Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 1. 8. 2020
Število objav: 30
Internet: 28
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 11
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 26
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
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Internet
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Internet
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Povzetek

Naslov

V javni obravnavi nov gradbeni zakon. Kaj prinaša?

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno je tudi, da
bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost
začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba čakati na njegovo...

Naslov

Evrsko območje z 12,1-odstotnim padcem BDP-ja, na ravni EU-ja 11,9-odstotno krčenje

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

K. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...40-odstoten padec. Turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni
ravni zabeležila 60-odstotni padec prihodkov, gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov, predelovalna
industrija pa za 18,5 odstotka. Zasebna potrošnja je v obravnavanem obdobju upadla za okoli 21 odstotkov,...

Naslov

Na Kitajskem julija znova rast industrijske proizvodnje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...drugem največjem gospodarstvu na svetu je prijetno presenetila tudi analitike, poročajo tuje tiskovne agencije. S
Kitajske sicer poročajo o razcvetu gradbeništva. Kazalec razpoloženja v gradbenem sektorju je tako julija porasel z
59,8 na 60,5 točke. Indeks razpoloženja v storitveni panogi je medtem nazadoval s 53,4...

Naslov

V Izoterm Plama zaradi potrjenih okužb s koronavirusom začasno ustavili proizvodnjo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot leto prej, čisti dobiček pa je znašal slabih 844.000 evrov. Izoterm Plama je specializirano za proizvodnjo
penjenega polietilena, ki se uporablja v gradbeništvu ter kot zaščita pri pakiranju na udarce občutljive izdelke. Danes je
v podjetju v Sloveniji zaposleno okoli 50 ljudi, letni promet pa dosega približno...

Naslov

Špansko gospodarstvo v četrtletju nazadovalo za skoraj petino

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...padec. Sama turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni ravni
zabeležila 60-odstotni padec prihodkov. Gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov, predelovalna industrija
pa za 18,5 odstotka. Španski statistiki so sporočili še, da je zasebna potrošnja v obravnavanem...
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Naslov

V javni obravnavi nov gradbeni zakon

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno je tudi, da
bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost
začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba čakati na njegovo...

Naslov

Pregled - Slovenija, 31. 7. (petek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...odgovornosti, pri čemer računajo, da bodo v približno tednu dni razčistili. LJUBLJANA - Ministrstvo za okolje in
prostor je v javno obravnavo dalo osnutek novega gradbenega zakona. Cilj je med drugim odpraviti ugotovljene
pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov ob enakem varovanju...

Naslov

Območje evra z rekordnim padcem BDP

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...padec. Sama turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni ravni
zabeležila 60-odstotni padec prihodkov. Gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov, predelovalna industrija
pa za 18,5 odstotka. Španski statistiki so sporočili še, da je zasebna potrošnja v obravnavanem...

Naslov

Slovenski in tuji gradbeniki so lani povečali prihodke

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 31. 7. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Slovenski in tuji gradbeniki so lani povečali prihodke Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: gradbeništvo dodaj
GZS dodaj Agencija Republike... dodaj Mitja Kumar dodaj Deloitte&Touche dodaj Čas branja: 3 min SHRANI...

Naslov

Sezonska delavka: Nikoli več ne pridem v Nemčijo

Medij

Cekin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

M. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kostea le ena od številni sezonskih delavcev, ki so v zadnjih mesecih spregovorili o pogojih dela v nemških podjetjih
- v mesni industriji, v kmetijstvu, gradbeništvu... Že prej so bili pogoji dela izjemno težki, vsaj za tuje in sezonske
delavce, sedaj, ko je izbruhnila pandemija, pa so se težave poglobile. Minister...
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Naslov

Osnutek novega gradbenega zakona

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 1. 8. 2020

Avtor

K. H.

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 2

Površina: 43 cm2

...Javna obravnava Osnutek novega gradbenega zakona Ljubljana - Ministrstvo za okolje in prostor je včeraj v javno
obravnavo (do 31. avgusta) dalo osnutek novega gradbenega zakona. Cilj je med drugim odpraviti ugotovljene
pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo mogoče hitrejše...

Naslov

Evrsko območje z 12,1-odstotnim padcem BDP-ja, na ravni EU-ja 11,9-odstotno krčenje

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

K. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...40-odstoten padec. Turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni
ravni zabeležila 60-odstotni padec prihodkov, gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov, predelovalna
industrija pa za 18,5 odstotka. Zasebna potrošnja je v obravnavanem obdobju upadla za okoli 21 odstotkov,...

Naslov

Okoljske škode naj ne bi bilo

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

Vilma Stanovnik

Teme

Gradbeni zakon

...preiskovanem materialu za naravna tla, ne gradbeni material, čeprav celo iz poročila ARSO izhaja, da so preiskovali
umetni nasip. Slednji se v skladu z gradbeno zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt. V sklopu vzorčenja so bili res
narejeni tudi vzorci na naravnih tleh, vendar pa ti niso bili vključeni v laboratorijske...

Naslov

Svetovalna družba Taxgroup bratov Šešok gre v zgodovino

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

Tomaž Modic

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ljubljanskega izdelovalca transformatorjev Etra 33, sanacija mariborskega Konstruktorja... Med njihovimi strankami je
bil tudi nekdanji vladar domačega gradbeništva Ivan Zidar. Vmes sta brata Šešok prevzem pomagala izpeljati tudi
vplivnemu očetu Dušanu Šešoku, nekoč ministru za finance v Demosovi vladi, ki jima je...

Naslov

V javni obravnavi nov gradbeni zakon. Kaj prinaša?

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno je tudi, da
bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost
začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba čakati na njegovo...
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Naslov

Okoljske škode naj ne bi bilo

Medij

Gorenjskiglas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

Vilma Stanovnik

Teme

Gradbeni zakon

...preiskovanem materialu za naravna tla, ne gradbeni material, čeprav celo iz poročila ARSO izhaja, da so preiskovali
umetni nasip. Slednji se v skladu z gradbeno zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt. V sklopu vzorčenja so bili res
narejeni tudi vzorci na naravnih tleh, vendar pa ti niso bili vključeni v laboratorijske...

Naslov

Koronavirus v drugem četrtletju močno prizadel globalno gospodarstvo

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letošnjim trimesečjem zdrsnil za 12,2 odstotka. Belgijska centralna banka je ocenila, da je bil padec gospodarske
aktivnosti velik predvsem v industriji, gradbeništvu in sektorju storitev. V predhodnem trimesečju je BDP upadel za 3,5
odstotka. Centralna banka je ob tem opozorila na veliko negotovost, ki bo sledila tudi...

Naslov

Koronavirus v drugem četrtletju močno prizadel globalno gospodarstvo

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letošnjim trimesečjem zdrsnil za 12,2 odstotka. Belgijska centralna banka je ocenila, da je bil padec gospodarske
aktivnosti velik predvsem v industriji, gradbeništvu in sektorju storitev. V predhodnem trimesečju je BDP upadel za 3,5
odstotka. Centralna banka je ob tem opozorila na veliko negotovost, ki bo sledila tudi...

Naslov

Evrsko območje z 12,1-odstotnim padcem BDP-ja, na ravni EU-ja 11,9-odstotno krčenje

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

K. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...40-odstoten padec. Turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni
ravni zabeležila 60-odstotni padec prihodkov, gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov, predelovalna
industrija pa za 18,5 odstotka. Zasebna potrošnja je v obravnavanem obdobju upadla za okoli 21 odstotkov,...

Naslov

TOP objave (julij 2020)

Medij

Metinalista.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

Zoran Levnajić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opisane raziskave je bil preučiti uporabo industrijskih odpadkov v postopku imobilizacije. Primož Oprčkal, Ana
Mladenovič, Vesna Zalar Serjun (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Nina Zupančič (Naravoslovnotehniška fakulteta
UL) in Janez Ščančar ter Radmila Milačič (Institut Jožef Stefan) smo preučevali uporabo rdečega...
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Naslov

Lendavainfo.com

Medij

Lendavainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ime, ki je in bi moralo biti najbolj sveto v spominu vsakega državljana naše države.” “Delamo demokratično odprto
občino, ki bo nudila vsem priložnost. Graditev novih stanovanj, športni turizem, klasični turizem Mladi v vsem tem
najdejo priložnost in svojo vlogo Tito je tisti, ki pa je streljal na ljudi, ki...

Naslov

Na Selišah raste Medgeneracijski center Vezenine Bled

Medij

Blejske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

Romana Purkart

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 83 cm2

Na Selišah raste Medgeneracijski center Vezenine Bled Začela se je gradnja Medgeneracijskega centra Vezenine
Bled. Občina Bled in družba Kovinar gradnje ST sta pogodbo o izgradnji podpisali 30. aprila. Izgradnja
Medgeneracijskega centra Bled je ena izmed največjih investicij v zadnjih letih, pravi

Naslov

EU ali ZDA - kdo se bolje spopada s krizo: Kaj bo, ko se bodo iztekli programi pomoči?

Medij

Secure.24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

Natalija Švab

Teme

Gradbeništvo, graditev

...padec BDP, prihodnje leto pa rast - 5,2 odstotka. Po Evropi krčenje zaznavajo predvsem sektorji turizma, transporta,
trgovine, storitev, ponekod tudi gradbeništva, večinoma gre za dejavnosti, ki so jih ohromili odloki o omejitvah gibanja.
ECB je sicer pred kratkim območju evra napovedala 8,7-odstotno zmanjšanje BDP...

Naslov

Evrsko območje z 12,1-odstotnim padcem BDP-ja, na ravni EU-ja 11,9-odstotno krčenje

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

K. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...40-odstoten padec. Turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni
ravni zabeležila 60-odstotni padec prihodkov, gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov, predelovalna
industrija pa za 18,5 odstotka. Zasebna potrošnja je v obravnavanem obdobju upadla za okoli 21 odstotkov,...

Naslov

27°

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

Tomaž Modic

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ljubljanskega izdelovalca transformatorjev Etra 33, sanacija mariborskega Konstruktorja... Med njihovimi strankami je
bil tudi nekdanji vladar domačega gradbeništva Ivan Zidar. Vmes sta brata Šešok prevzem pomagala izpeljati tudi
vplivnemu očetu Dušanu Šešoku, nekoč ministru za finance v Demosovi vladi, ki jima je...
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Naslov

V javni obravnavi nov gradbeni zakon

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno je tudi, da
bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost
začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba čakati na njegovo...

Naslov

V javni obravnavi nov gradbeni zakon. Kaj prinaša?

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno obravnavo dalo osnutek novega gradbenega zakona. Cilj je med
drugim odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje
postopkov ob enakem varovanju...

Naslov

Svetovalna družba Taxgroup bratov Šešok gre v zgodovino

Medij

Novice.svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lastniški delež, a je bilo to očitno premalo. Dolgoletni partnerji so se tako odločili za razhod, pri čemer se bo ekipa
pod novim imenom namesto s finančnim inženiringom bolj ukvarjala z davčnim in pravnim svetovanjem....

Naslov

V javni obravnavi nov gradbeni zakon

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno je tudi, da
bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost
začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba čakati na njegovo...

Naslov

V javni obravnavi nov gradbeni zakon. Kaj prinaša?

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 7. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno je tudi, da
bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost
začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba čakati na njegovo...
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Petek, 18:37

Država: Slovenija

Kazalo

1/8

https://siol.net/novice/slovenija/v-javni-obravnav...

V javni obravnavi nov
gradbeni zakon. Kaj
prinaša?

0,04

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

Avtor: D.K.

8

Siol.net
Država: Slovenija
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Petek, 18:37

Kazalo

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

https://siol.net/novice/slovenija/v-javni-obravnav...
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Foto: Bor Slana

Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno
obravnavo dalo osnutek novega gradbenega
zakona. Cilj je med drugim odpraviti ugotovljene
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Država: Slovenija

31.07.2020
Petek, 18:37

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/v-javni-obravnav...

3/8

pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo
mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje
postopkov ob enakem varovanju javnih
interesov in pravni varnosti. Pripombe zbirajo
do 31. avgusta.

Spremljajte nas tudi na
omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.

Med bistvenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne
bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se
izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri spremembi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se bo dokazilo
predložilo v postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za
izdajo gradbenega dovoljenja bodo ostali nespremenjeni.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden
brez priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa bo dokazilo o
pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo
morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega
dovoljenja dosledno upoštevati mnenja pristojnih organov in
organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so le-ti
strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost
predlagane gradnje s predpisi z njihovega delovnega področja, pravi
ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s
prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s
predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo, zoper katero bi
bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z namenom, da se
investitorju zagotovi čim hitrejše uveljavljanje pravnega varstva v

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

primeru, ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja.
Upravni organ lahko v primeru molka mnenjedajalca tudi sam
odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
Ministrstvo, pristojno za graditev, bo po osnutku pristojno za izdajo
gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo
spodbujanje investicij, kot strateško investicijo določi vlada.
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Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno
dovoljenje, saj da je praksa pokazala možnost optimizacije postopka.
V nekaterih primerih bo na željo investitorja mogoča izvedba
postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in
funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev
gradnje lahko nanašala le na posamičen objekt.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev
sodelovanja nevladnih organizacij in določitev pogojev za njihov
vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.

Zakon naj bi olajšal določena dela
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

konstrukcijskih elementov ostrešja ter dograditev odprtih stopnišč in
dvigal. Zanje bo namreč uveden pojem "manjša rekonstrukcija", ki
naj bi premostil vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, za ta
dela pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja,
morali pa bodo sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi
vložiti prijavo začetka gradnje.
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Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte,
postavljene v primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo
covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve začasnih objektov
za skladiščenje, s čimer naj bi se industrija lažje prilagajala na
spreminjajoče se gospodarske razmere.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo
sosednjih objektov, ponovno treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za
primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara)
poškodovan objekt čim prej sanirati, pa bodo uvedli možnost, da se
vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.

Prijaviti bo potrebno gradnjo enostavnih objektov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih
objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno
je tudi, da bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega
zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost začne
z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni
treba čakati na njegovo pravnomočnost.
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Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in
možnost zadržanja izvajanja v primerih, ko bi lahko prišlo do hujše
škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri
čemer pa naj bi odpravili nejasnost določanja vodje projekta.

Poenostavljen postopek pridobivanja uporabnega
dovoljenja
Novi zakon bo ohranil obveznost pridobivanja uporabnega
dovoljenja za enostanovanjske hiše, bo pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi

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

lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so
objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v skladu z gradbenim
dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje
vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi
gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018, zanje ni bil izrečen
inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
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Novi zakon bo predvidoma tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča
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glede spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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Evrsko območje z 12,1-odstotnim padcem BDP-ja, na ravni
EU-ja 11,9-odstotno krčenje
Italija in Španija v recesiji
K. T.| 31. julij 2020 ob 11:29 Zadnji poseg: 31. julij 2020 ob 12:31
Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Zasebna potrošnja je zaradi pandemije v številnih državah močno upadla. Foto: BoBo

V območju evra so v drugem četrtletju zabeležili rekorden 12,1-odstoten padec BDP, na
ravni celotnega EU-ja pa se je BDP v primerjavi s prvim četrtletjem skrčilo za 11,9 odstotka.
Gre za največja padca po 1995, odkar Eurostat vodi to statistiko.
V primerjavi z drugim četrtletjem lani se je BDP v evrskih državah med aprilom in junijem letos skrčil za
15 odstotkov, v celotni uniji pa za 14,4 odstotka. Podatkov za Slovenijo še ni. Statistični urad RS (Surs) jih
bo objavil 31. avgusta.
Evropski statistiki pravijo, da gre za daleč največje nazadovanje BDP v območju evra in EU doslej. Dodali
so, da gre za prvo oceno, ki temelji na nepopolnih podatkih, ki bodo še predmet pregledov. Eurostat bo
drugo oceno gospodarskih gibanj za drugo četrtletje objavil 14. avgusta.

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

Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da padec
BDP potrjuje, da je pandemija covida-19 "evropskim državam prinesla posledice brez primere". Ob tem
je spomnil na nedavno dogovorjen, a še vedno ne uradno podpisan novi sklad EU za okrevanje v
vrednosti 750 milijard evrov.
V prvem četrtletju (januar-marec) se je gospodarstvo območja evra glede na trimesečje pred tem skrčilo
za 3,6 odstotka in v uniji za 3,2 odstotka. Letna primerjava kaže na 3,1- oziroma 2,5-odstotno
nazadovanje gospodarske aktivnosti.
Julija je bila inflacija v evrskem območju na letni ravni 0,4-odstotna, potem ko je bila junija 0,3-odstotna
in maja 0,1-odstotna.

Španija in Italija v recesiji
Španija je v drugem četrtletju zaplavala v recesijo, potem ko se je dve zaporedni četrtletji skrčil njen BDP.
Med aprilom in koncem junija se je BDP zaradi pandemije covida-19 skrčil za 18,5 odstotka, v prvem
četrtletju pa za 5,2 odstotka, je danes objavil španski statistični urad INE.
Stroge omejitve v državi zaradi koronavirusne bolezni so bile v veljavi od sredine marca, država pa jih je
začela postopno odpravljati v maju in juniju. Ukrepi so močno prizadeli španska podjetja, pri čemer sta
promet in hotelirstvo v drugem četrtletju zabeležila 40-odstoten padec.
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Turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni ravni
zabeležila 60-odstotni padec prihodkov, gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov,
predelovalna industrija pa za 18,5 odstotka. Zasebna potrošnja je v obravnavanem obdobju upadla za
okoli 21 odstotkov, poslovne investicije pa za 22 odstotkov. Izvoz se je zmanjšal za okoli tretjino.

Italijansko gospodarstvo se je na letni ravni skrčilo za 17,3 odstotka
Italijansko gospodarstvo se je v drugem letošnjem četrtletju na četrtletni ravni skrčilo za 12,4 odstotka, je
danes objavil italijanski statistični urad Istat. V prvem četrtletju je italijanski BDP nazadoval za 5,4
odstotka. Tudi Italija se je tako zaradi posledic pandemije covida-19 znašla v globoki recesiji. Na letni
ravni je šel italijanski bruto domači proizvod (BDP) med aprilom in koncem junija navzdol za 17,3
odstotka. Krčenje gospodarstva je bilo po oceni statistikov deloma tudi posledica mednarodnega
dogajanja, saj je pandemija prizadela vse države.
Italijanski BDP je zaradi hudega nazadovanja pristal na ravni, ki jo je država beležila leta 1995.
Italijanska vlada zdaj načrtuje 25 milijard evrov pomoči za zaposlovanje in socialno podporo, to pa naj bi
njen javnofinančni primanjkljaj zvišalo na 11,9 odstotka BDP, kar naj bi bilo največ v vsem območju evra.
Javni dolg države naj bi tako dosegel kar 157,6 odstotka BDP.

Francoski BDP se je v zadnjem četrtletju skrčil za 13,8 odstotka

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

Francija je drugo letošnje četrtletje sklenila z rekordnim, 13,8-odstotnim padcem bruto domačega
proizvoda (BDP), potem ko se je ta v prvem trimesečju po revidiranih podatkih skrčil za 5,9 odstotka, je
danes objavil francoski statistični urad Insee. Tudi na strmoglavljenje francoskega gospodarstva je
vplivala pandemija covida-19.
Že 5,9-odstotni padec francoskega BDP je predstavljal rekordnega od kar v državi od leta 1949 merijo
gibanje gospodarske aktivnosti, 13,8-odstotno krčenje gospodarstva pa tako predstavlja novo največje
poslabšanje doslej.
Medletno je BDP v Franciji zdaj nižji za 19 odstotkov, so poudarili v Insee in dodali, da bo glede na
izjemne okoliščine verjetno prišlo še do popravkov številk.
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Na Kitajskem julija znova rast industrijske
proizvodnje
S Kitajske še naprej prihajajo znamenja okrevanja po protikoronski krizi. Julija je tako država zabeležila novo rast
industrijske proizvodnje. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI) se je po podatkih statistikov na mesečni ravni zvišal za 0,2
točke na 51,1 točke. Vrednost indeksa nad 50 točkami predstavlja rast sektorja, vrednost pod 50 točk pa krčenje.
Rast industrijske proizvodnje v drugem največjem gospodarstvu na svetu je prijetno presenetila tudi analitike, poročajo
tuje tiskovne agencije.
S Kitajske sicer poročajo o razcvetu gradbeništva. Kazalec razpoloženja v gradbenem sektorju je tako julija porasel z
59,8 na 60,5 točke. Indeks razpoloženja v storitveni panogi je medtem nazadoval s 53,4 na 53,1 točke.
PMI je sicer v storitvenem sektorju julija nazadoval za 0,2 točke na 54,2 točke, kar je pod pričakovanji analitikov, je pa
sektor vendarle ostal v območju rasti.
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Tuje tiskovne agencije ob tem pišejo, da je Kitajska ta mesec v nekaterih regijah zaznala ponovno širjenje novega
koronavirusa, hkrati pa so težave gospodarstvu povzročile tudi poplave ob reki Jangce.
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V Izoterm Plama zaradi potrjenih okužb s
koronavirusom začasno ustavili proizvodnjo
V Izoterm Plami so v četrtek zaradi potrjenih okužb z novim koronavirusim iz varnostnih razlogov do nadaljnjega ustavili
proizvodnjo, je za STA potrdil prokurist podjetja Goran Petek. Ta čas bodo izkoristili za prilagoditev delovnih procesov,
sicer pa so v zadnjem mesecu dosegli raven naročil, primerljivo s tisto pred izbruhom epidemije.
Ustavitev proizvodnje v je bila glede na okoliščine stvar odgovornosti, pri čemer računajo, da bodo v približno tednu dni
razčistili, če se bo pojavila še kakšna okužba oz. bo moral kdo v karanteno, je za STA pojasnil Petek. O ustavitvi
proizvodnje v Podgradu so sicer prve poročale Primorske novice.
Po mnenju Petka se takšne stvari pač zgodijo, situacijo okoli covida-19 pa je treba sprejeti kot realnost. Čas ustavitve
proizvodnje bodo izkoristili za prevetritev delovnih procesov. Sama proizvodnja je urejena tako, da vsak zaposlen lahko
dela posamezno in je vzdrževanje primerne razdalje omogočeno na vseh delovnih mestih, zato pa bodo korigirali
določene zadeve, na katere prej niso bili pozorni, predvsem gre za način prihod in odhoda iz dela.
Nov koronavirus je sicer vplival na njihovo proizvodnjo, vendar se že pobirajo. Prvo četrtletje je minilo dokaj normalno,
čeprav so v marcu zaznali manjši upad. Največji, okoli 50-odstotni upad v proizvodnji so sicer zaznali aprila, maja se je
proizvodnja dvignila na 60 odstotkov običajne, junij so končali pri okoli 70 odstotkih, julij pa bi morali končati blizu
normalnemu poslovanju. Kot je dodal prokurist, gre za podoben trend, kot ga zaznavajo tudi pri drugih podjetjih v panogi.
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Po Petkovih besedah so dolgoročne napovedi tvegane, imajo pa veliko število kupcev, ki se jim redno javljajo. Raven
naročil v zadnjem mesecu dni je bila tako primerljiva s tisto v lanskem letu. Stanje torej nikakor ni kritično, tudi njihova
sestrska družba v Srbiji glede na pogoje posluje zelo stabilno, bi pa leto 2020 utegnili končati s 15 do 20 odstotkov
slabšimi rezultati kot lani.
Podjetje sicer posluje zelo stabilno in je zadnjih pet do šest let beležilo okoli 15-odstotno letno rast. V prvem letošnjem
četrtletju so zaključili z večjo investicijo v dobrih 5000 kvadratnih metrov velike nove proizvodne prostore, je še navedel
Petek.
Po zadnjih dosegljivih podatkih je Izoterm Plama v letu 2018 doseglo 9,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje oz. 13
odstotkov več kot leto prej, čisti dobiček pa je znašal slabih 844.000 evrov.
Izoterm Plama je specializirano za proizvodnjo penjenega polietilena, ki se uporablja v gradbeništvu ter kot zaščita pri
pakiranju na udarce občutljive izdelke. Danes je v podjetju v Sloveniji zaposleno okoli 50 ljudi, letni promet pa dosega
približno 10 milijonov evrov. Približno 75 odstotkov prodaje realizirajo izven Slovenije, in sicer pretežno na trge v Nemčiji,
Avstriji, Italiji, Madžarski in državah nekdanje Jugoslavije, izhaja iz spletne strani družbe.
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Špansko gospodarstvo v četrtletju nazadovalo
za skoraj petino
Španija je v drugem četrtletju zaplavala v recesijo. Njen bruto domači proizvod (BDP) je med aprilom in koncem junija
zaradi pandemije covida-19 nazadoval za 18,5 odstotka, potem ko se je v prvem četrtletju skrčil za 5,2 odstotka, je danes
objavil španski statistični urad INE.
Padec španskega BDP v drugem trimesečju je skladen z napovedmi španske centralne banke, ki je predvidela
nazadovanje gospodarske aktivnosti med 16 in 22 odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Tako obsežno krčenje gospodarstva je v drugem četrtletju povzročilo zaprtje države zaradi širjenja novega koronavirusa.
Stroge omejitve so bile v veljavi od sredine marca, država pa jih je začela postopno odpravljati v maju in juniju.
Ukrepi so močno prizadeli španska podjetja, pri čemer sta promet in hotelirstvo v drugem četrtletju zabeležila 40-odstoten
padec.
Sama turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni ravni zabeležila 60odstotni padec prihodkov. Gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov, predelovalna industrija pa za 18,5
odstotka.
Španski statistiki so sporočili še, da je zasebna potrošnja v obravnavanem obdobju upadla za okoli 21 odstotkov,
poslovne investicije pa za 22 odstotkov. Izvoz je nazadoval za okoli tretjino.
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Španske oblasti pričakujejo, da se bo gospodarstvo v celotnem letošnjem letu skrčilo za 9,2 odstotka, španska centralna
banka pa se boji, da bi bil lahko padec tudi do 15-odstoten.
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V javni obravnavi nov gradbeni zakon
Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno obravnavo dalo osnutek novega gradbenega zakona. Cilj je med drugim
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov ob
enakem varovanju javnih interesov in pravni varnosti. Pripombe zbirajo do 31. avgusta.
Med bistvenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta
dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje,
se bo dokazilo predložilo v postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja bodo
ostali nespremenjeni.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden brez priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa bo
dokazilo o pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo morala biti dokazila predložena pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja dosledno upoštevati mnenja pristojnih organov in
organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so le-ti strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo
skladnost predlagane gradnje s predpisi z njihovega delovnega področja, pravi ministrstvo. To bo veljalo tudi za
ugotavljanje skladnosti gradnje s prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo,
zoper katero bi bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z namenom, da se investitorju zagotovi čim hitrejše
uveljavljanje pravnega varstva v primeru, ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja. Upravni organ lahko v
primeru molka mnenjedajalca tudi sam odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih in nejasnih
mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
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Ministrstvo, pristojno za graditev, bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s
predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateško investicijo določi vlada.
Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje, saj da je praksa pokazala možnost optimizacije
postopka. V nekaterih primerih bo na željo investitorja mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse
prostorsko in funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na posamičen
objekt.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev sodelovanja nevladnih organizacij in določitev pogojev za
njihov vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja ter dograditev
odprtih stopnišč in dvigal. Zanje bo namreč uveden pojem "manjša rekonstrukcija", ki naj bi premostil vrzel med
vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, za ta dela pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali pa bodo
sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi vložiti prijavo začetka gradnje.
Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z
epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve začasnih objektov za skladiščenje, s čimer naj bi se
industrija lažje prilagajala na spreminjajoče se gospodarske razmere.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo sosednjih objektov, ponovno treba pridobiti gradbeno
dovoljenje. Za primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara) poškodovan objekt čim prej sanirati, pa
bodo uvedli možnost, da se vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.
Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor
občine. Predvideno je tudi, da bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017 - da lahko
investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba čakati
na njegovo pravnomočnost.
Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in možnost zadržanja izvajanja v primerih, ko bi lahko
prišlo do hujše škode za okolje, naravo in ljudi.
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Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri čemer pa naj bi odpravili nejasnost določanja vodje
projekta.
Novi zakon bo ohranil obveznost pridobivanja uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše, bo pa ta postopek
poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja
(to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo
uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem
2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
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Novi zakon bo predvidoma tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih
postopkih.
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Pregled - Slovenija, 31. 7. (petek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 31. julija
LJUBLJANA - V kabinetu predsednika vlade so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Okužen je strokovni sodelavec,
testirali pa so večji del ekipe kabineta. Predsednik vlade Janez Janša se je iz preventivnih razlogov že večkrat testiral,
tokratnega testiranja pa se ni udeležil, saj ni bil v stiku z okuženim sodelavcem, so sporočili iz kabineta.
LJUBLJANA - Ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec se je po očitkih o gostovanju v podjetju
Vinakras znašla še pod očitki glede plačila nočitev v Izoli. Na dodatna vprašanja bo odgovarjala po dopustu, je sporočila.
V DeSUS od nje pričakujejo natančne informacije, partnerji pa so z ocenami njenega ravnanja zadržani. V opoziciji jo
pozivajo k odstopu. Protikorupcijska komisija bo aktivnosti ministrice na junijskem obisku v Izoli preverila v okviru zadeve,
ki jo vodi o njenem obisku v podjetju Vinakras, kjer že opravlja predhodni preizkus. Okoliščine obiska v Izoli preverjajo, a
še ne morejo govoriti o kršitvah določb protikorupcijskega zakona, so navedli.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v četrtek opravili 917 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 17. Prav
tako je v četrtek umrl en bolnik s covidom-19, je objavila vlada na Twitterju. V bolnišnicah se zdravi 24 bolnikov s
covidom-19, pet jih potrebuje intenzivno nego. Okužbo z novim koronavirusom so v četrtek potrdili v desetih občinah. V
Rogaški Slatini, Ribnici in Ilirski Bistrici so potrdili po tri primere. V Ljubljani sta bila potrjena dva primera okužb, v ostalih
občinah po en.
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LJUBLJANA - Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ki je z avgustom zaradi nezadovoljstva z ukrepi resornih
ministrstev napovedala izstop iz delovne skupine za covid-19, je dokončno odločitev o tem prestavila na ponedeljek. Do
takrat bo strokovna skupina preučila nov predlog ministrstva za delo, ki preučuje tudi možnost mobilnih enot za okužene
oskrbovance. Prav tako iščejo možnost, da bi domovom pomagali z zagotavljanjem zaščitne opreme, so sporočili z
ministrstva.
PREVALJE/ŽALEC/HRASTNIK/LAŠKO/DOMŽALE - Sredino neurje na Koroškem in v Savinjski regiji je po prvih
ocenah povzročilo več milijonsko škodo. Na Prevaljah bodo po oceni tamkajšnjega župana Matica Tasiča za odpravo
posledic neurja potrebovali en do dva milijona evrov. Žalski župan Janko Kos pa je za STA ocenil, da bodo samo za
nujno sanacijo cest potrebovali vsaj pol milijona evrov. Po sredini toči na Domžalskem v občini nadaljujejo aktivnosti na
najbolj prizadetih območjih. Občina in Obrtna zbornica Domžale organizirata tudi krovce iz vse države za popravilo streh
po toči. V obrtni zbornici zainteresirane krovce vabijo, da jih pokličejo še danes.
LJUBLJANA - Slovenija po poročanju tednika Mladina od začetka junija na nekaterih obmejnih policijskih postajah izvaja
nov azilni režim, ki nima podlage v zakonu in predvideva omejevanje gibanja za prosilce za azil in njihovo namestitev v
center za tujce v Postojni, kjer vladajo nehumane razmere. V nevladnih organizacijah tako ravnanje ostro obsojajo. Na
notranjem ministrstvu in policiji poudarjajo, da vsi postopki s prosilci za mednarodno zaščito potekajo v skladu z
nacionalno in evropsko zakonodajo ter mednarodnimi konvencijami. Ukrep o omejitvi gibanja je odrejen glede na
okoliščine posameznega primera, so navedli za STA.
TRST - Oblasti v Furlaniji-Julijski krajini so v pismu italijanski vladi pozvale k "hitremu in ciljnemu ukrepanju", s katerim bi
ustavili prehajanje migrantov iz Slovenije v Italijo. Njihovo število naj bi namreč v zadnjih tednih močno naraslo, FJK pa v
zvezi s tem skrbi zlasti morebitno širjenje novega koronavirusa. Spričo vseh žrtev, ki jih je sprejela FJK za zajezitev
epidemije, ne bi smeli dovoliti novih izbruhov okužb zaradi migracij iz tujine, je v pismu premierju Giuseppeju Conteju
zapisal predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga.
LJUBLJANA - Državni proračun je v šestih mesecih beležil 1,9 milijarde evrov primanjkljaja, saj nanj močno vplivajo
učinki epidemije covida-19. Prihodki so v polletju znašali približno 4,302 milijarde evrov, kar je za 15,5 odstotka manj kot
v lanskem polletju. Odhodki so se medtem povečali za 27,7 odstotka na 6,218 milijarde evrov.
LJUBLJANA - Slovenija je julija na letni ravni zabeležila 0,3-odstotno inflacijo. Po podatkih državnega statističnega
urada so se cene storitev v tem obdobju zvišale za 2,1 odstotka, cene blaga pa znižale za 0,8 odstotka. Na mesečni ravni
so statistiki predvsem zaradi znižanja cen oblačil in obutve zabeležili 0,1-odstotno deflacijo.
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LUXEMBOURG - Območje evra je v letošnjem drugem četrtletju na četrtletni ravni zabeležilo 12,1-odstoten padec BDP,
v celotni EU pa se je gospodarska aktivnost skrčila za 11,9 odstotka, kažejo prvi izračuni evropskega statističnega urada
Eurostat. Gre za največja padca, odkar evropski statistiki od leta 1995 spremljajo gibanje gospodarske aktivnosti. Podatki
za Slovenijo bodo znani konec avgusta.
BRNIK - Na ljubljansko letališče se je po več kot štirih mesecih prekinitve prometa zaradi epidemije covida-19 vrnil
nizkostroškovni letalski prevoznik Easyjet. V Fraportu Slovenija pričakujejo, da se bo v Ljubljano vrnilo še vsaj šest
prevoznikov. V soboto se vzpostavlja linija z Varšavo, Brussels Airlines pa bo lete v Bruselj obnovil septembra.
PODGRAD - V Izoterm Plami so zaradi potrjenih okužb z novim koronavirusim iz varnostnih razlogov do nadaljnjega
ustavili proizvodnjo. Ta čas bodo izkoristili za prilagoditev delovnih procesov, sicer pa so v zadnjem mesecu dosegli
raven naročil, primerljivo s tisto pred izbruhom epidemije. Ustavitev proizvodnje je bila glede na okoliščine stvar
odgovornosti, pri čemer računajo, da bodo v približno tednu dni razčistili.
LJUBLJANA - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo osnutek novega gradbenega zakona. Cilj je med
drugim odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje
postopkov ob enakem varovanju javnih interesov in pravni varnosti. Pripombe zbirajo do 31. avgusta.
LJUBLJANA - Mufti Nedžad Grabus je v nagovoru ob bajramski molitvi v ljubljanski džamiji med drugim izpostavil
vrednoti človeškega življenja in enakosti med ljudmi. Po februarski prvi molitvi v džamiji so slovenski muslimani danes v
njej prvič praznovali kurban bajram, a so morali molitev zaradi zajezitve širjenja koronavirusa pripraviti v prilagojeni obliki.
MARIBOR - Žirija pod vodstvom Igorja Sakside je izbrala pet za večernico nominiranih del. Podpisujejo jih Igor
Karlovšek, Boštjan Gorenc - Pižama, Andrej Rozman Roza, Vinko Möderndorfer in Peter Svetina. Nagrado za najboljše
slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo preteklega leta bo časnik Večer podelil septembra predvidoma v
Murski Soboti.

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

LIPICA - Ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard je ob obisku Kobilarne Lipica postala botra lipicanske
žrebičke 909 Slavina XXXV. Ameriška veleposlanica je s tem obeležila 75. obletnico operacije Kavboj in 440. obletnico
Kobilarne Lipica. Ameriške enote so med to operacijo iz češkega mesta lipicance iz Lipice in druge plemenite konje iz vse
Evrope, ki jih je tam zbrala nemška vojska. Ameriški vojaki pa so jih nato v tvegani nočni akciji odpeljali na Bavarsko,
nato pa vrnili v Lipico.

24

31.07.2020

Dnevnik.si

Petek, 12:29

Država: Slovenija

Kazalo

1/7

https://www.dnevnik.si/1042935382/posel/novice/obm...

Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
10 min

Najbolj brani
članki tega tedna

BDP
14 min

Na ljubljansko
letališče se je
rk, STA vrnil Easyjet
31. julij 2020 12:18
22 min
Območje evra z
31. julij 2020 12:29
rekordnim
Predviden čas
branja:BDP
7 min
padcem
48 min

Italija v primežu
Luciferja

1 ura

Vinjeni 61-letnik v
Ankaranu kričal in
grozil

Območje evra z rekordnim padcem
BDP
Območje evra je v letošnjem drugem četrtletju zabeležilo 12,1-odstoten padec
bruto domačega proizvoda (BDP), v celotni EU pa se je gospodarska aktivnost
skrčila za 11,9 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Gre
za največja padca, odkar od leta 1995 vodi to statistiko. Rekorden, 13,8odstotni, padec BDP v Franciji, Španija zaplavala v recesijo.
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Vse objave

(Foto: Jaka Adamič)

V medletni primerjavi je bilo krčenje bruto domačega
proizvoda (BDP) v evrskih državah 15-odstotno, v
celotni uniji pa 14,4-odstotno.
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Rekorden padec BDP v Franciji
Francija je v drugem četrtletju s ciljem zajeziti širjenje
novega koronavirusa sprejela stroge omejevalne
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močno ohromljena, to pa se je odrazilo v padcu BDP
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Že 5,9-odstotni padec francoskega BDP je
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in poslabšanju stanja na trgu dela. V shemi
milijonov ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

predstavljal rekordnega od kar v državi od leta 1949
merijo gibanje gospodarske aktivnosti, 13,8-odstotno
krčenje gospodarstva pa tako predstavlja novo
največje poslabšanje doslej.
Medletno je BDP v Franciji zdaj nižji za 19 odstotkov,
so poudarili v Insee in dodali, da bo glede na izjemne
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Vse objave

okoliščine verjetno prišlo še do popravkov številk.

Pariz napoveduje 11-odstotno
skrčenje BDP
Statistiki so izračunali še, da se je zasebna potrošnja
v Franciji v drugem četrtletju zmanjšala za 17,8
odstotka, potem ko se je v prvem za 5,8 odstotka.
Izvoz je med aprilom in koncem junija nazadoval za
25,5 odstotka, med januarjem in koncem marca pa
za 6,1 odstotka. Uvoz je bil manj prizadet, saj je bil
padec v minulem trimesečju 17,3-odstoten, v treh
mesecih pred tem pa 5,5-odstoten.
Francija je bila sicer med v pandemiji najbolj
prizadetimi evropskimi državami. Zaradi
koronavirusne bolezni je tam umrlo prek 30.000 ljudi.
V Parizu napovedujejo, da se bo francoski BDP v
celotnem letošnjem letu skrčil za 11 odstotkov, hkrati
pa naj bi imela država na koncu leta proračunski
primanjkljaj pri rekordnih 11,4 odstotka BDP. Pred
izbruhom novega koronavirusa je bil primanjkljaj
predviden pri 2,2 odstotka. »V času krize nismo
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povsem nemočni. Borili se bomo in poskušali
zmanjšati 11-odstotno napoved padca,« je sporočil
francoski finančni minister Bruno Le Maire.
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Španija zaplavala v recesijo
Španija je v drugem četrtletju zaplavala v recesijo.
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Njen bruto domači proizvod (BDP) je med aprilom in
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koncem junija zaradi pandemije covida-19 nazadoval
za 18,5 odstotka, potem ko se je v prvem četrtletju
statistični urad INE.
Padec španskega BDP v drugem trimesečju je
skladen z napovedmi španske centralne banke, ki je
predvidela nazadovanje gospodarske aktivnosti med
16 in 22 odstotkov, poroča francoska tiskovna
agencija AFP.
Tako obsežno krčenje gospodarstva je v drugem
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četrtletju povzročilo zaprtje države zaradi širjenja
novega koronavirusa. Stroge omejitve so bile v
veljavi od sredine marca, država pa jih je začela
postopno odpravljati v maju in juniju.
Ukrepi so močno prizadeli španska podjetja, pri
čemer sta promet in hotelirstvo v drugem četrtletju
zabeležila 40-odstoten padec. Sama turistična
panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP,
je v drugem trimesečju na letni ravni zabeležila 60odstotni padec prihodkov. Gradbeništvo je medtem
nazadovalo za 24 odstotkov, predelovalna industrija
pa za 18,5 odstotka.
Španski statistiki so sporočili še, da je zasebna
potrošnja v obravnavanem obdobju upadla za okoli
21 odstotkov, poslovne investicije pa za 22
odstotkov. Izvoz je nazadoval za okoli tretjino.
Španske oblasti pričakujejo, da se bo gospodarstvo
v celotnem letošnjem letu skrčilo za 9,2 odstotka,
španska centralna banka pa se boji, da bi bil lahko
padec tudi do 15-odstoten.
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Padec BDP brez primere tudi v
Italiji
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V drugem četrtletju se je močno skrčil tudi BDP

urad naše zahodne sosede Istat je po objavljenih
obenem pa dodal, da je bil BDP Italije v prvem
četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za
5,4 odstotka.
BDP Italije naj bi se sicer v letos skrčil za osem
odstotkov, a je minister za gospodarstvo in finance
Roberto Gualtieri že dejal, da bo padec verjetno še
veliko večji. Banka Italije ocenjuje negativno rast v
višini 9,5 odstotka , po napovedih Evropske komisija
pa celo 11,2 odstotka.

In acija v območju evra julija
0,4-odstotna
Cene življenjskih potrebščin v območju z evrom so
se julija po prvi oceni evropskega statističnega
urada Eurostat na letni ravni zvišale za 0,4
odstotka, potem ko je bila rast mesec pred tem
0,3-odstotna. Najbolj so se na letni ravni dvignile
cene hrane, alkohola in tobaka, in sicer za dva
odstotka, potem ko so junija narasle za 3,2
odstotka.
Neenergetske industrijske dobrine so se podražile
za 1,7 odstotka (junija za 0,2 odstotka), storitve so
se v območju evra podražile za 0,2 odstotka
(junija za 1,2 odstotka), medtem ko se je energija
pocenila za 8,3 odstotka (junija za 9,3 odstotka).
Med državami, za katere so bili na voljo podatki,
so imele po prvih ocenah Eurostata julija najvišjo
inflacijo Slovaška (+1,8 odstotka), Belgija (+1,7
odstotka) in Nizozemska (+1,6 odstotka). Cene so
najbolj upadle v Cipru (-2,1 odstotka).
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Slovenija je imela po podatkih Eurostatat julija na
letni ravni 0,3-odstotno deflacijo, na mesečni pa
0,2-odstotno deflacijo.
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V prvem četrtletju se je medtem gospodarstvo
območja evra glede na trimesečje pred tem skrčilo
za 3,6 odstotka in v uniji za 3,2 odstotka. Letna
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primerjava kaže na 3,1- oziroma 2,5-odstotno
nazadovanje gospodarske aktivnosti.
EU_Eurostat
@EU_Eurostat

Euro area #GDP -12.1% in Q2 2020,
-15.0% compared with Q2 2019:
preliminary flash estimate from
#Eurostat ec.europa.eu/eurostat/en/we…
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40 people are Tweeting about t…

Za več kot deset odstotkov se je gospodarstvo
skrčilo še na Portugalskem (-14,1 odstotka), v
Franciji (-13,8 odstotka), Italiji (-12,4 odstotka),
Belgiji (-12,2 odstotka), Avstriji (-10,7 odstotka) in
Nemčiji (-10,1 odstotka). Najmanjši padec so imeli v
Litvi (-5,1 odstotka).
Podatkov za Slovenijo sicer še ni. Statistični urad RS
(Surs) jih bo objavil 31. avgusta.
Danske Bank Research
@Danske_Research

Euro area GDP contracted by 12.1%
q/q in Q2 - biggest drop on record
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See Danske Bank Research’s othe…

Kot so danes še zapisali evropski statistiki, gre za
daleč največje nazadovanje BDP v območju evra in
EU doslej. Dodali so, da gre za prvo oceno, ki temelji
na nepopolnih podatkih, ki bodo še predmet
pregledov. Eurostat bo drugo oceno gospodarskih
gibanj za drugo četrtletje objavil 14. avgusta.
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Najnovejše številke pa že sprožajo številne odzive.
Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni
je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da padec
BDP potrjuje, da je pandemija covida-19 »evropskim
državam prinesla posledice brez primere«. Ob tem je
spomnil na nedavno dogovorjen, a še vedno ne
uradno podpisan novi sklad EU za okrevanje v
vrednosti 750 milijard evrov.
»Nekateri rekordi niso nikoli potolčeni. Le pomislite
na gole Alana Shearerja v angleškem prvenstvu ali
na tekmo Wilta Chamberlaina, na kateri je dosegel
100 točk, ter vseh zmag kolesarja Eddyja Merckxa.
Drugo četrtletje v območju evra bi se verjetno moralo
uvrstiti v to kategorijo. Bilo bi izvrstno, če se to nikoli
več ne ponovi. 12,1-odstotni padec BDP je najslabši,
odkar beležimo podatke in ga je zelo težko
interpretirati. Gre za šokanten padec, a povsem
razumljiv, saj so bila podjetja zaprta večji del
četrtletja,« pa je podatke Eurostata komentiral
ekonomist nizozemske finančne institucije Bert
Colijn.
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Slovenski in tuji gradbeniki so lani povečali prihodke
Čas branja: 3 min

0
31.07.2020 12:14 Dopolnjeno: 31.07.2020 12:20

Slovenska gradbena podjetja so lani dosegla dobrih pet milijard evrov
čistih prihodkov od prodaje, sto največjih gradbenih podjetij na svetu pa
dobrih 1.240 milijard evrov
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VASILIJ KRIVEC

Foto: Shutterstock
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Več iz teme:
gradbeništvo >

GZS >

Agencija Republike... >

Mitja Kumar >

Deloitte&Touche >

Čisti prihodki od prodaje slovenskih gradbenih podjetij, ki so po splošni kvalifikaciji
dejavnosti registrirana v dejavnosti F, so lani za malenkost presegli dobrih pet milijard
evrov, kar je za pet odstotkov več kot leta 2018.
To je ena izmed sklepnih ugotovitev glede rezultatov poslovanja slovenskih gradbenih
družb, ki so jih zbrali na Gospodarski zbornici Slovenije. Družbe v dejavnosti
gradbeništva so povečale neto čisti dobiček za 11,7 milijona evrov na 169 milijonov, kar je
za 7,5 odstotka več kot predlanskim, to pa tudi pomeni, da so z neto čistim dobičkom
poslovale že tretje leto zapored. EBITDA se je povečala za 6,3 odstotka na slaba 402
milijona evrov. EBITDA marža se je povečala za 0,1 odstotne točke, na osem odstotkov,
pri čemer so stroški dela v dodani vrednosti narasli za 1,7 odstotne točke na slabih 73
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odstotkov. Dodana vrednost na zaposlenega se je zvišala za 1,5 odstotka na 32 tisoč
evrov, število zaposlenih je bilo večje za dobrih 11 odstotkov, merjeno po opravljenih
delovnih urah je bilo v gradbeništvu zaposlenih 45.600 ljudi. Podatki o bruto plačah v
gradbeništvu v letu 2019 kažejo na dvig v povprečju za 2,2 odstotka, pri čemer je
povprečna bruto plača lani dosegla slabih 1.318 evrov.
Lani so zaznali 3,3-odstotno realno rast obsega gradbenih del. Letna poročila za leto
2019 je AJPES predložilo 7.283 gradbenih družb, kar je bilo 77 družb več kot
predlanskim. Dodana vrednost se je zvišala na 1,5 milijarde evrov, kar za slabih 13
odstotkov več kot leta 2018. V GZS ob tem poudarjajo, da del poslov v gradbeništvu
opravljajo tudi podjetja zunaj dejavnosti in tuja podjetja, ki jih podatki AJPES ne
zajemajo.
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Globalni prihodki največjih gradbincev presegli 1.200 milijard
evrov
In kaj se je lani dogajalo na gradbiščih po svetu? Po podatkih Deloittovega poročila
Globalne sile v gradbeništvu za leto 2019 je sto največjih gradbenih podjetij na svetu v
letu 2019 ustvarilo za dobrih 1.240 milijard evrov prihodkov, kar je pet odstotkov več kot
leta 2018. Poročilo obsega analizo gradbenega sektorja na svetovni ravni in razkriva
strategije ter poslovne rezultate najuspešnejših gradbenih podjetij v letu 2019.
»Prihodki v gradbeništvu so lani še naprej naraščali,« pravi Mitja Kumar, partner v
oddelku poslovnega svetovanja v Deloittu, in dodaja: »V poročilu ni upoštevan učinek
pandemije COVID-19 na finančne rezultate, o katerih bomo več vedeli pozneje. Napovedi
za svetovno gospodarstvo so v senci pandemije negotovi, vendar gradbeni sektor ostaja
odporen, letos se pričakuje skromna rast.«

Največ prihodka ustvarili kitajski gradbinci
Med stotimi gradbenimi podjetji z največjimi prihodki še vedno prevladujejo kitajske
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družbe, katerih prihodki znašajo 44 odstotkov vseh globalnih prihodkov. V vodilni stotici
so močno zastopane tudi druge azijske družbe, predvsem japonske in južnokorejske, ter
iz ZDA, Francije in Španije. Največje število podjetij med vodilnimi stotimi prihaja iz
Japonske (15), sledijo ZDA s 13, Kitajska z 12 in Združeno kraljestvo z 11 podjetji.
Razlog za prevlado kitajskih gradbincev je predvsem v velikosti kitajskega gradbenega
trga glede na to, da je delež prodaje azijskih podjetij na tujih trgih v razmerju do skupnih
globalnih prihodkov manjši od deležev drugih podjetij na lestvici top 100. Kitajska in
korejska podjetja so s prevzemi sicer okrepila svojo navzočnost tako na azijskem kot tudi
na evropskem trgu ter trgih Severne in Južne Amerike, vendar Evropejci ostajajo tisti, ki
delujejo na največ mednarodnih trgih.
Finančni rezultati najuspešnejših gradbenih podjetij na svetu so bili v letu 2019 mešani.
Več kot polovica jih je dosegla rast prihodkov od prodaje, deseterica kar dvomestno,

34

Finance.si
Država: Slovenija

31.07.2020
Petek, 12:20

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8964445/Slovenski-...

4/4

medtem ko so prihodki 13 družb s seznama največjih sto upadli za več kot deset
odstotkov.

Glavne ugotovitve iz Deloittovega poročila
Med najpomembnejšimi ugotovitvami Deloittovega poročila so:
– diverzifikacija portfeljev: številne družbe v gradbenem sektorju diverzificirajo svoj
portfelj poslovnih storitev, da bi dosegle trajnostno rast in povečale majhne marže
gradbenih projektov. Deleži negradbenih prihodkov sto najuspešnejših ameriških,
evropskih in azijskih podjetij so v letu 2019 znašali 36, 21 oziroma 18 odstotkov njihovih
skupnih svetovnih prihodkov;
– poslovanje na tujih trgih: priložnosti za rast v tujini so za gradbena podjetja
strateško nujno potrebne. Vodilnih sto podjetij je zunaj domačih trgov skupno ustvarilo
približno 19 odstotkov prihodkov. Podjetja, ki največ poslujejo v tujini, so evropske
skupine, sledijo pa jim Američani;
– krčenje marže: vse bolj kompleksni projekti, neenakomerna porazdelitev tveganj
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

med izvajalci in strankami ter ostra konkurenca povzročajo krčenje marž. Povprečna
stopnja dobička pred obrestmi in davki v gradbeni dejavnosti je v minulih štirih letih
znašala med pet in 5,6 odstotka.
– obeti za prihodnost: trenutna ocena rasti gradbenega sektorja za leto 2020 je bila
zmanjšana na 0,5 odstotka, vendar se bo ta delež razlikoval po regijah. V državah v
razvoju je pričakovan dvoodstotni padec pred ponovno, petodstotno rastjo v letu 2021.
Razvita gospodarstva bodo v letu 2020 verjetno zabeležila 1,5-odstotni padec, v letu 2021
pa znova dvoodstotno rast.
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Sezonska delavka: Nikoli več ne pridem v
Nemčijo
M.M. / 31.07.2020, 10:04

Epidemija novega koronavirusa je poglobila težave, ki so že dolga leta
prisotne med sezonskimi delavci in tujimi delavci v Nemčiji.
V Nemčiji imajo težave z vnovičnim širjenjem okužb z novim koronavirsom. Med
žarišči so oz. so bile tudi klavnice, kjer delajo številni delavci iz vzhodne Evrope.
Slednji ponavadi živijo v skupnih namestitvah - delijo si sobe, kuhinje, kopalnice ...
Sedaj je za spletno stran DW spregovorila sezonska delavka iz Romunije, ki je delala
na eni kmetiji in tako opozorila na neprimerne razmere za delo in bivanje. "Nikoli več
ne pridem v Nemčijo. Niti na počitnice niti na obisk," je razočarano dejala. Marijana
Kostea je dva meseca delala na bavarski kmetiji. Nato več ni zmogla. Delala je
nadure, ki niso bile plačane. Delodajalec je, po njenih navedbah, sezonske delavce
namestil v prostorih, ki so bili umazani in brez upoštevanja ukrepov za zajezitev
širjenja okužb z novim koronavirusom.
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"Ne zdi se mi sprejemljivo, da je v eni sobi osem oseb, da osem oseb uporablja eno
kopalnico, 30 oseb pa eno kuhinjo," je poudarila.
Sezonska delavka je dejala tudi, da so se vsako jutro na polje odpravili s kombijem, ki
je registriran za osem oseb. Peljalo pa se jih je 14 ali 15. V prostore, kjer so spali, so
se vrnili šele zvečer.
Opozorila je, da bi morali varnostni ukrepi za zajezitev širjenja okužb veljati tudi za
njih, sezonske delavce iz tujine, a da temu ni tako.
Mediji poročajo, da je Kostea le ena od številni sezonskih delavcev, ki so v zadnjih
mesecih spregovorili o pogojih dela v nemških podjetjih - v mesni industriji, v
kmetijstvu, gradbeništvu ... Že prej so bili pogoji dela izjemno težki, vsaj za tuje in
sezonske delavce, sedaj, ko je izbruhnila pandemija, pa so se težave poglobile.
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Minister za delo Hubertus Heil je priznal, da gre za resno težavo, ki se je v luči
novega koronavirusa le še zaostrila. Zato je že pozval pozval k strožjemu nadzoru nad
delovnimi pogoji v omenjenih panogah, kjer delajo številni tujci.
Prišle na sezonsko delo in doživele šok

Med korona krizo so spregovorili številni tuji delavci, ki sedaj poudarjajo, da so se že
pred novim koronavirusom dogajale številne nepravilnosti, sedaj pa so se, zaradi
strahu za lastno zdravje in življenje, odločili spregovoriti. Večina želi ostati anonimna,
a njihove zgodbe so si zelo podobne - neplačane nadure, neupoštevanje pravil o
počitku in odmorih med delom, neprimerne bivanjske razmere, neupoštevanje zakona
o varnosti in zaščiti zdravja na delovnem mestu ... Tisti, ki so opozorili na

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

nepravilnosti, so nemudoma ostali brez dela, pravijo.
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Evrsko območje z 12,1-odstotnim padcem BDP-ja, na ravni
EU-ja 11,9-odstotno krčenje
Italija in Španija v recesiji
K. T.| 31. julij 2020 ob 11:29 Zadnji poseg: 31. julij 2020 ob 12:31
Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Zasebna potrošnja je zaradi pandemije v številnih državah močno upadla. Foto: BoBo

V evrskem območju so v drugem četrtletju zaznali rekorden 12,1-odstotni padec BDP-ja, na
ravni celotnega EU-ja pa se je BDP v primerjavi s prvim četrtletjem skrčil za 11,9 odstotka.
Gre za največja padca po 1995, odkar Eurostat vodi to statistiko.
V primerjavi z drugim četrtletjem lani se je BDP v evrskih državah med aprilom in junijem letos skrčil za
15 odstotkov, v celotni uniji pa za 14,4 odstotka. Podatkov za Slovenijo še ni. Statistični urad RS (Surs) jih
bo objavil 31. avgusta.
Evropski statistiki pravijo, da gre za daleč največje nazadovanje BDP v območju evra in EU doslej. Dodali
so, da gre za prvo oceno, ki temelji na nepopolnih podatkih, ki bodo še predmet pregledov. Eurostat bo
drugo oceno gospodarskih gibanj za drugo četrtletje objavil 14. avgusta.
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Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da padec
BDP potrjuje, da je pandemija covida-19 "evropskim državam prinesla posledice brez primere". Ob tem
je spomnil na nedavno dogovorjen, a še vedno ne uradno podpisan novi sklad EU za okrevanje v
vrednosti 750 milijard evrov.
V prvem četrtletju (januar-marec) se je gospodarstvo območja evra glede na trimesečje pred tem skrčilo
za 3,6 odstotka in v uniji za 3,2 odstotka. Letna primerjava kaže na 3,1- oziroma 2,5-odstotno
nazadovanje gospodarske aktivnosti.
Julija je bila inflacija v evrskem območju na letni ravni 0,4-odstotna, potem ko je bila junija 0,3-odstotna
in maja 0,1-odstotna.

Španija in Italija v recesiji
Španija je v drugem četrtletju zaplavala v recesijo, potem ko se je dve zaporedni četrtletji skrčil njen BDP.
Med aprilom in koncem junija se je BDP zaradi pandemije covida-19 skrčil za 18,5 odstotka, v prvem
četrtletju pa za 5,2 odstotka, je danes objavil španski statistični urad INE.
Stroge omejitve v državi zaradi koronavirusne bolezni so bile v veljavi od sredine marca, država pa jih je
začela postopno odpravljati v maju in juniju. Ukrepi so močno prizadeli španska podjetja, pri čemer sta
promet in hotelirstvo v drugem četrtletju zabeležila 40-odstoten padec.
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Turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni ravni
zabeležila 60-odstotni padec prihodkov, gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov,
predelovalna industrija pa za 18,5 odstotka. Zasebna potrošnja je v obravnavanem obdobju upadla za
okoli 21 odstotkov, poslovne investicije pa za 22 odstotkov. Izvoz se je zmanjšal za okoli tretjino.

Italijansko gospodarstvo se je na letni ravni skrčilo za 17,3 odstotka
Italijansko gospodarstvo se je v drugem letošnjem četrtletju na četrtletni ravni skrčilo za 12,4 odstotka, je
danes objavil italijanski statistični urad Istat. V prvem četrtletju je italijanski BDP nazadoval za 5,4
odstotka. Tudi Italija se je tako zaradi posledic pandemije covida-19 znašla v globoki recesiji. Na letni
ravni je šel italijanski bruto domači proizvod (BDP) med aprilom in koncem junija navzdol za 17,3
odstotka. Krčenje gospodarstva je bilo po oceni statistikov deloma tudi posledica mednarodnega
dogajanja, saj je pandemija prizadela vse države.
Italijanski BDP je zaradi hudega nazadovanja pristal na ravni, ki jo je država beležila leta 1995.
Italijanska vlada zdaj načrtuje 25 milijard evrov pomoči za zaposlovanje in socialno podporo, to pa naj bi
njen javnofinančni primanjkljaj zvišalo na 11,9 odstotka BDP, kar naj bi bilo največ v vsem območju evra.
Javni dolg države naj bi tako dosegel kar 157,6 odstotka BDP.

Francoski BDP se je v zadnjem četrtletju skrčil za 13,8 odstotka
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Francija je drugo letošnje četrtletje sklenila z rekordnim, 13,8-odstotnim padcem bruto domačega
proizvoda (BDP), potem ko se je ta v prvem trimesečju po revidiranih podatkih skrčil za 5,9 odstotka, je
danes objavil francoski statistični urad Insee. Tudi na strmoglavljenje francoskega gospodarstva je
vplivala pandemija covida-19.
Že 5,9-odstotni padec francoskega BDP je predstavljal rekordnega od kar v državi od leta 1949 merijo
gibanje gospodarske aktivnosti, 13,8-odstotno krčenje gospodarstva pa tako predstavlja novo največje
poslabšanje doslej.
Medletno je BDP v Franciji zdaj nižji za 19 odstotkov, so poudarili v Insee in dodali, da bo glede na
izjemne okoliščine verjetno prišlo še do popravkov številk.
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V moravškem Termitu so prepričani, da niso kršili zakonodaje in da okoljska škoda ni nastala, kar
ugotavljajo tudi strokovni izvedenci. / Foto: Gorazd Kavčič
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Okoljske škode naj ne bi bilo
Besedilo: Vilma Stanovnik
Kategorija: Kronika / petek, 31. julij 2020 / 10:15

Po mnenju družbe Termit je bil poglavitni namen nedavnega sporočila medijem glede
vloženih kazenskih ovadb poskus pritiska na Agencijo RS za okolje in na strokovne
izvedence, ki pa so na torkovi ustni obravnavi menili, da je bilo lansko poročilo glede
okoljske škode neustrezno.
Moravče – Poročali smo že, da so ljubljanski kriminalisti kazensko ovadili odgovorne osebe podjetja Termit iz
Moravč zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja, za kar je
zagroženih do osem let zapora.
Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da naj bi osumljeni od leta 2010 do sredine leta 2019 pri obratovanju
naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja, saj naj bi obratovali v nasprotju z
izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.
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»Vložitev kazenskih ovadb, ki naj bi jih po poročanju medijev policija pretekli teden vložila na tožilstvo, v Termitu
pa ovadb še nismo prejeli, je za družbo Termit skrajno nenavadna. Kot izhaja iz medijskih objav, naj bi namreč
ovadbe v pretežnem delu temeljile na lanskem poročilu Agencije RS za okolje (ARSO). Termit se je zoper
ugotovitve ARSO pritožil in slednji še ni sprejel dokončne odločitve o tem, ali je okoljska škoda tlom sploh
nastala ali ne. Glede na to, da se ARSO kot najbolj pristojen še ni izrekel glede nastale okoljske škode, nas še
toliko bolj preseneča poteza posameznih predstavnikov policije, ki naj bi, kot izhaja iz medijskih objav, pretežen
del argumentacije ovadb povzeli ravno iz poročila ARSO,« so v ponedeljek sporočili iz Termita in pojasnili, da je
zaradi vseh teh razlogov družba Termit na Generalno policijsko upravo kot tudi na Ministrstvo za notranje
zadeve podala predlog za uvedbo notranjega nadzora nad delom posameznih predstavnikov policije, ki so
sodelovali v zadevi.
Po mnenju družbe Termit je bil poglavitni namen nedavnega sporočila medijem glede vloženih kazenskih ovadb
poskus pritiska na ARSO in na strokovne izvedence, ki jih je ARSO določil v postopku ugotavljanja okoljske
škode.
V torek je namreč na agenciji potekala ustna obravnava glede dejanskega nastanka okoljske škode. Kot so po
njej sporočili iz Termita, pozdravljajo ugotovitve strokovnih izvedenskih mnenj. Ta so podali Senko Pličanič z
ljubljanske Pravne fakultete, Borut Vrščaj s Kmetijskega inštituta Slovenije ter Mihael Brenčič z
Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Mnenja nakazujejo, da je bilo poročilo ARSO, ki je lani poleti
ugotovil, da je Termit povzročil okoljsko škodo tlom, neustrezno, saj na analiziranem področju tla sploh še niso
vzpostavljena in posledično okoljska škoda tlom sploh ni mogla nastati.
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»S tem so se potrdile navedbe Termita, ki jih ponavlja že vse od predstavitve rezultatov analize ARSO, in sicer,
da je bilo poročilo ARSO nepopolno in nestrokovno. Termit pričakuje, da bo ARSO prednostno vodil postopek
dejanskega ugotavljanja okoljske škode tlom ter tudi na podlagi strokovnih mnenj preklical rezultate svoje
lanskoletne analize oziroma poročila,« pravijo v družbi Termit in poudarjajo, da gre za nestrokovno in
pomanjkljivo analizo, temu pa pritrjuje tudi pretežen del slovenske stroke. ARSO je namreč preučeval porušene
(zmlete) vzorce, in ne neporušenih. V skladu s slovensko zakonodajo Termit namreč vgrajuje gradbene
kompozite, ki se klasificirajo kot gradbeni material. Analizo gradbenih kompozitov je zato v skladu z
mednarodno priznanimi standardi in tudi slovensko zakonodajo treba narediti na neporušenih (torej nezmletih)
vzorcih.
»Poročilo ARSO je napačno tudi v predpostavki, da gre pri preiskovanem materialu za naravna tla, ne gradbeni
material, čeprav celo iz poročila ARSO izhaja, da so preiskovali umetni nasip. Slednji se v skladu z gradbeno
zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt. V sklopu vzorčenja so bili res narejeni tudi vzorci na naravnih tleh,
vendar pa ti niso bili vključeni v laboratorijske analize. Že terenske meritve so namreč pokazale, da ni prisotnih
spornih snovi. Iz tega izhaja, da tla v sklopu analiz sploh niso bila preiskana, zato je neustrezna tudi ocena, da
je nastala okoljska škoda tlom,« tudi sporočajo iz Termita.
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Tomaž Modic, Vesna Vuković/Necenzurirano.si

Svetovalna družba Taxgroup bratov Šešok gre v zgodovino
0

31. Jul 2020,
20:00

Deli na:

Facebook
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Twitter

Svetovalna družba Taxgroup, ki je od blizu spremljala največje in sporne
tajkunske privatizacije v državi, tudi menedžerske prevzeme Merkurja in Perutnine
Ptuj, ter na Cipru odpirala poštne nabiralnike za družino Janković, je zgodovina.
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STA

Klemen in Matija Šešok se bosta posvetila drugim poslom.

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

Taxgroup je zapustil Dušan Jeraj, eden najbolj znanih slovenskih davčnih svetovalcev in že dalj
časa prvo ime družbe, ki je s seboj vzel tudi ekipo 14 zaposlenih. Ustanovili so podjetje iConsult in
nanj prenesli Taxgroupove posle davčnega, pravnega in finančnega svetovanja. Pred dnevi so
zadevo tudi formalno izpeljali.
V novem podjetju ne bo nobenega od članov družine Šešok. »Razšli smo se v pozitivnem duhu.
Matija in Klemen Šešok se že nekaj časa ukvarjata s svojimi projekti, zlasti vodenjem Iskre. Zato
smo se strinjali, da se mora ekipa reorganizirati. Dogovorili smo se tudi, da bomo še naprej
sodelovali,« je za Necenzurirano.si potrdil Dušan Jeraj. »Davčno in pravno svetovanje ni več
ključen posel za naju z bratom,« je dodal Matija Šešok. Po naših podatkih bo Taxgroup obdržal le
finančno svetovanje za izbrane večje naročnike.
Pod vodstvom Jeraja bo nastala ena večjih slovenskih pisarn na področju svetovanja
podjetnikom. »Posel je stabilen in primerljiv lanskemu. Ustvarili bomo okrog 1,5 milijona evrov
prometa,« je dodal Jeraj. V marcu in aprilu so imeli tako kot drugi največ dela s svetovanjem
podjetjem pri uporabi interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije covida-19, zdaj pa se
spet ukvarjajo z dnevnim davčnim in drugim svetovanjem.
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Linkedin

Pod vodstvom Jeraja bo nastala ena večjih slovenskih pisarn na področju svetovanja podjetnikom.

Partner pri menedžerskih prevzemih
Pred 15 leti, ko je Dušan Jeraj začel delati v Taxgroupu, je bila podoba družbe povsem drugačna.
V njenih prostorih so se srečevali nekateri najvplivnejši gospodarstveniki v državi in kovali več sto
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milijonov evrov vredne načrte.
To je bilo v obdobju visoke gospodarske rasti. Paradržavni skladi so se v času prve vlade Janeza
Janše umikali iz gospodarstva. Banke so »na dobro ime« dajale na desetine milijonov evrov
posojil. Posledično je prišlo do velikih menedžerskih odkupov podjetij. Mnogi direktorji so se za
pomoč obrnili na ekipo Taxgroup, kjer so pripravili teren in organizirali vse potrebno za izvedbo
prevzema, tudi s pomočjo delniških parkirišč.
Binetu Kordežu in sodelavcem so svetovali pri pozneje propadlem nakupu nakelskega trgovca
Merkurja, Romanu Glaserju pri poskusu prevzemanja Perutnine Ptuj in Bošku Šrotu pri
prevzemanju Pivovarne Laško, sodelovali pa so tudi v nekaterih drugih večjih zgodbah, kot je bil
prevzem mesnopredelovalne družbe Kras, odkup ljubljanskega izdelovalca transformatorjev Etra
33, sanacija mariborskega Konstruktorja ... Med njihovimi strankami je bil tudi nekdanji vladar
domačega gradbeništva Ivan Zidar.
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Vmes sta brata Šešok prevzem pomagala izpeljati tudi vplivnemu očetu Dušanu Šešoku, nekoč
ministru za finance v Demosovi vladi, ki jima je pomagal priti do omenjenih poslov. Šešok je
skupaj s sodelavci izpeljal odkup Iskre, pri čemer je celotno operacijo financirala kar prevzeta
družba.
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STA

Dušan Šešok je s pomočjo sinov izpeljal prevzem Iskre.

Družina Janković in posli na Cipru
Več projektov, pri katerih je sodeloval Taxgroup, se je pozneje znašlo pod drobnogledom organov
preiskovanja in pregona. Proti menedžerjem so se vlagale visoke tožbe zaradi suma oškodovanja
in finančnega izčrpavanja.
Na naslovnice vseh medijev v državi so se Taxgroup in brata Šešok prebili zaradi tesnih povezav
z družino Janković in domnevnega sodelovanja pri njihovih poslih v davčnih oazah.
Ko je parlamentarna komisija leta 2011 preiskovala posle podjetij poštnih nabiralnikov s Cipra, ki
so imela v lasti zemljišča na območju Mestne občine Ljubljane (MOL), tem pa je ekipa Zorana
Jankovića spreminjala namembnost v zazidljivo, je naletela na informacije, da sta posle za ciprska
podjetja urejala brata Šešok. Nekatera od njih je Taxgroup tudi ustanovil.
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V istem času sta bila Matija in Klemen Šešok nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je bila v
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večinski lasti ljubljanskega župana. Imeli so v lasti tudi številne nepremičnine in zemljišča v
prestolnici, pa restavracijo in hotel Cubo.

Bobo

Brata Šešok sta bila nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je bila v večinski lasti Zorana Jankovića.

Brata Šešok sta se posvetila Iskri
Po tem, ko je finančna kriza zdesetkala finančne holdinge, konec pa je bilo tudi menedžerskih
odkupov, se je družina Šešok osredotočila na druge projekte. Brata Šešok sta očetu pomagala pri
vodenju in prevzemanju Iskre, v Srbiji razvijata industrijsko cono ...
Leta 2014 sta vodenje skupine Taxgroup zaupala Dušanu Jeraju, ki je dobil tudi 10-odstotni
lastniški delež, a je bilo to očitno premalo. Dolgoletni partnerji so se tako odločili za razhod, pri
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čemer se bo ekipa pod novim imenom namesto s finančnim inženiringom bolj ukvarjala z davčnim
in pravnim svetovanjem.
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V javni obravnavi nov
gradbeni zakon. Kaj
prinaša?

0,04
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Avtor: D.K.
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Foto: Bor Slana

Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno
obravnavo dalo osnutek novega gradbenega
zakona. Cilj je med drugim odpraviti ugotovljene
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pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo
mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje
postopkov ob enakem varovanju javnih
interesov in pravni varnosti. Pripombe zbirajo
do 31. avgusta.

Spremljajte nas tudi na
omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.

Med bistvenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne
bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se
izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri spremembi
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namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se bo dokazilo
predložilo v postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za
izdajo gradbenega dovoljenja bodo ostali nespremenjeni.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden
brez priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa bo dokazilo o
pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo
morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega
dovoljenja dosledno upoštevati mnenja pristojnih organov in
organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so le-ti
strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost
predlagane gradnje s predpisi z njihovega delovnega področja, pravi
ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s
prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s
predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo, zoper katero bi
bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z namenom, da se
investitorju zagotovi čim hitrejše uveljavljanje pravnega varstva v
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primeru, ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja.
Upravni organ lahko v primeru molka mnenjedajalca tudi sam
odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
Ministrstvo, pristojno za graditev, bo po osnutku pristojno za izdajo
gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo
spodbujanje investicij, kot strateško investicijo določi vlada.

52

Times.si
Država: Slovenija

31.07.2020
Petek, 18:45

Kazalo

http://www.times.si/slovenija/v-javni-obravnavi-no...

5/8

Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno
dovoljenje, saj da je praksa pokazala možnost optimizacije postopka.
V nekaterih primerih bo na željo investitorja mogoča izvedba
postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in
funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev
gradnje lahko nanašala le na posamičen objekt.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev
sodelovanja nevladnih organizacij in določitev pogojev za njihov
vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.

Zakon naj bi olajšal določena dela
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

konstrukcijskih elementov ostrešja ter dograditev odprtih stopnišč in
dvigal. Zanje bo namreč uveden pojem "manjša rekonstrukcija", ki
naj bi premostil vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, za ta
dela pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja,
morali pa bodo sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi
vložiti prijavo začetka gradnje.
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Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte,
postavljene v primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo
covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve začasnih objektov
za skladiščenje, s čimer naj bi se industrija lažje prilagajala na
spreminjajoče se gospodarske razmere.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo
sosednjih objektov, ponovno treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za
primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara)
poškodovan objekt čim prej sanirati, pa bodo uvedli možnost, da se
vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.

Prijaviti bo potrebno gradnjo enostavnih objektov
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Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih
objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno
je tudi, da bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega
zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost začne
z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni
treba čakati na njegovo pravnomočnost.
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Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in
možnost zadržanja izvajanja v primerih, ko bi lahko prišlo do hujše
škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri
čemer pa naj bi odpravili nejasnost določanja vodje projekta.

Poenostavljen postopek pridobivanja uporabnega
dovoljenja
Novi zakon bo ohranil obveznost pridobivanja uporabnega
dovoljenja za enostanovanjske hiše, bo pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi

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

lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so
objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v skladu z gradbenim
dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje
vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi
gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018, zanje ni bil izrečen
inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
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Novi zakon bo predvidoma tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča
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glede spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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V moravškem Termitu so prepričani, da niso kršili zakonodaje in da okoljska škoda ni nastala, kar
ugotavljajo tudi strokovni izvedenci. / Foto: Gorazd Kavčič
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Okoljske škode naj ne bi bilo
Besedilo: Vilma Stanovnik
Kategorija: Kronika / petek, 31. julij 2020 / 10:15

Po mnenju družbe Termit je bil poglavitni namen nedavnega sporočila medijem glede
vloženih kazenskih ovadb poskus pritiska na Agencijo RS za okolje in na strokovne
izvedence, ki pa so na torkovi ustni obravnavi menili, da je bilo lansko poročilo glede
okoljske škode neustrezno.
Moravče – Poročali smo že, da so ljubljanski kriminalisti kazensko ovadili odgovorne osebe podjetja Termit iz
Moravč zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja, za kar je
zagroženih do osem let zapora.
Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da naj bi osumljeni od leta 2010 do sredine leta 2019 pri obratovanju
naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja, saj naj bi obratovali v nasprotju z
izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.
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»Vložitev kazenskih ovadb, ki naj bi jih po poročanju medijev policija pretekli teden vložila na tožilstvo, v Termitu
pa ovadb še nismo prejeli, je za družbo Termit skrajno nenavadna. Kot izhaja iz medijskih objav, naj bi namreč
ovadbe v pretežnem delu temeljile na lanskem poročilu Agencije RS za okolje (ARSO). Termit se je zoper
ugotovitve ARSO pritožil in slednji še ni sprejel dokončne odločitve o tem, ali je okoljska škoda tlom sploh
nastala ali ne. Glede na to, da se ARSO kot najbolj pristojen še ni izrekel glede nastale okoljske škode, nas še
toliko bolj preseneča poteza posameznih predstavnikov policije, ki naj bi, kot izhaja iz medijskih objav, pretežen
del argumentacije ovadb povzeli ravno iz poročila ARSO,« so v ponedeljek sporočili iz Termita in pojasnili, da je
zaradi vseh teh razlogov družba Termit na Generalno policijsko upravo kot tudi na Ministrstvo za notranje
zadeve podala predlog za uvedbo notranjega nadzora nad delom posameznih predstavnikov policije, ki so
sodelovali v zadevi.
Po mnenju družbe Termit je bil poglavitni namen nedavnega sporočila medijem glede vloženih kazenskih ovadb
poskus pritiska na ARSO in na strokovne izvedence, ki jih je ARSO določil v postopku ugotavljanja okoljske
škode.
V torek je namreč na agenciji potekala ustna obravnava glede dejanskega nastanka okoljske škode. Kot so po
njej sporočili iz Termita, pozdravljajo ugotovitve strokovnih izvedenskih mnenj. Ta so podali Senko Pličanič z
ljubljanske Pravne fakultete, Borut Vrščaj s Kmetijskega inštituta Slovenije ter Mihael Brenčič z
Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Mnenja nakazujejo, da je bilo poročilo ARSO, ki je lani poleti
ugotovil, da je Termit povzročil okoljsko škodo tlom, neustrezno, saj na analiziranem področju tla sploh še niso
vzpostavljena in posledično okoljska škoda tlom sploh ni mogla nastati.
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»S tem so se potrdile navedbe Termita, ki jih ponavlja že vse od predstavitve rezultatov analize ARSO, in sicer,
da je bilo poročilo ARSO nepopolno in nestrokovno. Termit pričakuje, da bo ARSO prednostno vodil postopek
dejanskega ugotavljanja okoljske škode tlom ter tudi na podlagi strokovnih mnenj preklical rezultate svoje
lanskoletne analize oziroma poročila,« pravijo v družbi Termit in poudarjajo, da gre za nestrokovno in
pomanjkljivo analizo, temu pa pritrjuje tudi pretežen del slovenske stroke. ARSO je namreč preučeval porušene
(zmlete) vzorce, in ne neporušenih. V skladu s slovensko zakonodajo Termit namreč vgrajuje gradbene
kompozite, ki se klasificirajo kot gradbeni material. Analizo gradbenih kompozitov je zato v skladu z
mednarodno priznanimi standardi in tudi slovensko zakonodajo treba narediti na neporušenih (torej nezmletih)
vzorcih.
»Poročilo ARSO je napačno tudi v predpostavki, da gre pri preiskovanem materialu za naravna tla, ne gradbeni
material, čeprav celo iz poročila ARSO izhaja, da so preiskovali umetni nasip. Slednji se v skladu z gradbeno
zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt. V sklopu vzorčenja so bili res narejeni tudi vzorci na naravnih tleh,
vendar pa ti niso bili vključeni v laboratorijske analize. Že terenske meritve so namreč pokazale, da ni prisotnih
spornih snovi. Iz tega izhaja, da tla v sklopu analiz sploh niso bila preiskana, zato je neustrezna tudi ocena, da
je nastala okoljska škoda tlom,« tudi sporočajo iz Termita.
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Koronavirus v drugem četrtletju močno prizadel
globalno gospodarstvo
30.07.2020 19:42

Ljubljana, 30. julija (STA) - Širjenje novega koronavirusa in ukrepi za njegovo
zamejitev so terjali svoj davek tudi v največjih svetovnih gospodarstvih. ZDA in
Nemčija so danes poročale o največjih padcih bruto domačega proizvoda (BDP),
odkar merijo gospodarsko aktivnost, analitiki pa si niso enotni, kdaj bo ob
vnovičnem širjenju okužb sledilo gospodarsko okrevanje.
Ameriško gospodarstvo je zaradi pandemije covida-19 beležilo ogromen padec BDP, ki je v
drugem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani upadel za 32,9 odstotka, kažejo
danes objavljeni podatki ameriške vlade. Gre za največji padec doslej, h kateremu je največ
prispeval 34,6-odstotni padec zasebne potrošnje.
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V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je ameriško gospodarstvo skrčilo za deset
odstotkov, kažejo prve ocene. Padec je bil sicer manjši od pričakovanj analitikov, ki so
predvidevali, da bo na letni ravni dosegel 34 odstotkov. Gre za največje krčenje ameriškega
BDP po letu 1947, odkar ga izračunavajo, poročajo tuje tiskovne agencije.
Ob tem so izpostavile, da ameriška vlada uporablja letne podatke o gibanju BDP, zato ti
niso primerljivi s četrtletnimi primerjavami, ki jih uporabljajo druge razvite države.
Ameriški izvoz je v drugem četrtletju upadel za 64 odstotkov, uvoz je bil nižji za 53
odstotkov.
Čeprav se je gospodarstvo maja znova odprlo, pa je vnovična rast števila okuženih z novim
koronavirusom, predvsem na gosto poseljenem jugu in zahodu države oblasti prisilila, da
znova uvedejo različne omejitve za zamejitev širjenja virusa, ki dušijo gospodarstvo. Zaradi
tega narašča tudi dvom, ali si bo ameriško gospodarstvo res že lahko nekoliko opomoglo v
tretjem četrtletju.
Slabe novice so danes prišle tudi iz Nemčije, kjer je BDP v drugem četrtletju v primerjavi s
predhodnim upadel za 10,1 odstotka, kar predstavlja največji padec v nemški povojni
zgodovini. Nemški statistični urad je ocenil, da gre za "zgodovinski padec", ki je bil na
četrtletni ravni hujši tudi od padcev v finančni krizi v letih 2008 in 2009. Presegel je tudi
napovedi analitikov.
Že v prvem četrtletju, še pred uvedbo najstrožjih omejitev za zajezitev pandemije, ki so
prišle sredi marca, je največje gospodarstvo območja evra beležilo 2,2-odstotni padec.
Nemški minister za gospodarstvo Peter Altmaier je nedavno opozoril, da bo pandemija
nemško gospodarstvo potisnila v najhujšo recesijo doslej in prekinila desetletje rasti.
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"Današnji podatki so kot odsev v vzvratnem ogledalu," je ocenil analitik pri ING bank
Carsten Brzeski. Gospodarska aktivnost namreč že okreva, je dodal. Nemški gospodarski
minister ocenjuje, da bi gospodarstvo znova lahko beležilo rast oktobra. Za celotno leto je
ministrstvo napovedalo 6,3-odstotni padec BDP, naslednje leto pa naj bi se ta okrepil za 5,2
odstotka.
O največjem padcu BDP doslej so poročali tudi v Avstriji, kjer je v drugem četrtletju zaradi
pandemije covida-19 upadel za 12,8 odstotka. Avstrijski inštitut za gospodarske raziskave
(Wifo) je skoraj polovico padca pripisal padcu v trgovini, storitvah, transportu in turizmu.
Mehiško gospodarstvo je v drugem trimesečju na letni ravni beležilo 18,9-odsotni padec,
med drugim je industrijski sektor upadel za 26 odstotkov, sektor storitev pa za 15,6
odstotka. V prvem četrtletju je mehiški BDP upadel za 10,5 odstotka.
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Podatke so danes objavili tudi v Belgiji, kjer je BDP v primerjavi s prvim letošnjim
trimesečjem zdrsnil za 12,2 odstotka. Belgijska centralna banka je ocenila, da je bil padec
gospodarske aktivnosti velik predvsem v industriji, gradbeništvu in sektorju storitev. V
predhodnem trimesečju je BDP upadel za 3,5 odstotka. Centralna banka je ob tem
opozorila na veliko negotovost, ki bo sledila tudi v drugi polovici leta.
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Koronavirus v drugem četrtletju močno prizadel
globalno gospodarstvo
30.07.2020 19:42

Ljubljana, 30. julija (STA) - Širjenje novega koronavirusa in ukrepi za njegovo
zamejitev so terjali svoj davek tudi v največjih svetovnih gospodarstvih. ZDA in
Nemčija so danes poročale o največjih padcih bruto domačega proizvoda (BDP),
odkar merijo gospodarsko aktivnost, analitiki pa si niso enotni, kdaj bo ob
vnovičnem širjenju okužb sledilo gospodarsko okrevanje.
Ameriško gospodarstvo je zaradi pandemije covida-19 beležilo ogromen padec BDP, ki je v
drugem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani upadel za 32,9 odstotka, kažejo
danes objavljeni podatki ameriške vlade. Gre za največji padec doslej, h kateremu je največ
prispeval 34,6-odstotni padec zasebne potrošnje.
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V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je ameriško gospodarstvo skrčilo za deset
odstotkov, kažejo prve ocene. Padec je bil sicer manjši od pričakovanj analitikov, ki so
predvidevali, da bo na letni ravni dosegel 34 odstotkov. Gre za največje krčenje ameriškega
BDP po letu 1947, odkar ga izračunavajo, poročajo tuje tiskovne agencije.
Ob tem so izpostavile, da ameriška vlada uporablja letne podatke o gibanju BDP, zato ti
niso primerljivi s četrtletnimi primerjavami, ki jih uporabljajo druge razvite države.
Ameriški izvoz je v drugem četrtletju upadel za 64 odstotkov, uvoz je bil nižji za 53
odstotkov.
Čeprav se je gospodarstvo maja znova odprlo, pa je vnovična rast števila okuženih z novim
koronavirusom, predvsem na gosto poseljenem jugu in zahodu države oblasti prisilila, da
znova uvedejo različne omejitve za zamejitev širjenja virusa, ki dušijo gospodarstvo. Zaradi
tega narašča tudi dvom, ali si bo ameriško gospodarstvo res že lahko nekoliko opomoglo v
tretjem četrtletju.
Slabe novice so danes prišle tudi iz Nemčije, kjer je BDP v drugem četrtletju v primerjavi s
predhodnim upadel za 10,1 odstotka, kar predstavlja največji padec v nemški povojni
zgodovini. Nemški statistični urad je ocenil, da gre za "zgodovinski padec", ki je bil na
četrtletni ravni hujši tudi od padcev v finančni krizi v letih 2008 in 2009. Presegel je tudi
napovedi analitikov.
Že v prvem četrtletju, še pred uvedbo najstrožjih omejitev za zajezitev pandemije, ki so
prišle sredi marca, je največje gospodarstvo območja evra beležilo 2,2-odstotni padec.
Nemški minister za gospodarstvo Peter Altmaier je nedavno opozoril, da bo pandemija
nemško gospodarstvo potisnila v najhujšo recesijo doslej in prekinila desetletje rasti.
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"Današnji podatki so kot odsev v vzvratnem ogledalu," je ocenil analitik pri ING bank
Carsten Brzeski. Gospodarska aktivnost namreč že okreva, je dodal. Nemški gospodarski
minister ocenjuje, da bi gospodarstvo znova lahko beležilo rast oktobra. Za celotno leto je
ministrstvo napovedalo 6,3-odstotni padec BDP, naslednje leto pa naj bi se ta okrepil za 5,2
odstotka.
O največjem padcu BDP doslej so poročali tudi v Avstriji, kjer je v drugem četrtletju zaradi
pandemije covida-19 upadel za 12,8 odstotka. Avstrijski inštitut za gospodarske raziskave
(Wifo) je skoraj polovico padca pripisal padcu v trgovini, storitvah, transportu in turizmu.
Mehiško gospodarstvo je v drugem trimesečju na letni ravni beležilo 18,9-odsotni padec,
med drugim je industrijski sektor upadel za 26 odstotkov, sektor storitev pa za 15,6
odstotka. V prvem četrtletju je mehiški BDP upadel za 10,5 odstotka.
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Podatke so danes objavili tudi v Belgiji, kjer je BDP v primerjavi s prvim letošnjim
trimesečjem zdrsnil za 12,2 odstotka. Belgijska centralna banka je ocenila, da je bil padec
gospodarske aktivnosti velik predvsem v industriji, gradbeništvu in sektorju storitev. V
predhodnem trimesečju je BDP upadel za 3,5 odstotka. Centralna banka je ob tem
opozorila na veliko negotovost, ki bo sledila tudi v drugi polovici leta.
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Evrsko območje z 12,1-odstotnim padcem BDP-ja, na ravni
EU-ja 11,9-odstotno krčenje
Italija in Španija v recesiji
K. T.| 31. julij 2020 ob 11:29 Zadnji poseg: 31. julij 2020 ob 12:31
Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Zasebna poraba je zaradi pandemije v številnih državah močno upadla. Foto: BoBo

V evrskem območju so v drugem četrtletju zaznali rekorden 12,1-odstotni padec BDP-ja, na
ravni celotnega EU-ja pa se je BDP v primerjavi s prvim četrtletjem skrčil za 11,9 odstotka.
Gre za največja padca po 1995, odkar Eurostat vodi to statistiko.
V primerjavi z drugim četrtletjem lani se je BDP v evrskih državah med aprilom in junijem letos skrčil za
15 odstotkov, v celotni Uniji pa za 14,4 odstotka. Podatkov za Slovenijo še ni. Statistični urad RS (Surs) jih
bo objavil 31. avgusta.
Evropski statistiki pravijo, da gre za daleč največje nazadovanje BDP-ja v območju evra in EU-ja doslej.
Dodali so, da gre za prvo oceno, ki temelji na nepopolnih podatkih, ki bodo še predmet pregledov.
Eurostat bo drugo oceno gospodarskih gibanj za drugo četrtletje objavil 14. avgusta.
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Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da padec
BDP potrjuje, da je pandemija covida-19 "evropskim državam prinesla posledice brez primere". Ob tem
je spomnil na nedavno dogovorjen, a še vedno ne uradno podpisan novi sklad EU za okrevanje v
vrednosti 750 milijard evrov.
V prvem četrtletju (januar-marec) se je gospodarstvo območja evra glede na trimesečje pred tem skrčilo
za 3,6 odstotka in v uniji za 3,2 odstotka. Letna primerjava kaže na 3,1- oziroma 2,5-odstotno
nazadovanje gospodarske aktivnosti.
Julija je bila inflacija v evrskem območju na letni ravni 0,4-odstotna, potem ko je bila junija 0,3-odstotna
in maja 0,1-odstotna.

Španija in Italija v recesiji
Španija je v drugem četrtletju zaplavala v recesijo, potem ko se je dve zaporedni četrtletji skrčil njen BDP.
Med aprilom in koncem junija se je BDP zaradi pandemije covida-19 skrčil za 18,5 odstotka, v prvem
četrtletju pa za 5,2 odstotka, je danes objavil španski statistični urad INE.
Stroge omejitve v državi zaradi koronavirusne bolezni so bile v veljavi od sredine marca, država pa jih je
začela postopno odpravljati v maju in juniju. Ukrepi so močno prizadeli španska podjetja, pri čemer sta
promet in hotelirstvo v drugem četrtletju zabeležila 40-odstoten padec.
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Turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP, je v drugem trimesečju na letni ravni
zabeležila 60-odstotni padec prihodkov, gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov,
predelovalna industrija pa za 18,5 odstotka. Zasebna potrošnja je v obravnavanem obdobju upadla za
okoli 21 odstotkov, poslovne investicije pa za 22 odstotkov. Izvoz se je zmanjšal za okoli tretjino.

Italijansko gospodarstvo se je na letni ravni skrčilo za 17,3 odstotka
Italijansko gospodarstvo se je v drugem letošnjem četrtletju na četrtletni ravni skrčilo za 12,4 odstotka, je
danes objavil italijanski statistični urad Istat. V prvem četrtletju je italijanski BDP nazadoval za 5,4
odstotka. Tudi Italija se je tako zaradi posledic pandemije covida-19 znašla v globoki recesiji. Na letni
ravni je šel italijanski bruto domači proizvod (BDP) med aprilom in koncem junija navzdol za 17,3
odstotka. Krčenje gospodarstva je bilo po oceni statistikov deloma tudi posledica mednarodnega
dogajanja, saj je pandemija prizadela vse države.
Italijanski BDP je zaradi hudega nazadovanja pristal na ravni, ki jo je država beležila leta 1995.
Italijanska vlada zdaj načrtuje 25 milijard evrov pomoči za zaposlovanje in socialno podporo, to pa naj bi
njen javnofinančni primanjkljaj zvišalo na 11,9 odstotka BDP, kar naj bi bilo največ v vsem območju evra.
Javni dolg države naj bi tako dosegel kar 157,6 odstotka BDP.

Francoski BDP se je v zadnjem četrtletju skrčil za 13,8 odstotka
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Francija je drugo letošnje četrtletje sklenila z rekordnim, 13,8-odstotnim padcem bruto domačega
proizvoda (BDP), potem ko se je ta v prvem trimesečju po revidiranih podatkih skrčil za 5,9 odstotka, je
danes objavil francoski statistični urad Insee. Tudi na strmoglavljenje francoskega gospodarstva je
vplivala pandemija covida-19.
Že 5,9-odstotni padec francoskega BDP je predstavljal rekordnega od kar v državi od leta 1949 merijo
gibanje gospodarske aktivnosti, 13,8-odstotno krčenje gospodarstva pa tako predstavlja novo največje
poslabšanje doslej.
Medletno je BDP v Franciji zdaj nižji za 19 odstotkov, so poudarili v Insee in dodali, da bo glede na
izjemne okoliščine verjetno prišlo še do popravkov številk.
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piše Dr. Zoran Levnajić

Nov paket vrhunskih dosežkov slovenskih znanstvenikov in znanstvenic ter njihovih
objav v prestižnih mednarodnih publikacijah je nared.
V sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu v julijskih TOP
objavah tokrat pišemo o:
EKOLOGIJA: PROSTORSKO-ČASOVNA OCENA RASTI BUKVE
ZARADI VPLIVA EKSTREMNIH VREMENSKIH DOGODKOV V
SLOVENIJI
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GEOLOGIJA: HITROST POTOVANJA ZVOKA V SEDIMENTIH
MORSKEGA DNA KOPRSKEGA ZALIVA
OKOLJEVARSTVO: REMEDIACIJA ONESNAŽENJA SKOZI RDEČE
BLATO IN PAPIRNIŠKI PEPEL
PSIHOLOGIJA: RAZLIKE MED SPOLOMA PRI IZBIRI PARTNERJA
EKOLOGIJA: PROSTORSKO-ČASOVNA OCENA RASTI BUKVE ZARADI
VPLIVA EKSTREMNIH VREMENSKIH DOGODKOV V SLOVENIJI
Podnebne spremembe preko izjemnih dogodkov povzročajo poškodbe in fiziološke
spremembe gozdnih dreves. Spremembe v letnih prirastkih je mogoče ovrednotiti z
zamudnimi dendroekološkimi raziskavami. Širšo sliko o vplivu vremenskih dogodkov
na gozdno vegetacijo pa je mogoče pridobiti s pomočjo satelitov.
Raziskava je vključevala 25 rastišč bukve, najbolj zastopane drevesne vrste v Sloveniji.
Raziskovalci so proučili, kako se lahko dendrokronološki podatki širin branik dreves
povežejo s parametri o stanju krošnje, ki jih dobimo z analizo satelitskih
multispektralnih posnetkov z izračunom vegetacijskega indeksa EVI, ki omogoča
zaznavanje sprememb zelene biomase v krošnjah dreves. Potrdili so, da ekstremni
vremenski dogodki (vročinskih valov, žledolomov, pozeb), ki so se zgodili med leti
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2001-2017, vplivajo na indeks EVI. Največje spremembe indeksa EVI so povezane z
obsežnim žledolomom v letu 2014, ki je povzročil velike poškodbe dreves in posledično
upad letnega prirastka. Prikazi sprememb EVI na zemljevidu nakazujejo, na katerih
območjih v Sloveniji je bukev najbolj občutljiva za podnebne spremembe. Rezultati
omogočajo, da spoznanja, ki jih pridobimo na nivoju drevesa, razširimo na
razumevanje procesov na nivoju gozda in uporabimo za načrtovanje ukrepov za
blažitev učinkov ekstremnih vremenskih dogodkov.
Članek, pri katerem so iz Slovenije sodelovali Katarina Čufar in Maks Merela
(Biotehniška fakulteta – Oddelek za lesarstvo, UL), Zalika Črepinšek (Biotehniška
fakulteta – Oddelek za agronomijo, UL) ter Jožica Gričar in Peter Prislan (Gozdarski
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inštitut Slovenije), je bil objavljen v ugledni mednarodni reviji Agricultural and Forest
Meteorology.
SLIKA: Zemljevid odklonov vegetacijskih indeksov EVI, ki prikazujejo razpored
poškodb zaradi obsežnega žledoloma v februarju 2014 in spremembe EVI tekom
celotnega leta 2014. V obdobju 2001-2017 so bile vrednosti indeksa EVI med
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vegetacijsko dobo 2014 najnižje.

GEOLOGIJA: HITROST POTOVANJA ZVOKA V SEDIMENTIH
MORSKEGA DNA KOPRSKEGA ZALIVA
Pri raziskovanju podpovršja morskega dna pogosto uporabljamo naprave, ki njegovo
zgradbo razkrijejo s pomočjo zvoka. Primer take naprave je podpovršinski sonar, ki
oddaja zvočne signale in beleži njihove odboje na mejah med različnimi sedimenti. Če
poznamo hitrost potovanja zvoka skozi sedimentno zaporedje, lahko določimo globino
posameznih sedimentnih plasti in teles.
Raziskovalci Geološkega zavoda Slovenije, Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani ter podjetja Sirio d.o.o. Ana Novak, Andrej Šmuc, Sašo
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Poglajen, Bogomir Celarc in Marko Vrabec, so hitrost potovanja zvoka v sedimentnem
zaporedju morskega dna v Koprskem zalivu določili s primerjavo sonarskih profilov in
geoloških popisov vrtin.
Rezultati kažejo, da v plitvih obalnih sedimentnih zaporedjih na hitrost potovanja
zvoka najbolj vpliva velikost prevladujočih zrn. Razmeroma nizke hitrosti so značilne
za pretežno glinasta zaporedja, medtem ko so najvišje hitrosti zabeležene v
sedimentnih zaporedjih, ki vsebujejo zrna velikosti peska. Na hitrosti potovanja zvoka
ima velik vpliv tudi morebitna prisotnost plina, ki hitrost potovanja zvoka zmanjša za
več sto metrov na sekundo. Ta študija podaja vrednosti za hitrost potovanja zvoka v
plitvih obalnih sedimentnih zaporedjih, ki gradijo velik del današnjih obalnih okolij po
celem svetu.
Članek je bil objavljen v mednarodni reviji Water.
SLIKA: Primer interpretiranega profila podpovršinskega sonarja z vrtinama.
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Sedimenti so označeni s svetlomodro, kamninska podlaga pa z oranžno barvo.

OKOLJEVARSTVO: REMEDIACIJA ONESNAŽENJA SKOZI RDEČE
BLATO IN PAPIRNIŠKI PEPEL
Med različnimi načini remediacije onesnažene zemljine je imobilizacija ena izmed
najpogosteje uporabljenih metod. Namen tukaj opisane raziskave je bil preučiti
uporabo industrijskih odpadkov v postopku imobilizacije.
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Primož Oprčkal, Ana Mladenovič, Vesna Zalar Serjun (Zavod za gradbeništvo
Slovenije), Nina Zupančič (Naravoslovnotehniška fakulteta UL) in Janez Ščančar ter
Radmila Milačič (Institut Jožef Stefan) smo preučevali uporabo rdečega blata in
papirniškega pepela kot aditivov za remediacijo zemljine iz področja stare Cinkarne v
Celju s postopkom imobilizacije s predelavo v gradbeni kompozit.
Rezultati so pokazali, da dodatek recikliranih industrijskih odpadkov privede do
imobilizacije potencialno strupenih snovi iz zemljine v vezani matrici kompozitov.
Preučeni so bili okoljski vidiki in fizikalno mehanske lastnosti kompozitov za namen
uporabe za rehabilitacijo degradiranega območja. Pričujoča raziskava predstavlja
podlago za razvoj postopka remediacije onesnažene zemljine, v katerega je vključeno
recikliranje primernih industrijskih odpadkov v skladu z načeli trajnostnega razvoja in
zapiranja snovnih zank.
Spodnja slika prikazuje časovno vezane spremembe koncentracij potencialno
strupenih elementov v izlužkih iz geotehničnih kompozitov iz zemljine z dodatkom
rdečega blata (CS/RM), papirniškega pepela (CS/PA) in s kombinacijo dodatka
rdečega blata in papirniškega pepela (CS/RMPA) v primerjavi z onesnaženo zemljino
(CS). Kompoziti so bili preiskovani po sedmih (7), osemindvajsetih (28) in
šestinpetdesetih (56) dneh nege (»curring time«). Mejne vrednosti za inertnost (»limit
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values«) so povzete po francoskih smernicah za uporabo alternativnih materialov v
gradbeništvu.
Raziskovalci so svoje rezultate objavili v mednarodni reviji Journal of Cleaner
Production.
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PSIHOLOGIJA: RAZLIKE MED SPOLOMA PRI IZBIRI PARTNERJA
Ugotovitve o univerzalnih razlikah med spoloma pri izbiri partnerja so že zastarele,
metodološko pomanjkljive. V zadnjih desetletjih pa so se odvijale mnoge družbene
spremembe.
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Odrasli iz 45 držav so v naši novi študiji ocenili 5 vnaprej navedenih lastnosti
idealnega partnerja in njihovega dejanskega partnerja. Udeleženci obeh spolov so
ocenili idealnega partnerja višje pri prijaznosti, inteligentnosti in zdravju kot pri
finančni situiranosti in telesni privlačnosti.

Ženskam so bili prijaznost,
inteligentnost in zdravje pomembnejši
kot moškim, še posebej so idealnega
partnerja opisovale kot finančno bolje
situiranega, moški pa idealno partnerko
kot bolj telesno privlačno.
Razlika med spoloma pri zaželenih lastnostih idealnega partnerja je bila v povprečju
razmeroma velika (majhna v Sloveniji). Moški so imeli v povprečju dve leti mlajše
partnerke in obratno. Z rastjo indeksa enakosti med spoloma na ravni države se je
starostna razlika med partnerjema zmanjševala, prav tako razlike med spoloma glede
želenih lastnosti partnerja/partnerke. Ugotovitve so dosledne tako z evolucijsko kot
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tudi s teorijo socialnega učenja.
Članek, pri katerem so poleg kolegov iz tujine sodelovali tudi Marina Horvat in Bojan
Musil (Filozofska fakulteta UM) ter Tina Kavčič in Maja Zupančič (Filozofska fakulteta
UL), je bil objavljen v znanstveni reviji Psychological Science.
SLIKA. Razlike med spoloma v petih želenih značilnosti partnerjev in njihove starosti
preko držav. Črna črta predstavlja položaj vrednosti, če razlik med spoloma ne bi
bilo. Pozitivne vrednosti pomenijo, da si moški bolj želijo določene lastnosti pri
partnerki kot ženske pri partnerju, negativne vrednosti pa, da si ženske bolj želijo
določene lastnosti pri partnerju kot moški pri partnerki. Pri izbira starosti negativne
vrednosti pomenijo, da so moški imeli mlajše partnerke, ženske pa starejše partnerje.
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Rubriko TOP objave pripravlja in ureja dr. Zoran Levnajić s Fakultete za
informacijske študije v Novem mestu.
Enkrat mesečno skuša širši javnosti približati vrhunske dosežke slovenskih
raziskovalcev in raziskovalk, ki so po njegovem mnenju pogosto spregledani.
#TOPobjave
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Sveže

Radenci: “Odlok o preimenovanju Titove ceste
je umaknjen. Ceste osamosvojitve Slovenije v
Radencih ni več.”
31.07.2020

Uredništvo

0 komentarjev

Na včerajšnji dopisni seji so v Radencih odpravili odlok, s katerim so Titovo cesto preimenovali v
Cesto osamosvojitve Slovenije. “Konec oktobra bodo o tem odločali občani,” je na Facebooku zapisal
župan Občine Radenci, Roman Leljak in pripisal še, da je predsedniku ustavnega sodišča priložil
dokumentarni film o morišču v Hudi jami.

“V veselje mi je, da vam lahko posredujem sklep Občinskega sveta, ki je danes, dne 30.07.2020 sprejel
odločitev, da umakne Odlok o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Navedeni Sklep so
v občinskem svetu podprli opozicijski svetniki in županova koalicija,” je uvodoma
zapisal Leljak podpredsedniku ustavnega sodišča, prof. dr. Mateju Accettu in zapis nadaljeval, da mu je
grozno, da je moral podpisati sklep “s katerim sem umaknil ime, ki je in bi moralo biti najbolj sveto v
spominu vsakega državljana naše države.”
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“Delamo demokratično odprto občino, ki bo nudila vsem priložnost. Graditev novih stanovanj, športni
turizem, klasični turizem … Mladi v vsem tem najdejo priložnost in svojo vlogo … Tito je tisti, ki pa je streljal
na ljudi, ki so hoteli iz države,” je še zapisal Leljak. Ta bo tako predlagal referendum, ker naj bi to bilo tudi
finančno najbolj racionalno in pravično do občanov Radencev, da sami odločijo o usodi imenovanja ulice, ki
jih deli že več mesecev.
Spomnimo: Titovo cesto v Radencih so po predlogu župana Romana Leljaka želeli preimenovati v Cesto
osamosvojitve Slovenije, je na majski seji odločil občinski svet. Preimenovanju so že takrat nasprotovali
številni občani, ki so tudi zbirali podpise za izvedbo referenduma. Da si nikakršnega preimenovanja ulic v
Radencih ne želijo, so odločili tudi v svetu krajevne skupnosti. Titovo cesto je občinski svet kljub temu
preimenoval, župan Roman Leljak pa tega več ni želel komentirati. Sledila je pritožba na Ustavno sodišče, ki
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je vse skupaj zavrnilo.
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Na Selišah raste
Medgeneracijski center

Vezenine Bled
Začela se

je

gradnja

Vezenine

centra

družba

Kovinar

Občina

gradnje

ST

sta

Bled

in

pogodbo

občankam

in

občanom Bleda.

konec prihodnjega leta,
sklad pokojninskega

Končan

bo

Nepremičninski

in invalidskega zava-

o izgradnji podpisali

30. aprila. Izgradnja
Medgeneracijskega centra Bled je ena iz-

rovanja pa bo zraven zgradil še oskrbova-

med največjih

končani skupaj.

investicij

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

Medgeneracijskega

Bled.

da »bo

lesena,
ne.

V

že

v

Janez

zadnjih

letih,

Fajfar, ki

doda-

na

stanovanja, investiciji bosta po načrtih

: Romana Purkart

sama konstrukcija prelepa,

spominjala bo na tovarno Vezenistavbi,

ki bo stala tam, kjer

koč bile legendarne

Vezenine

med drugim našla svoj
dnevno varstvo
knjižnica«.

so

ne-

Bled, bosta

prostor center

za

starejših in nova blejska

Medgeneracijski

center

bo

stal na Selišah, v neposredni bližini vrtca,
šole in Infocentra TNP, namenjen pa bo

75

31.07.2020

Secure.24ur.com

Petek, 10:32

Država: Slovenija

Kazalo

1/6

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/eu-vs-zda...

EU ali ZDA – kdo se bolje spopada s krizo: Kaj
bo, ko se bodo iztekli programi pomoči?
Ljubljana, 31.07.2020, 10:27 | Posodobljeno pred eno uro
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min
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Natalija Švab
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Novi koronavirus je nepredstavljivo zarezal v svetovno
gospodarstvo. Iz ZDA poročajo o kar 32,9-odstotnem padcu
BDP v primerjavi z lanskim drugim četrtletjem, občutno se je
skrčilo tudi največje evropsko gospodarstvo – nemško. Čeprav
visoke, te negativne številke vseeno niso posebej veliko
presenečenje, večje vprašanje je, kako bo potekalo okrevanje
ameriške in evropske ekonomije. Sta pa pristopa k omejevanju
krize in okrevanju zelo različna.

ZDA in EU so za boj s koronakrizo izbrale drugačna pristopa.

FOTO: Shutterstock
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V boju proti strmoglavljenju gospodarstva zaradi covida-19, je trenutno EU
vsekakor v boljšem položaju, menijo analitiki. Analitičarka Kristina Hooper v
svojem blogu ocenjuje, da se razlika v odzivu ne vidi le v gospodarskem
smislu: "Tako ko gre za omejevanje širjenja virusa kot sprejemanje fiskalnih
paketov, je EU bolj uspešna, kar pomeni, da bo evro najbrž še naprej močan,
Evropa pa bo zanimivejša za investitorje." Vseeno boljši položaj še ne pomeni
končne zmage.
Ameriški BDP se je v primerjavi z lanskim drugim četrtletjem skrčil za kar 32,9
odstotka, k temu pa je kar 34,6 odstotka prispeval padec zasebne potrošnje.
Gre za največji padec ameriškega BDP, odkar ga izračunavajo, dejstvo, da je
več analitikov pričakovalo še nekoliko višji padec, pa je precej slaba tolažba.
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V ZDA se namreč ukvarjajo s precejšnjo stopnjo pesimizma. Ed Bastian, prvi
mož Delte, je ameriškim medijem priznal, da je zaskrbljen: "Mislim, da so moji
pogledi bolj previdni, kot so bili še pred dobrim mesecem. Virus je spremenil
mentaliteto ljudi, tako da so odločeni ostati doma kot še nikoli prej." Z njim se je
strinjal tudi Arne Sorensen, direktor Marriott International: "Poleg tega se bodo
razmere v ameriški ekonomiji še slabšale, ko ne bo več toliko sredstev za
brezposelnost."
ZDA so namreč v boju proti krizi zaradi covida-19 ubrale predvsem pristop
nadomestil za brezposelnost. Urad, ki v ZDA vodi statistiko, povezano s trgom
dela – BLS – že dlje časa opozarja, da so razmere za ameriške delavce
kaotične. Potem ko je bilo aprila brezposelnih 23,1 milijona Američanov, so se s
postopnim odpiranjem države številke začele nekoliko umirjati, zdaj pa znova
beležijo več prošenj za nadomestilo za brezposelnost, brez dela je še vedno
okoli 17 milijonov ljudi.
Američani brez dela in zdravstvenega zavarovanja
V ZDA nadomestilo za brezposelnost nad vodo drži številne družine, čeprav ne
manjka kritikov, da je znesek okoli 500 evrov pomoči na teden, prenizek. Še
huje pa bi bilo, če bi to nadomestilo ukinili, opozarjajo številni.
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Povečuje se namreč število ljudi, ki v ZDA izgubljajo streho na glavo, prav tako
imajo na drugi strani Atlantika velike težave zaradi nedelujočega zdravstvenega
sistema. Skupaj z izgubo službe, ljudje ostajajo brez zdravstvenega
zavarovanja, številni, ki zavarovanja že v osnovi nimajo, in so do zdaj
zdravstvene storitve plačevali s skromnimi prihodki, pa so se zdaj znašli na
robu preživetja – in pred vrati zdravstvenih ustanov. V ZDA ocenjujejo, da bo v
primeru, da brezposelnost vztraja okoli 15 odstotkov, v kratkem brez
zdravstvenega zavarovanja ostalo še 8,5 milijona ljudi. Posledice za skupnosti
in trg dela pa naj bi bile uničujoče.
Kljub slabim številkam pa imajo ZDA tudi precejšnje politične težave, ki
onemogočajo sprejetje konkretne podpore ljudem in gospodarstvu. Senator
Ron Johnson je tako eden tistih, ki si močno prizadevajo, da bi nadomestilo za
brezposelnost s tedenskih okoli 500 evrov, zmanjšali na le okoli 170 evrov.
Poskus ni bil uspešen, kar pa ne pomeni, da so se zagovorniki ideji povsem
odpovedali, čeprav posli v ZDA vrata zapirajo kot po tekočem traku.
V zraku ostaja tudi dogovor o velikem paketu pomoči ljudem in gospodarstvu,
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kjer republikanci in demokrati ne najdejo soglasja o tem, kako reševati
ekonomijo in financirati zdravstveni sistem. Vmes pa so na pristojnem uradu
prejšnji teden prejeli še 1,43 milijona čisto novih prošenj za nadomestilo za
brezposelnost, kar pomeni, da se je ta številka spet povzpela že drugi teden
zapored.
EU načeloma ima dogovor, a to ni dovolj
V območju evra se medtem brezposelnost giblje pri 7,8 odstotka, Eurostat
ocenjuje, da je bilo junija v EU brezposelnih 15,02 milijona ljudi, v evroobmočju
12,69 milijona.
V drugem četrtletju se je potrošnja gospodinjstev skrčila še za 3 odstotke, kar je
največ, odkar so leta 1999 začeli zbirati te podatke. V največjem evropskem
gospodarstvu – Nemčiji – je BDP v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim
padel še za 10,1 odstotka. V prvem četrtletju je bil padec 2,2-odstoten.
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So pa v Nemčiji manj zaskrbljeni kot na primer v ZDA. Nemški analitiki menijo,
da bi lahko nemško gospodarstvo rast spet beležilo že oktobra. Za letos sicer v
Berlinu pričakujejo 6,3-odstotni padec BDP, prihodnje leto pa rast – 5,2
odstotka.
Po Evropi krčenje zaznavajo predvsem sektorji turizma, transporta, trgovine,
storitev, ponekod tudi gradbeništva, večinoma gre za dejavnosti, ki so jih
ohromili odloki o omejitvah gibanja. ECB je sicer pred kratkim območju evra
napovedala 8,7-odstotno zmanjšanje BDP na letni ravni, pri čemer bi se ta na
predkrizno raven vrnil šele po najmanj dveh letih.
EU je medtem k omejevanju posledic "koronakrize" pristopila na nekoliko
drugačen način. Države so so zatekle k pomoči podjetjem in ohranjanju
delovnih mest, rast brezposelnosti je bila zato precej bolj "skromna". Se je pa
povečalo število ljudi, ki so bili del shem skrajšanega delovnega časa. Od aprila
do maja za kar četrtino. Največ takšnih delavcev je bilo v Franciji in Italiji, kjer
se je številka gibala okoli 47 odstotkov, v Nemčiji pri 26,9 odstotka.
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Analitiki menijo, da je prednost tega pristopa vzdrževanje stabilnosti trga dela in
vzdrževanje zmernega optimizma med ljudmi, kar vsaj nekoliko omili tudi padec
potrošnje. S temi shemami se države izognejo družbeni travmi brezposelnosti
velikega števila ljudi, podjetjem pa pomagajo ohranjati človeški kapital ter
znižati stroške, ki so povezani z odpuščanjem in zaposlovanjem novih
delavcev. Poleg tega podjetja ohranjajo svojo vlogo, saj so v vsakem trenutku
ob izboljšanju razmer pripravljena na ponovni zagon.
Med potencialnimi slabostmi tega pristopa pa izpostavljajo preferenčno
obravnavo že zaposlenih, manj fleksibilen trg dela, visoko zaščito zaposlenih
delavcev, kar naj bi delodajalce odvračalo od zaposlovanja, takšen pristop pa
naj bi prispeval tudi k višji stopnji strukturne brezposelnosti, še posebej na
evropskem jugu, kjer je bila rast počasna tudi brez koronske krize.
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Uspeh ukrepov za okrevanje bo odvisen predvsem od tega, kako dolgo bodo potrebni, menijo
analitiki. FOTO: Thinkstock
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Komu gre bolje?
Analitik Hung Tran v zapisu za Atlantic Council meni, da gre v pristopih EU in
ZDA k omejevanju in reševanju koronakrize za resnično dva povsem drugačna
pristopa, skupna točka obeh delov sveta pa je, da sta se znašla v
nepredstavljivi situaciji. Prav tako meni, da je težko že zdaj reči, kateri pristop
bo deloval.
EU je vmes nekoliko pomirila duhove tudi z dogovorom o paketu pomoči, ki pa
mu ne manjka kritikov – od tistih, ki menijo, da je denarja premalo, da je preveč
vezanega na posojila in premalo na nepovratna sredstva, do tistih, ki menijo, da
so določeni sektorji in države zapostavljeni, pa vse do tistih, ki menijo, da
dogovor ne vsebuje dovolj zavez k evropskim vrednotam. Vseeno je bil splošen
odziv pozitiven predvsem v smislu, da je v EU očitno še mogoče sprejemati
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dogovore. Podatki Eurostata kažejo, da se gospodarsko zaupanje krepi, na
ravni EU se je v zadnjem obdobju okrepilo za skoraj sedem odstotkov. Na drugi
strani ima v ZDA politika zelo velike težave s sklepanjem dogovorov, pred vrati
so volitve, ki vplivajo na dogajanje, prav tako je še naprej napeto med ZDA in
Kitajsko, kar dodatno veča skrbi investitorjev. Vseeno nobena stran v slabi
situaciji ne more z gotovostjo reči, da "zmaguje".
Tako ameriško kot evropsko gospodarstvo se namreč še naprej soočata s
hudimi izzivi, meni Tran: "Predvsem je največje vprašanje, kaj se bo zgodilo, če
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se razmere ne bodo izboljšale, ko se bodo iztekli programi pomoči. Podaljšanja
so prej začasna kot stalna rešitev. Prehitro končanje programov lahko ustavi
okrevanje, podaljševati v nedogled jih pa prav tako ne bo mogoče. Gre za
tveganja, ki jih mora politika zelo dobro razumeti."
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Evrsko območje z 12,1-odstotnim padcem BDP-ja, na ravni
EU-ja 11,9-odstotno krčenje
Italija in Španija v recesiji
K. T.| 31. julij 2020 ob 11:29 Zadnji poseg: 31. julij 2020 ob 12:31
Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Zasebna poraba je zaradi pandemije v številnih državah močno upadla. Foto: BoBo

V evrskem območju so v drugem četrtletju zaznali rekorden 12,1-odstotni padec BDP-ja, na
ravni celotnega EU-ja pa se je BDP v primerjavi s prvim četrtletjem skrčil za 11,9 odstotka.
Gre za največja padca po 1995, odkar Eurostat vodi to statistiko.
V primerjavi z drugim četrtletjem lani se je BDP v evrskih državah med aprilom in junijem letos skrčil za
15 odstotkov, v celotni Uniji pa za 14,4 odstotka. Podatkov za Slovenijo še ni. Statistični urad RS (Surs) jih
bo objavil 31. avgusta.
Evropski statistiki pravijo, da gre za daleč največje nazadovanje BDP-ja v območju evra in EU-ja doslej.
Dodali so, da gre za prvo oceno, ki temelji na nepopolnih podatkih, ki bodo še predmet pregledov.
Eurostat bo drugo oceno gospodarskih gibanj za drugo četrtletje objavil 14. avgusta.

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

Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da padec
BDP-ja potrjuje, da je pandemija covida-19 "evropskim državam prinesla posledice brez primere". Ob
tem je spomnil na nedavno dogovorjen, a še vedno ne uradno podpisan novi sklad EU-ja za okrevanje v
vrednosti 750 milijard evrov.
V prvem četrtletju (januar–marec) se je gospodarstvo evrskega območja glede na trimesečje pred tem
skrčilo za 3,6 odstotka in v Uniji za 3,2 odstotka. Letna primerjava kaže na 3,1- oziroma 2,5-odstotno
nazadovanje gospodarske dejavnosti.
Julija je bila inflacija v evrskem območju na letni ravni 0,4-odstotna, potem ko je bila junija 0,3-odstotna
in maja 0,1-odstotna.

Španija in Italija v recesiji
Španija je v drugem četrtletju zaplavala v recesijo, potem ko se je dve zaporedni četrtletji skrčil njen BDP.
Med aprilom in koncem junija se je BDP zaradi pandemije covida-19 skrčil za 18,5 odstotka, v prvem
četrtletju pa za 5,2 odstotka, je danes objavil španski statistični urad INE.
Stroge omejitve v državi zaradi koronavirusne bolezni so veljale od sredine marca, država pa jih je začela
postopno odpravljati v maju in juniju. Ukrepi so močno prizadeli španska podjetja, pri čemer sta promet
in hotelirstvo v drugem četrtletju zaznala 40-odstoten padec.

82

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

31.07.2020
Petek, 12:48

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/a5f7f04021...

2/2

Turistična panoga, ki predstavlja 12 odstotkov španskega BDP-ja, je v drugem trimesečju na letni ravni
imela 60-odstotni padec prihodkov, gradbeništvo je medtem nazadovalo za 24 odstotkov, predelovalna
industrija pa za 18,5 odstotka. Zasebna poraba je v obravnavanem obdobju upadla za okoli 21
odstotkov, poslovne naložbe pa za 22 odstotkov. Izvoz se je zmanjšal za okoli tretjino.

Italijansko gospodarstvo se je na letni ravni skrčilo za 17,3 odstotka
Italijansko gospodarstvo se je v drugem letošnjem četrtletju na četrtletni ravni skrčilo za 12,4 odstotka, je
danes objavil italijanski statistični urad Istat. V prvem četrtletju je italijanski BDP nazadoval za 5,4
odstotka. Tudi Italija se je tako zaradi posledic pandemije covida-19 znašla v globoki recesiji. Na letni
ravni je šel italijanski bruto domači proizvod (BDP) med aprilom in koncem junija navzdol za 17,3
odstotka. Krčenje gospodarstva je bilo po oceni statistikov deloma tudi posledica mednarodnega
dogajanja, saj je pandemija prizadela vse države.
Italijanski BDP je zaradi hudega nazadovanja pristal na ravni iz leta 1995.
Italijanska vlada zdaj načrtuje 25 milijard evrov pomoči za zaposlovanje in socialno podporo, to pa naj bi
njen javnofinančni primanjkljaj zvišalo na 11,9 odstotka BDP-ja, kar naj bi bilo največ v vsem območju
evra. Javni dolg države naj bi tako dosegel kar 157,6 odstotka BDP-ja.

Francoski BDP se je v zadnjem četrtletju skrčil za 13,8 odstotka
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Francija je drugo letošnje četrtletje sklenila z rekordnim, 13,8-odstotnim padcem bruto domačega
proizvoda (BDP), potem ko se je ta v prvem trimesečju po revidiranih podatkih skrčil za 5,9 odstotka, je
danes objavil francoski statistični urad Insee. Tudi na strmoglavljenje francoskega gospodarstva je
vplivala pandemija covida-19.
Že 5,9-odstotni padec francoskega BDP-ja je rekorden, odkar v državi od leta 1949 merijo gibanje
gospodarske dejavnosti, 13,8-odstotno krčenje gospodarstva pa tako predstavlja novo največje
poslabšanje doslej.
Medletno je BDP v Franciji zdaj nižji za 19 odstotkov, so poudarili v Inseeju in dodali, da bo glede na
izjemne okoliščine verjetno prišlo še do popravkov številk.
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Tomaž Modic, Vesna Vuković/Necenzurirano.si

Svetovalna družba Taxgroup bratov Šešok gre v zgodovino
0
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Twitter

Svetovalna družba Taxgroup, ki je od blizu spremljala največje in sporne
tajkunske privatizacije v državi, tudi menedžerske prevzeme Merkurja in
Perutnine Ptuj, ter na Cipru odpirala poštne nabiralnike za družino Janković, je
zgodovina.
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STA

Klemen in Matija Šešok se bosta posvetila drugim poslom.

Taxgroup je zapustil Dušan Jeraj, eden najbolj znanih slovenskih davčnih svetovalcev in že dalj
časa prvo ime družbe, ki je s seboj vzel tudi ekipo 14 zaposlenih. Ustanovili so podjetje iConsult
in nanj prenesli Taxgroupove posle davčnega, pravnega in finančnega svetovanja. Pred dnevi so
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zadevo tudi formalno izpeljali.
V novem podjetju ne bo nobenega od članov družine Šešok. »Razšli smo se v pozitivnem duhu.
Matija in Klemen Šešok se že nekaj časa ukvarjata s svojimi projekti, zlasti vodenjem Iskre. Zato
smo se strinjali, da se mora ekipa reorganizirati. Dogovorili smo se tudi, da bomo še naprej
sodelovali,« je za Necenzurirano.si potrdil Dušan Jeraj. »Davčno in pravno svetovanje ni več
ključen posel za naju z bratom,« je dodal Matija Šešok. Po naših podatkih bo Taxgroup obdržal le
finančno svetovanje za izbrane večje naročnike.
Pod vodstvom Jeraja bo nastala ena večjih slovenskih pisarn na področju svetovanja
podjetnikom. »Posel je stabilen in primerljiv lanskemu. Ustvarili bomo okrog 1,5 milijona evrov
prometa,« je dodal Jeraj. V marcu in aprilu so imeli tako kot drugi največ dela s svetovanjem
podjetjem pri uporabi interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije covida-19, zdaj pa se
spet ukvarjajo z dnevnim davčnim in drugim svetovanjem.
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Pod vodstvom Jeraja bo nastala ena večjih slovenskih pisarn na področju svetovanja podjetnikom.

Partner pri menedžerskih prevzemih
Pred 15 leti, ko je Dušan Jeraj začel delati v Taxgroupu, je bila podoba družbe povsem drugačna.
V njenih prostorih so se srečevali nekateri najvplivnejši gospodarstveniki v državi in kovali več sto
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milijonov evrov vredne načrte.
To je bilo v obdobju visoke gospodarske rasti. Paradržavni skladi so se v času prve vlade Janeza
Janše umikali iz gospodarstva. Banke so »na dobro ime« dajale na desetine milijonov evrov
posojil. Posledično je prišlo do velikih menedžerskih odkupov podjetij. Mnogi direktorji so se za
pomoč obrnili na ekipo Taxgroup, kjer so pripravili teren in organizirali vse potrebno za izvedbo
prevzema, tudi s pomočjo delniških parkirišč.
Binetu Kordežu in sodelavcem so svetovali pri pozneje propadlem nakupu nakelskega trgovca
Merkurja, Romanu Glaserju pri poskusu prevzemanja Perutnine Ptuj in Bošku Šrotu pri
prevzemanju Pivovarne Laško, sodelovali pa so tudi v nekaterih drugih večjih zgodbah, kot je bil
prevzem mesnopredelovalne družbe Kras, odkup ljubljanskega izdelovalca transformatorjev Etra
33, sanacija mariborskega Konstruktorja ... Med njihovimi strankami je bil tudi nekdanji vladar
domačega gradbeništva Ivan Zidar.
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Vmes sta brata Šešok prevzem pomagala izpeljati tudi vplivnemu očetu Dušanu Šešoku, nekoč
ministru za finance v Demosovi vladi, ki jima je pomagal priti do omenjenih poslov. Šešok je
skupaj s sodelavci izpeljal odkup Iskre, pri čemer je celotno operacijo financirala kar prevzeta
družba.
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STA

Dušan Šešok je s pomočjo sinov izpeljal prevzem Iskre.

Družina Janković in posli na Cipru
Več projektov, pri katerih je sodeloval Taxgroup, se je pozneje znašlo pod drobnogledom organov
preiskovanja in pregona. Proti menedžerjem so se vlagale visoke tožbe zaradi suma oškodovanja
in finančnega izčrpavanja.
Na naslovnice vseh medijev v državi so se Taxgroup in brata Šešok prebili zaradi tesnih povezav
z družino Janković in domnevnega sodelovanja pri njihovih poslih v davčnih oazah.
Ko je parlamentarna komisija leta 2011 preiskovala posle podjetij poštnih nabiralnikov s Cipra, ki
so imela v lasti zemljišča na območju Mestne občine Ljubljane (MOL), tem pa je ekipa Zorana
Jankovića spreminjala namembnost v zazidljivo, je naletela na informacije, da sta posle za
ciprska podjetja urejala brata Šešok. Nekatera od njih je Taxgroup tudi ustanovil.
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V istem času sta bila Matija in Klemen Šešok nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je bila v
večinski lasti ljubljanskega župana. Imeli so v lasti tudi številne nepremičnine in zemljišča v
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prestolnici, pa restavracijo in hotel Cubo.

Bobo

Brata Šešok sta bila nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je bila v večinski lasti Zorana Jankovića.

Brata Šešok sta se posvetila Iskri
Po tem, ko je finančna kriza zdesetkala finančne holdinge, konec pa je bilo tudi menedžerskih
odkupov, se je družina Šešok osredotočila na druge projekte. Brata Šešok sta očetu pomagala pri
vodenju in prevzemanju Iskre, v Srbiji razvijata industrijsko cono ...
Leta 2014 sta vodenje skupine Taxgroup zaupala Dušanu Jeraju, ki je dobil tudi 10-odstotni
lastniški delež, a je bilo to očitno premalo. Dolgoletni partnerji so se tako odločili za razhod, pri
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čemer se bo ekipa pod novim imenom namesto s finančnim inženiringom bolj ukvarjala z davčnim
in pravnim svetovanjem.
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V javni obravnavi nov gradbeni zakon
31.07.2020 18:50

Ljubljana, 31. julija (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno
obravnavo dalo osnutek novega gradbenega zakona. Cilj je med drugim odpraviti
ugotovljene pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo mogoče hitrejše in
učinkovitejše izvajanje postopkov ob enakem varovanju javnih interesov in pravni
varnosti. Pripombe zbirajo do 31. avgusta.
Med bistvenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri
spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se bo dokazilo predložilo v
postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja bodo
ostali nespremenjeni.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden brez priloženih dokazil
o pravici graditi. Ker pa bo dokazilo o pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega
dovoljenja, bodo morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.

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

Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja dosledno upoštevati
mnenja pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so
le-ti strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost predlagane gradnje s
predpisi z njihovega delovnega področja, pravi ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje
skladnosti gradnje s prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi
lahko izdal o tem odločbo, zoper katero bi bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z
namenom, da se investitorju zagotovi čim hitrejše uveljavljanje pravnega varstva v primeru,
ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja. Upravni organ lahko v primeru molka
mnenjedajalca tudi sam odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
Ministrstvo, pristojno za graditev, bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za
objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateško investicijo
določi vlada.
Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje, saj da je praksa
pokazala možnost optimizacije postopka. V nekaterih primerih bo na željo investitorja
mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in funkcionalno
povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na
posamičen objekt.

90

Findinfo.si
Država: Slovenija

31.07.2020
Petek, 18:59

Kazalo

https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

2/2

Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev sodelovanja nevladnih
organizacij in določitev pogojev za njihov vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov
ostrešja ter dograditev odprtih stopnišč in dvigal. Zanje bo namreč uveden pojem "manjša
rekonstrukcija", ki naj bi premostil vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, za ta dela
pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali pa bodo sodelovati
usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi vložiti prijavo začetka gradnje.
Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v primeru
izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve
začasnih objektov za skladiščenje, s čimer naj bi se industrija lažje prilagajala na
spreminjajoče se gospodarske razmere.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo sosednjih objektov,
ponovno treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za primere, ko je treba zaradi naravne in
druge nesreče (npr. požara) poškodovan objekt čim prej sanirati, pa bodo uvedli možnost,
da se vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.
Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov, s čemer bo
olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno je tudi, da bo znova mogoče - kot je bilo do
sprejema gradbenega zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost začne
z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba čakati na njegovo
pravnomočnost.
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Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in možnost zadržanja
izvajanja v primerih, ko bi lahko prišlo do hujše škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri čemer pa naj bi odpravili
nejasnost določanja vodje projekta.
Novi zakon bo ohranil obveznost pridobivanja uporabnega dovoljenja za enostanovanjske
hiše, bo pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi lažje pridobivanje
dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v
skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje vse
enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1.
junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
Novi zakon bo predvidoma tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede spoštovanja
pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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V javni obravnavi nov
gradbeni zakon. Kaj
prinaša?
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Avtor: D.K.
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Foto: Bor Slana

Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno
obravnavo dalo osnutek novega gradbenega
zakona. Cilj je med drugim odpraviti ugotovljene
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pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo
mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje
postopkov ob enakem varovanju javnih
interesov in pravni varnosti. Pripombe zbirajo
do 31. avgusta.

Spremljajte nas tudi na
omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.

Med bistvenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne
bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se
izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri spremembi
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namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se bo dokazilo
predložilo v postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za
izdajo gradbenega dovoljenja bodo ostali nespremenjeni.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden
brez priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa bo dokazilo o
pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo
morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega
dovoljenja dosledno upoštevati mnenja pristojnih organov in
organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so le-ti
strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost
predlagane gradnje s predpisi z njihovega delovnega področja, pravi
ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s
prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s
predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo, zoper katero bi
bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z namenom, da se
investitorju zagotovi čim hitrejše uveljavljanje pravnega varstva v
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primeru, ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja.
Upravni organ lahko v primeru molka mnenjedajalca tudi sam
odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
Ministrstvo, pristojno za graditev, bo po osnutku pristojno za izdajo
gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo
spodbujanje investicij, kot strateško investicijo določi vlada.
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Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno
dovoljenje, saj da je praksa pokazala možnost optimizacije postopka.
V nekaterih primerih bo na željo investitorja mogoča izvedba
postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in
funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev
gradnje lahko nanašala le na posamičen objekt.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev
sodelovanja nevladnih organizacij in določitev pogojev za njihov
vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.

Zakon naj bi olajšal določena dela
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava
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konstrukcijskih elementov ostrešja ter dograditev odprtih stopnišč in
dvigal. Zanje bo namreč uveden pojem "manjša rekonstrukcija", ki
naj bi premostil vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, za ta
dela pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja,
morali pa bodo sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi
vložiti prijavo začetka gradnje.
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Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte,
postavljene v primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo
covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve začasnih objektov
za skladiščenje, s čimer naj bi se industrija lažje prilagajala na
spreminjajoče se gospodarske razmere.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo
sosednjih objektov, ponovno treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za
primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara)
poškodovan objekt čim prej sanirati, pa bodo uvedli možnost, da se
vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.

Prijaviti bo potrebno gradnjo enostavnih objektov
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Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih
objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno
je tudi, da bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega
zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost začne
z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni
treba čakati na njegovo pravnomočnost.
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Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in
možnost zadržanja izvajanja v primerih, ko bi lahko prišlo do hujše
škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri
čemer pa naj bi odpravili nejasnost določanja vodje projekta.

Poenostavljen postopek pridobivanja uporabnega
dovoljenja
Novi zakon bo ohranil obveznost pridobivanja uporabnega
dovoljenja za enostanovanjske hiše, bo pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi
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lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so
objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v skladu z gradbenim
dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje
vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi
gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018, zanje ni bil izrečen
inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
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Novi zakon bo predvidoma tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča
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glede spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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Svetovalna družba Taxgroup bratov Šešok gre v zgodovino
0

31. Jul 2020,
20:00

Deli na:

Facebook
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Twitter

Svetovalna družba Taxgroup, ki je od blizu spremljala največje in sporne
tajkunske privatizacije v državi, tudi menedžerske prevzeme Merkurja in Perutnine
Ptuj, ter na Cipru odpirala poštne nabiralnike za družino Janković, je zgodovina.
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STA

Klemen in Matija Šešok se bosta posvetila drugim poslom.
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Taxgroup je zapustil Dušan Jeraj, eden najbolj znanih slovenskih davčnih svetovalcev in že dalj
časa prvo ime družbe, ki je s seboj vzel tudi ekipo 14 zaposlenih. Ustanovili so podjetje iConsult in
nanj prenesli Taxgroupove posle davčnega, pravnega in finančnega svetovanja. Pred dnevi so
zadevo tudi formalno izpeljali.
V novem podjetju ne bo nobenega od članov družine Šešok. »Razšli smo se v pozitivnem duhu.
Matija in Klemen Šešok se že nekaj časa ukvarjata s svojimi projekti, zlasti vodenjem Iskre. Zato
smo se strinjali, da se mora ekipa reorganizirati. Dogovorili smo se tudi, da bomo še naprej
sodelovali,« je za Necenzurirano.si potrdil Dušan Jeraj. »Davčno in pravno svetovanje ni več
ključen posel za naju z bratom,« je dodal Matija Šešok. Po naših podatkih bo Taxgroup obdržal le
finančno svetovanje za izbrane večje naročnike.
Pod vodstvom Jeraja bo nastala ena večjih slovenskih pisarn na področju svetovanja
podjetnikom. »Posel je stabilen in primerljiv lanskemu. Ustvarili bomo okrog 1,5 milijona evrov
prometa,« je dodal Jeraj. V marcu in aprilu so imeli tako kot drugi največ dela s svetovanjem
podjetjem pri uporabi interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije covida-19, zdaj pa se
spet ukvarjajo z dnevnim davčnim in drugim svetovanjem.
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Linkedin

Pod vodstvom Jeraja bo nastala ena večjih slovenskih pisarn na področju svetovanja podjetnikom.

Partner pri menedžerskih prevzemih
Pred 15 leti, ko je Dušan Jeraj začel delati v Taxgroupu, je bila podoba družbe povsem drugačna.
V njenih prostorih so se srečevali nekateri najvplivnejši gospodarstveniki v državi in kovali več sto
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milijonov evrov vredne načrte.
To je bilo v obdobju visoke gospodarske rasti. Paradržavni skladi so se v času prve vlade Janeza
Janše umikali iz gospodarstva. Banke so »na dobro ime« dajale na desetine milijonov evrov
posojil. Posledično je prišlo do velikih menedžerskih odkupov podjetij. Mnogi direktorji so se za
pomoč obrnili na ekipo Taxgroup, kjer so pripravili teren in organizirali vse potrebno za izvedbo
prevzema, tudi s pomočjo delniških parkirišč.
Binetu Kordežu in sodelavcem so svetovali pri pozneje propadlem nakupu nakelskega trgovca
Merkurja, Romanu Glaserju pri poskusu prevzemanja Perutnine Ptuj in Bošku Šrotu pri
prevzemanju Pivovarne Laško, sodelovali pa so tudi v nekaterih drugih večjih zgodbah, kot je bil
prevzem mesnopredelovalne družbe Kras, odkup ljubljanskega izdelovalca transformatorjev Etra
33, sanacija mariborskega Konstruktorja ... Med njihovimi strankami je bil tudi nekdanji vladar
domačega gradbeništva Ivan Zidar.

102

31.07.2020

Novice.svet24.si

Petek, 20:01

Država: Slovenija

Kazalo

4/6

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5...

Vmes sta brata Šešok prevzem pomagala izpeljati tudi vplivnemu očetu Dušanu Šešoku, nekoč
ministru za finance v Demosovi vladi, ki jima je pomagal priti do omenjenih poslov. Šešok je
skupaj s sodelavci izpeljal odkup Iskre, pri čemer je celotno operacijo financirala kar prevzeta
družba.
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Dušan Šešok je s pomočjo sinov izpeljal prevzem Iskre.

Družina Janković in posli na Cipru
Več projektov, pri katerih je sodeloval Taxgroup, se je pozneje znašlo pod drobnogledom organov
preiskovanja in pregona. Proti menedžerjem so se vlagale visoke tožbe zaradi suma oškodovanja
in finančnega izčrpavanja.
Na naslovnice vseh medijev v državi so se Taxgroup in brata Šešok prebili zaradi tesnih povezav
z družino Janković in domnevnega sodelovanja pri njihovih poslih v davčnih oazah.
Ko je parlamentarna komisija leta 2011 preiskovala posle podjetij poštnih nabiralnikov s Cipra, ki
so imela v lasti zemljišča na območju Mestne občine Ljubljane (MOL), tem pa je ekipa Zorana
Jankovića spreminjala namembnost v zazidljivo, je naletela na informacije, da sta posle za ciprska
podjetja urejala brata Šešok. Nekatera od njih je Taxgroup tudi ustanovil.
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V istem času sta bila Matija in Klemen Šešok nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je bila v
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večinski lasti ljubljanskega župana. Imeli so v lasti tudi številne nepremičnine in zemljišča v
prestolnici, pa restavracijo in hotel Cubo.

Bobo

Brata Šešok sta bila nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je bila v večinski lasti Zorana Jankovića.

Brata Šešok sta se posvetila Iskri
Po tem, ko je finančna kriza zdesetkala finančne holdinge, konec pa je bilo tudi menedžerskih
odkupov, se je družina Šešok osredotočila na druge projekte. Brata Šešok sta očetu pomagala pri
vodenju in prevzemanju Iskre, v Srbiji razvijata industrijsko cono ...
Leta 2014 sta vodenje skupine Taxgroup zaupala Dušanu Jeraju, ki je dobil tudi 10-odstotni
lastniški delež, a je bilo to očitno premalo. Dolgoletni partnerji so se tako odločili za razhod, pri
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čemer se bo ekipa pod novim imenom namesto s finančnim inženiringom bolj ukvarjala z davčnim
in pravnim svetovanjem.
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V javni obravnavi nov gradbeni zakon
31.07.2020 18:50

Ljubljana, 31. julija (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno
obravnavo dalo osnutek novega gradbenega zakona. Cilj je med drugim odpraviti
ugotovljene pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo mogoče hitrejše in
učinkovitejše izvajanje postopkov ob enakem varovanju javnih interesov in pravni
varnosti. Pripombe zbirajo do 31. avgusta.
Med bistvenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri
spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se bo dokazilo predložilo v
postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja bodo
ostali nespremenjeni.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden brez priloženih dokazil
o pravici graditi. Ker pa bo dokazilo o pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega
dovoljenja, bodo morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja dosledno upoštevati
mnenja pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so
le-ti strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost predlagane gradnje s
predpisi z njihovega delovnega področja, pravi ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje
skladnosti gradnje s prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi
lahko izdal o tem odločbo, zoper katero bi bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z
namenom, da se investitorju zagotovi čim hitrejše uveljavljanje pravnega varstva v primeru,
ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja. Upravni organ lahko v primeru molka
mnenjedajalca tudi sam odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
Ministrstvo, pristojno za graditev, bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za
objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateško investicijo
določi vlada.
Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje, saj da je praksa
pokazala možnost optimizacije postopka. V nekaterih primerih bo na željo investitorja
mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in funkcionalno
povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na
posamičen objekt.
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Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev sodelovanja nevladnih
organizacij in določitev pogojev za njihov vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov
ostrešja ter dograditev odprtih stopnišč in dvigal. Zanje bo namreč uveden pojem "manjša
rekonstrukcija", ki naj bi premostil vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, za ta dela
pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali pa bodo sodelovati
usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi vložiti prijavo začetka gradnje.
Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v primeru
izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve
začasnih objektov za skladiščenje, s čimer naj bi se industrija lažje prilagajala na
spreminjajoče se gospodarske razmere.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo sosednjih objektov,
ponovno treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za primere, ko je treba zaradi naravne in
druge nesreče (npr. požara) poškodovan objekt čim prej sanirati, pa bodo uvedli možnost,
da se vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.
Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov, s čemer bo
olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno je tudi, da bo znova mogoče - kot je bilo do
sprejema gradbenega zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost začne
z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba čakati na njegovo
pravnomočnost.
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Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in možnost zadržanja
izvajanja v primerih, ko bi lahko prišlo do hujše škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri čemer pa naj bi odpravili
nejasnost določanja vodje projekta.
Novi zakon bo ohranil obveznost pridobivanja uporabnega dovoljenja za enostanovanjske
hiše, bo pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi lažje pridobivanje
dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v
skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje vse
enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1.
junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
Novi zakon bo predvidoma tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede spoštovanja
pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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V javni obravnavi nov
gradbeni zakon. Kaj
prinaša?
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Avtor: D.K.
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Foto: Bor Slana

Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno
obravnavo dalo osnutek novega gradbenega
zakona. Cilj je med drugim odpraviti ugotovljene
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pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo
mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje
postopkov ob enakem varovanju javnih
interesov in pravni varnosti. Pripombe zbirajo
do 31. avgusta.

Spremljajte nas tudi na
omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.

Med bistvenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne
bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se
izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri spremembi
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namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se bo dokazilo
predložilo v postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za
izdajo gradbenega dovoljenja bodo ostali nespremenjeni.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden
brez priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa bo dokazilo o
pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo
morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega
dovoljenja dosledno upoštevati mnenja pristojnih organov in
organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so le-ti
strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost
predlagane gradnje s predpisi z njihovega delovnega področja, pravi
ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s
prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s
predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo, zoper katero bi
bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z namenom, da se
investitorju zagotovi čim hitrejše uveljavljanje pravnega varstva v
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primeru, ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja.
Upravni organ lahko v primeru molka mnenjedajalca tudi sam
odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
Ministrstvo, pristojno za graditev, bo po osnutku pristojno za izdajo
gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo
spodbujanje investicij, kot strateško investicijo določi vlada.
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Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno
dovoljenje, saj da je praksa pokazala možnost optimizacije postopka.
V nekaterih primerih bo na željo investitorja mogoča izvedba
postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in
funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev
gradnje lahko nanašala le na posamičen objekt.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev
sodelovanja nevladnih organizacij in določitev pogojev za njihov
vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.

Zakon naj bi olajšal določena dela
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava
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konstrukcijskih elementov ostrešja ter dograditev odprtih stopnišč in
dvigal. Zanje bo namreč uveden pojem "manjša rekonstrukcija", ki
naj bi premostil vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, za ta
dela pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja,
morali pa bodo sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi
vložiti prijavo začetka gradnje.
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Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte,
postavljene v primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo
covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve začasnih objektov
za skladiščenje, s čimer naj bi se industrija lažje prilagajala na
spreminjajoče se gospodarske razmere.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo
sosednjih objektov, ponovno treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za
primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara)
poškodovan objekt čim prej sanirati, pa bodo uvedli možnost, da se
vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.

Prijaviti bo potrebno gradnjo enostavnih objektov
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Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih
objektov, s čemer bo olajšan inšpekcijski nadzor občine. Predvideno
je tudi, da bo znova mogoče - kot je bilo do sprejema gradbenega
zakona v letu 2017 - da lahko investitor na lastno odgovornost začne
z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni
treba čakati na njegovo pravnomočnost.
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Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in
možnost zadržanja izvajanja v primerih, ko bi lahko prišlo do hujše
škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri
čemer pa naj bi odpravili nejasnost določanja vodje projekta.

Poenostavljen postopek pridobivanja uporabnega
dovoljenja
Novi zakon bo ohranil obveznost pridobivanja uporabnega
dovoljenja za enostanovanjske hiše, bo pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi
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lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so
objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v skladu z gradbenim
dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje
vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi
gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018, zanje ni bil izrečen
inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
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Novi zakon bo predvidoma tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča
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glede spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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