Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 1. 9. 2020
Število objav: 19
Internet: 14
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 13
Inženirski dan: 0
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Naslov

Hibridna prihodnost dela

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 8. 2020

Avtor

Miha Škerlavaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...velikanske. Na vrhu razpredelnice so računalništvo (sto odstotkov), finance in zavarovalništvo (92), izobraževanje
(85), pravo in menedžment (84). Na dnu so gradbeništvo, prehrana, vzdrževanje, proizvodnja, kmetijstvo, logistika in
zdravstvo (od nič do tri odstotke). V osnovi pa so dela, ki jih je mogoče opravljati neodvisno...

Naslov

Banka Slovenije: Padec BDP pričakovano visok, za nadaljevanje leta kaže na okrevanje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 31. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake okrevanja prek visokih mesečnih stopenj rasti proizvodnje," pravi
centralna banka. Obratna dinamika je bila v gradbeništvu, kjer je bil padec dodane vrednosti na ravni četrtletja sicer
med manjšimi, vendar z dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju. "To pripisujemo pomanjkanju...

Naslov

Državni proračun z 2,2 milijarde evrov primanjkljaja, Banka Slovenije napoveduje okrevanje

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 31. 8. 2020

Avtor

STA , D. Ž. I.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake okrevanja prek visokih mesečnih stopenj rasti proizvodnje," pravi
centralna banka. Obratna dinamika je bila v gradbeništvu, kjer je bil padec dodane vrednosti na ravni četrtletja sicer
med manjšimi, vendar z dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju. "To pripisujemo pomanjkanju...

Naslov

Tunel pod središčem Maribora? Prva poročila so ugodna

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 1. 9. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

...Glavnega trga in Koroške ceste za promet je plačal Lent, kažejo izsledki prometne študije, ki jo je mariborska občina
naročila pri Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Kljub temu na občini iščejo rešitve, da bi za
promet zaprli tudi cesto ob Dravi. Največji davek zaprtja Glavnega trga in Koroške...

Naslov

BS: obsežen upad v 2. četrtletju pričakovan, v poletnih mesecih se kaže precejšnje
okrevanje

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 31. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...šok močan, že od maja videti znamenja okrevanja, natančneje prek visokih mesečnih stopenj rasti proizvodnje. Kot
so opozorili, je bilo sicer drugače v gradbeništvu, kjer je bil v drugem četrtletju pad dodane vrednosti na ravni četrtletja
med manjšimi, vendar pa so se aktivnosti dodatno zmanjšale v juniju - kar pripisujejopomanjkanju...
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Naslov

Katero dokumentacijo zahtevajo banke pri financiranju ali refinanciranju stanovanjske hiše

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 31. 8. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeni zakon

...pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. – Sberbank zahteva predložitev uporabnega dovoljenja za hiše, ki
so bile zgrajene in vseljene po novem gradbenem zakonu iz leta 2018. – Deželna banka Slovenije zahteva uporabno
dovoljenje predvsem, ko se na cenilnem mnenju ali drugih objektivnih okoliščinah pojavi temelječ...

Naslov

(anketa) Kako gre domačim podjetjem in kaj gospodarstveniki napovedujejo do konca leta

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 31. 8. 2020

Avtor

Nataša Koražija, Petra Sovdat, Tanja Smrekar, Mateja Bertoncelj, Teja Grapulin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ki pomeni 35 odstotkov naše prodaje, pa smo že na lanskih ravneh ali celo nekoliko boljših. Kot kaže, je tudi prodaja
komponent, ki jih uporabljajo v gradbeništvu, recimo motorji za klimatizacijske sisteme ali električna orodja, zelo dobro
okrevala, kar pomeni, da se začeti projekti niso kar ustavili, smo pa še previdni...

Naslov

Trije izvozni potenciali Slovenije

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 1. 9. 2020

Avtor

Mladen Miković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sektor z veliko bruto maržo, sploh v segmentu unikatnih izdelkov in B2B-kupcev, kamor sodijo poslovni prostori,
hoteli ...« razlaga Ivanc. Dodaja, da so gradbeništvo, turizem, transport in montaža prav tako pomembne dejavnosti,
saj so delovno intenzivne in pozitivno vplivajo tudi na davčne prilive v javne blagajne....

Naslov

Gradnja druge cevi predora Karavanke

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Pisma bralcev; 1. 9. 2020

Avtor

Matjaž Cerovac

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 76 cm2

Gradnja druge cevi predora Karavanke Te dni beremo v Delu in drugih sredstvih obveščanja podatke o začetku del v
predoru Karavanke. Turški izvajalec zagotavlja, da bo ujel zamujeni rok začetka gradnje, kar bi lahko verjeli, saj pozna
v detajle strukturo hribine sosednje cevi predora. Seveda pa

Naslov

(L) Kljub temu, da novogradnja na območju ni bila dovoljena, je nekdanji načelnik UE Piran
Ivan Seljak prišel do dvostanovanjske hiše zelo velikih dimenzij!?

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Nina Žoher

Teme

Gradbena parcela

...investicijo Občine Piran,” je razvidno iz podane ovadbe. Sajič se je odločil, da zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi
z namensko rabo in nezakonit prenos “gradbenih” parcel od občine na Seljaka poda še ovadbo na NPU, kjer jim je
podrobno pojasnil celotno zgodbo. Ob tem pa je v obzir še posebej poudaril, da je Seljak tedaj...
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Naslov

SD imuniteta: Črna gradnja nekdanjega načelnika UE Piran Ivana Seljaka še vedno brez
epiloga!

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Nina Žoher

Teme

Gradbena parcela

...investicijo Občine Piran,” je razvidno iz podane ovadbe. Sajič se je odločil, da zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi
z namensko rabo in nezakonit prenos “gradbenih” parcel od občine na Seljaka poda še ovadbo na NPU, kjer jim je
podrobno pojasnil celotno zgodbo. Ob tem pa je v obzir še posebej poudaril, da je Seljak tedaj...

Naslov

Katero dokumentacijo zadevajo banke pri financiranju alj refinanciranju stanovanjske hiše

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 12

Površina: 1.007 cm
2

...potrebna pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. Sberbank zahteva predložitev uporabnega dovoljenja za
hiše, ki so bile zgrajene in vseljene po novem gradbenem zakonu iz leta 2018. Deželna banka Slovenije zahteva
uporabno dovoljenje predvsem, ko se v cenilnem mnenju ali ob drugih objektivnih okoliščinah pojavi utemeljen...

Naslov

Delo pod obremenitvijo

Medij

Mehanik in voznik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 8. 2020

Avtor

Matija Janežič

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 20

Površina: 850 cm2

...bolj nadomeščajo jekleni. pravijo, da je masa motornega bata eden prvih faktorjev, ki ga upoštevajo pri zasnovi
motorja. Šele na osnovi mase bata lahko inženirji izračunajo dimenzije ojnic in obremenitve ročične gredi. Vsi ti faktorji
potem vplivajo na trdnost ohišja, ki mora vse držati skupaj. Zasnova tako osnovnega...

Naslov

Uresničil sem drzne sanje

Medij

Delo - Ona, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Ona; 1. 9. 2020

Avtor

Jasmina Kozina Praprotnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 1.250 cm
2

...koli na svetu. Prišlo mi je prav, ko sem se odselil nazaj v Ameriko, si tam ustvaril družino in delal na najrazličnejših
področjih mednarodne trgovine in gradbeništva. Pogosto kdo reče, da imamo »Ameriko«, deželo dobrega življenja, tu v
Sloveniji. Kako ste to doživeli tedaj in kako to vidite danes? Takrat smo po kavo,...

Naslov

Poti do znanja so

Medij

Delo - Ona, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Ona; 1. 9. 2020

Avtor

Klavdija Miko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 24

Površina: 667 cm2

...povpraševanja v prvih sedmih mesecih letos kaže popolnoma drugo sliko,« med drugim povzame Tanja Podobnik
Zec iz ZRSZ. »Prevladujejo poklici za preprosta dela v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih, čistilci, vozniki težkih
tovornjakov in vlačilcev, zidarji, natakarji, varilci in seveda poklici na področju zdravstva. Gre...
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Naslov

Banka Slovenije: Padec BDP pričakovano visok, za nadaljevanje leta kaže na okrevanje

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake okrevanja prek visokih mesečnih stopenj rasti proizvodnje," pravi
centralna banka. Obratna dinamika je bila v gradbeništvu, kjer je bil padec dodane vrednosti na ravni četrtletja sicer
med manjšimi, vendar z dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju. "To pripisujemo pomanjkanju...

Naslov

Banka Slovenije: Padec BDP pričakovano visok, za nadaljevanje leta kaže na okrevanje

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake okrevanja prek visokih mesečnih stopenj rasti proizvodnje," pravi
centralna banka. Obratna dinamika je bila v gradbeništvu, kjer je bil padec dodane vrednosti na ravni četrtletja sicer
med manjšimi, vendar z dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju. "To pripisujemo pomanjkanju...

Naslov

Novice s področja prava za NVO za obdobje od 3. do 28. avgusta 2020

Medij

Cnvos.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...spektra, definicijo nekaterih pojmov, ukrepe za uporabnike invalide, upravičence do posebnih cenovnih opcij in
drugo. Rok za podajo predlogov: 15. 10. 2020. Gradbeni zakon : predlog zakona širi nabor začasnih objektov, ureja
pridobitev gradbenega dovoljenja in možnost gradnje še pred njegovo pravnomočnostjo, pridobivanje...

Naslov

Obsežen padec gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju; prvi podatki nakazujejo
okrevanje v nadaljevanju leta

Medij

Bsi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

other; 31. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...predelovalnih dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake okrevanja prek visokih mesečnih stopenj rasti proizvodnje.
Obratna dinamika je bila prisotna v gradbeništvu, kjer je bil padec dodane vrednosti na ravni četrtletja sicer med
manjšimi, vendar z dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju. To pripisujemo pomanjkanju...

5

Delo.si
Država: Slovenija

31.08.2020
Ponedeljek, 06:01

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/kolumne/hibridna-prihod...

1/3

Hibridna prihodnost dela
delo.si/mnenja/kolumne/hibridna-prihodnost-dela-344493.html

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

Za koga in v katerih primerih je delo od doma možno in kdo si ga sploh
želi?

Čeprav je bila izkušnja koronskih karanten vse prej kot prostovoljna, smo vsi skupaj očitno neke vrste
stockholmski sindrom (povezanost z našim »ugrabiteljem«). FOTO: Jure Eržen/Delo

Delo od doma oziroma bolje rečeno delo od koder koli – za nekatere najboljši izum po elektriki, za
številne druge pa nič manj kot peklenske muke. Gotovo pa je nekaj – sprememba v načinu dela
globalnih razsežnosti se dogaja pred našimi očmi. Četudi bo učinkovito cepivo razvito po najbolj
optimističnih scenarijih, bo obdobje spreminjanja dovolj dolgo. Mnogo od tega, kar se Metka in Janez,
Marry in John ter Meikuan in Jihuan naučijo v koronskih časih, bo ostalo zasidranega tudi po njih.
Skupaj s prakso dela od doma so jasno dobile eksploziven pospešek tudi raziskave o možnih
prihodnostih dela. Kaj se lahko torej od njih vsi skupaj koristnega naučimo?
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nedavna skupna objava 29 svetovno priznanih organizacijskih psihologov v reviji American
Psychologist prinaša nekaj lekcij, ki jih področje ponuja o covidu-19 in delu v prihodnosti. Določene
ugotovitve so dokaj pričakovane: navigiranje prostora pri delu od doma je izziv, z modernimi pristopi je
mogoče voditi tudi ljudi, ki jih ne vidiš, družbeno oddaljevanje povečuje občutke osamljenosti,
izgorevanja, prezentizma in tveganja za deloholizem. Zanimivo je spoznanje, da pri virtualnem timskem
delu sicer pogrešamo poglobljeno komunikacijo, da pa so ljudje pravzaprav bolj pripravljeni pomagati
drug drugemu. Raziskovalci ugotavljajo, da so koronačasi tudi časi poglabljanja družbenih in
ekonomskih razlik. Za posameznike in njihove družine je še kako pomembno, v kateri segment delovne
sile se uvrščajo. Ni vseeno, ali je nekdo delavec od doma, ključni kader, na čakanju ali pa je morebiti
celo izgubil službo. Tudi z organizacijskega vidika se karte mešajo na novo. Nekatere panoge doživljajo
temeljite spremembe, v drugih so se prej začeti trendi pospešili, spet tretji pa odkrivajo nove in nove
priložnosti.
Za koga in v katerih primerih je delo od doma možno in kdo si ga sploh želi? Čikaška raziskovalca
Dingel in Neiman sta poskušala oceniti obseg del, ki jih je mogoče dolgoročno opravljati od doma.
Ugotavljata, da je ta odstotek v 85 vključenih državah odvisen od splošne razvitosti države in za ZDA
znaša 37 odstotkov. Za Slovenijo zanimivo znaša 38 odstotkov. Razlike med panogami so velikanske.
Na vrhu razpredelnice so računalništvo (sto odstotkov), finance in zavarovalništvo (92), izobraževanje
(85), pravo in menedžment (84). Na dnu so gradbeništvo, prehrana, vzdrževanje, proizvodnja,
kmetijstvo, logistika in zdravstvo (od nič do tri odstotke). V osnovi pa so dela, ki jih je mogoče
opravljati neodvisno od lokacije, tudi bolje plačana, opravljajo jih bolj izobraženi ljudje s praviloma bolj
prilagodljivimi psihološkimi profili. Skladno s temi ugotovitvami tudi Gartnerjeva študija aprila 2020
ugotavlja, da 41 odstotkov zaposlenih poroča, da bi si želelo delo od doma vsaj občasno opravljati tudi v
prihodnje. Microsoftovi raziskovalci so očitno zajeli nekoliko bolj storitveni sektor, saj si kar 82
odstotkov vodij želi bolj prilagodljivih delovnih politik za delo od doma, 71 odstotkov zaposlenih in
menedžerjev si želi, da bi lahko nadaljevali delo od doma vsaj občasno. Tudi slovenske raziskave in
izkušnje iz nekaterih organizacij kažejo, da je želja po bolj prilagodljivih oblikah dela še kako prisotna.
Porazdelitev med tistimi, ki želijo delati samo od doma, delno od doma ali izključno na delovnem mestu,
je tretjinska.
Zanimivo je spoznanje, da pri virtualnem timskem delu sicer pogrešamo poglobljeno komunikacijo, da
pa so ljudje pravzaprav bolj pripravljeni pomagati drug drugemu.
Čeprav je bila izkušnja koronskih karanten vse prej kot prostovoljna, smo vsi skupaj očitno neke vrste
stockholmski sindrom (povezanost z našim »ugrabiteljem«). Pri delu od doma, pa čeprav prisilnem, smo
dojeli to, kar tako imenovana gig ekonomija razume že dlje. Na novo smo odkrili tri glavne motivatorje
pri delu – avtonomijo, smisel in mojstrstvo. S kolegoma Sut I Wong (BI Norwegian Business School) in
Matejem Černetom (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) smo pred nekaj leti raziskovali, kako
pomembno je, da se vodje in zaposleni ujamejo glede pričakovane avtonomije pri delu, če naj
pričakujemo proaktivno in zavzeto vedenje, ki poganja organizacije skozi težke čase.
Spoznali smo seveda tudi, da ima delo na daljavo svojo ceno. Microsoftovi nevroznanstveniki so poleti
objavili zanimive izsledke svojih eksperimentov. Slike možganskih valov na elektroencefalogramu
(EEG) pokažejo, da za naloge v virtualnem okolju aktiviramo precej več možganskih vzorcev, povezanih
s stresom in čezmernim delom, v primerjavi za iste naloge v živo. Specifično se na videosestankih
visoke ravni zasičenosti začnejo pojavljati že po 30–40 minutah, previsoke ravni stresa pa po dveh urah.
Vzroki so nenehna osredotočenost na ekran, pomanjkanje neverbalnih iztočnic, pomanjkanje pregleda
nad ljudmi, s katerimi smo v interakciji. Na novo se je treba priučiti določenih pravil. Ustvariti si
moramo meje med delom in zasebnim, čeprav so fizično zabrisane. Struktura in rutina pomagata najti
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novo ravnotežje. Paradoksalno, tudi vrnitev iz virtualnega sveta v živi svet sodelovanja je stresen in
aktivira enake odzive v možganih. Očitno se pridobljeni avtonomiji nismo vsi pripravljeni odpovedati
brez boja.
Trdim, da bo prihodnost dela veliko bolj hibridna za širši krog organizacij in zaposlenih, kot je bila že
doslej. Po pričakovani prilagoditvi zakonskih okvirov dela na domu (oziroma od koder koli) lahko
upravičeno pričakujemo porast kombinacij dela od doma in na lokaciji delovnega mesta. Zelo zanimivo
bo spremljati, kaj bo ta premik pomenil z vidika novih poslovnih modelov, grajenja organizacijskih
kultur, vodenja, okoljskih učinkov, nepremičninskega trga in urbanizacije in še česa. Je že tako, da
odrasli na delovnem mestu preživimo veliko večino svojega delovnega časa, mar ne?
***
Miha Škerlavaj, doktor poslovnih ved, profesor vodenja in organizacijskega vedenja

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

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.
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Banka Slovenije: Padec BDP pričakovano
visok, za nadaljevanje leta kaže na okrevanje
Padec gospodarske aktivnosti je bil v drugem četrtletju, v času največjega širjenja virusa in posledično najobsežnejših
preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije, po pričakovanjih visok. Prvi podatki za tretje četrtletje pa so vzpodbudni in
nakazujejo hiter odboj gospodarske rasti v nadaljevanju leta, je sporočila Banka Slovenije.
Padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji je bil v drugem četrtletju po pričakovanjih večji kot na dnu prejšnje krize leta
2009. Bruto domači proizvod (BDP) je bil po danes objavljenih podatkih državnega statističnega urada v drugem četrtletju
medletno manjši za 13 odstotkov, kar je 3,1 odstotne točke več kot v drugem četrtletju leta 2009, a nekoliko manj kot v
povprečju evrskega območja.
Zaradi narave omejitvenih ukrepov je bil padec dodane vrednosti po navedbah Banke Slovenije pričakovano največji v
nekaterih zasebnih storitvah, med pomembnejšimi dejavnostmi predvsem v turizmu in transportu. Nasprotno je prodaja v
trgovini takoj po rahljanju ukrepov začela hitro okrevati.
"Ponovno močno zmanjšanje zasebne potrošnje v drugem četrtletju, ki je bilo 16,6-odstotno, je tako večinoma posledica
strogih ukrepov v aprilu, ki so potrošnikom onemogočali dostop do širokega spektra storitev. Šok je bil močan tudi v
predelovalnih dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake okrevanja prek visokih mesečnih stopenj rasti proizvodnje,"
pravi centralna banka.
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Obratna dinamika je bila v gradbeništvu, kjer je bil padec dodane vrednosti na ravni četrtletja sicer med manjšimi, vendar
z dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju. "To pripisujemo pomanjkanju infrastrukturnih investicij ter investicij v
proizvodne in prodajne zmogljivosti," so navedli.
Na trgu dela razmere ob še vedno trajajočih interventnih ukrepih države in znakih okrevanja gospodarstva ostajajo
stabilne. Zaposlenost je junija tako ostala na mesečni ravni nespremenjena. V povprečju drugega četrtletja je bilo število
delovno aktivnih brez samozaposlenih kmetov medletno manjše za 1,4 odstotka, k čemur so največ prispevali
predelovalne in zaposlovalne dejavnosti ter gostinstvo.
Centralna banka ugotavlja, da razpoložljivi podatki, kot so poraba elektrike, davčni prihodki, nabavni indeks, zaupanje v
gospodarstvu, nakazujejo precejšnje okrevanje gospodarstva v poletnih mesecih.
V Banki Slovenije so ob začetku krize pripravili tri scenarije poteka dogodkov, s katerimi so ugotavljali, da bo cena, ki jo
bo plačalo slovensko gospodarstvo zaradi izbruha pandemije koronavirusa, visoka. Medletni padec BDP naj bi po
takratnih ocenah v letošnjem letu znašal med 6 in 16 odstotkov.
"Trenutne razmere v gospodarstvu kažejo, da se bo padec gospodarske rasti v letošnjem letu gibal bliže manj
neugodnega scenarija, torej skladno z našo osrednjo napovedjo (-6,5 odstotka), ki smo jo predstavili junija. Ob tem v
Banki Slovenije izpostavljamo, da okrevanje poteka v negotovih razmerah, njegovo nadaljevanje bo v znatni meri odvisno
od razvoja epidemiološke slike in odziva držav na njeno morebitno močnejše poslabšanje. Zaradi negotovosti bodo
podjetja še naprej zamikala investicije, gospodinjstva pa vztrajala pri previdnostnem varčevanju," je navedla Banka
Slovenije.
Zaradi deflacijskih pritiskov iz mednarodnega in domačega okolja so bile medtem cene medletno nižje tudi avgusta.
Njihov padec je, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, znašal 0,7 odstotka, k njemu pa so
ponovno največ prispevale cene naftnih derivatov, ki jih v zadnjih mesecih znižuje tudi trošarinska politika. Rast cen
storitev, ki se je med epidemijo dodatno umirila, je bila avgusta 1,5-odstotna in še ni odražala globine padca zasebne
potrošnje.
"V Banki Slovenije šibka inflacijska gibanja pričakujemo tudi v nadaljevanju leta, pri čemer glavno deflacijsko tveganje
predstavlja morebitno močnejše zaostrovanje epidemioloških razmer," so še zapisali.
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2,2 milijarde evrov
primanjkljaja,
Banka Slovenije
napoveduje
okrevanje
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Skupna dosedanja vrednost vseh vladnih
protikoronskih ukrepov z neposrednim
javnofinančnim učinkom je okoli 1,5 milijarde
evrov, kar je skoraj pol manj od ocen vlade ob
njihovem sprejemanju.
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Državni proračun je v prvih sedmih mesecih letos izkazal
primanjkljaj v višini 2,2 milijarde evrov. Prihodki so znašali 5,1
milijarde evrov oz. 12,3 odstotka manj kot v enakem obdobju
lani, dinamika njihovega upadanja pa se je nekoliko upočasnila.
Odhodki so znašali 7,3 milijarde evrov oz. 25,2 odstotka več kot
v enakem obdobju lani.

Proračunski prihodki so bili od primerljivih lanskih nižji
predvsem zaradi padca davčnih prihodkov v času epidemije
covida-19. Ti so skupaj znašali 4,2 milijarde evrov in so bili za
15,1 odstotka nižji, so danes sporočili z ministrstva za finance.
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Dohodnina je bila v sedmih mesecih od primerljive lanske nižja
za 16,4 odstotka in je znašala 554,1 milijona evrov. Padec je
predvsem posledica ukrepov vlade, ki je davčne zavezance po
razglasitvi epidemije oprostila plačevanja nekaterih davčnih
obveznosti.

Transferji posameznikom in gospodinjstvom so se zaradi ukrepov za
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ublažitev posledice epidemije povečali za 25 odstotkov na nekaj
manj kot 1,1 milijarde evrov, drugi tekoči transferji (občinam, v
sklade socialnega zavarovanja in v javne zavode) pa za 23,8
odstotka na skoraj 2,5 milijarde evrov. Subvencije so zaradi ukrepa
subvencioniranja čakanja na delu narasle za 302,5 odstotka na skoraj
1,1 milijarde evrov. Investicijski odhodki in transferji so medtem
glede na lansko sedemmesečje upadli za 11,1 odstotka na 311,4
milijona evrov.
Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri
javne blagajne, je v prvih sedmih mesecih zabeležila približno 10,4
milijarde evrov prihodkov in 12,6 milijarde evrov odhodkov.
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Davek od dohodka pravnih oseb je znašal 403,7 milijona evrov
in je bil nižji za 36 odstotkov, DDV pa je bil nižji za 13,4
odstotka in je znašal 1,9 milijarde evrov. Prihodki od pobranih
trošarin so znašali 741 milijonov evrov in so bili za 14,1 odstotka
nižji kot v prvih sedmih mesecih lani.
Med odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov v
opazovanem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem lani
povišale za 9,1 odstotka na 857,8 milijona evrov. To povišanje je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

deloma posledica učinka rednih napredovanj in izvajanja
dogovora o plačah ter drugih stroških dela v javnem sektorju s
konca 2018. Deloma pa se v tem obdobju poznajo že izplačila za
dodatek za rizične razmere in za dodatek za nevarnost ter
posebne obremenitve dela zaradi epidemije covida-19. Do konca
julija je bilo na podlagi zahtevkov za ta namen izplačanih 152,6
milijona evrov.

Fiskalni svet: Brez vladnih protikoronskih
ukrepov bi bila gospodarska aktivnost letos
manjša še za 1,5 odstotka
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Skupna dosedanja vrednost vseh vladnih protikoronskih ukrepov
z neposrednim javnofinančnim učinkom je okoli 1,5 milijarde
evrov, kar je skoraj pol manj od ocen vlade ob njihovem
sprejemanju, so ocenili v fiskalnem svetu. Brez ukrepov bi bila
gospodarska aktivnost po njihovih izračunih letos še za približno
1,5 odstotka manjša.
Kot so sporočili iz fiskalnega sveta, ki se je ob začetku
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sprejemanja enkratnih protikriznih ukrepov odločil za tekoče
spremljanje njihovih javnofinančnih učinkov in za redno
posodabljanje ocene, so bili v okviru ukrepov za zagotavljanje
likvidnosti sprejeti še ukrepi odloženih oziroma obročnih plačil
davčnih obveznosti v vrednosti okoli 250 milijonov evrov, dve
poroštveni shemi v višini 2,2 milijarde evrov, iz katerih je bilo do
zdaj izdanih za vsega 76 milijonov evrov poroštev, ter možnost
odloga plačila kreditnih obveznosti.
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SAŠO BIZJAK

"Rezultati simulacij vseh ukrepov pokažejo, da bi bila
gospodarska aktivnost zaradi ukrepanja letos lahko za približno
1,5 odstotka višja od tiste, predvidene v scenariju, ki ukrepanja
ne vključuje," so navedli. V prvi polovici leta je po danes
objavljenih podatkih statističnega urada BDP upadel za 7,9
odstotka glede na enako obdobje lani.
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Tokratna ocena dejanskih učinkov je četrta in vključuje po
navedbah fiskalnega sveta verjetno dokončne učinke prvega
protikoronskega svežnja, medtem ko so finančni učinki ostalih
ukrepov zaradi njihovega nadaljnjega izvajanja še v veliki meri
nedokončni.
Dejanski javnofinančni učinek ukrepov iz prvega
protikoronskega svežnja je fiskalni svet ocenil na okoli 1,3
milijarde evrov, kar je okoli 500 milijonov evrov manj od
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

njihovih predhodnih ocen in tudi od ocen finančnega ministrstva.
Glavnino ukrepov tega paketa predstavljajo ukrepi za ohranjanje
delovnih mest (nadomestilo za čakanje na delo, temeljni dohodek
samozaposlenim in ostalim upravičenim skupinam ter oprostitev
plačila prispevkov za socialno zavarovanje), ki so skupaj vredni
okoli 950 milijonov evrov. Velik del teh ukrepov bo po ocenah
fiskalnega sveta mogoče financirati s posojilom v vrednosti 1,1
milijarde evrov, ki ga je v okviru instrumenta Sure Sloveniji
odobrila Evropska komisija.
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Podrobnejšo analizo učinkov sprejetih ukrepov za omilitev
posledic epidemije bo fiskalni svet objavil v okviru ocene
rebalansa državnega proračuna za leto 2020 predvidoma do
sredine septembra.
Od vlade pričakuje, da bo "v okviru sprejemanja proračunskih
dokumentov v prihodnjih mesecih skladno z načelom
transparentnosti podala lastno oceno dejanskega
javnofinančnega učinka sprejetih ukrepov ter kljub nadaljnji
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negotovosti predvsem verodostojno predstavila nadaljnje ukrepe
za omilitev posledic epidemije na gospodarsko aktivnost in javne
finance".

Banka Slovenije: Padec BDP pričakovano
visok, za nadaljevanje leta kaže na okrevanje
Padec gospodarske aktivnosti je bil v drugem četrtletju, v času
največjega širjenja virusa in posledično najobsežnejših
preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije, po pričakovanjih
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visok. Prvi podatki za tretje četrtletje pa so vzpodbudni in
nakazujejo hiter odboj gospodarske rasti v nadaljevanju leta, je
sporočila Banka Slovenije.
Padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji je bil v drugem
četrtletju po pričakovanjih večji kot na dnu prejšnje krize leta
2009. Bruto domači proizvod (BDP) je bil po danes objavljenih
podatkih državnega statističnega urada v drugem četrtletju
medletno manjši za 13 odstotkov, kar je 3,1 odstotne točke več
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kot v drugem četrtletju leta 2009, a nekoliko manj kot v
povprečju evrskega območja.

"Trenutne razmere v gospodarstvu kažejo,
da se bo padec gospodarske rasti v
letošnjem letu gibal bliže manj neugodnega
scenarija"
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Zaradi narave omejitvenih ukrepov je bil padec dodane vrednosti
po navedbah Banke Slovenije pričakovano največji v nekaterih
zasebnih storitvah, med pomembnejšimi dejavnostmi predvsem v
turizmu in transportu. Nasprotno je prodaja v trgovini takoj po
rahljanju ukrepov začela hitro okrevati.
"Ponovno močno zmanjšanje zasebne potrošnje v drugem
četrtletju, ki je bilo 16,6-odstotno, je tako večinoma posledica
strogih ukrepov v aprilu, ki so potrošnikom onemogočali dostop
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do širokega spektra storitev. Šok je bil močan tudi v
predelovalnih dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake
okrevanja prek visokih mesečnih stopenj rasti proizvodnje," pravi
centralna banka.
Obratna dinamika je bila v gradbeništvu, kjer je bil padec dodane
vrednosti na ravni četrtletja sicer med manjšimi, vendar z
dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju. "To pripisujemo
pomanjkanju infrastrukturnih investicij ter investicij v
proizvodne in prodajne zmogljivosti," so navedli.
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TIT KOŠIR

Na trgu dela razmere ob še vedno trajajočih interventnih ukrepih
države in znakih okrevanja gospodarstva ostajajo stabilne.
Zaposlenost je junija tako ostala na mesečni ravni
nespremenjena. V povprečju drugega četrtletja je bilo število
delovno aktivnih brez samozaposlenih kmetov medletno manjše
za 1,4 odstotka, k čemur so največ prispevali predelovalne in
zaposlovalne dejavnosti ter gostinstvo.
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Centralna banka ugotavlja, da razpoložljivi podatki, kot so
poraba elektrike, davčni prihodki, nabavni indeks, zaupanje v
gospodarstvu, nakazujejo precejšnje okrevanje gospodarstva v
poletnih mesecih.
V Banki Slovenije so ob začetku krize pripravili tri scenarije
poteka dogodkov, s katerimi so ugotavljali, da bo cena, ki jo bo
plačalo slovensko gospodarstvo zaradi izbruha pandemije
koronavirusa, visoka. Medletni padec BDP naj bi po takratnih
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ocenah v letošnjem letu znašal med 6 in 16 odstotkov.
"Trenutne razmere v gospodarstvu kažejo, da se bo padec
gospodarske rasti v letošnjem letu gibal bliže manj neugodnega
scenarija, torej skladno z našo osrednjo napovedjo (-6,5
odstotka), ki smo jo predstavili junija. Ob tem v Banki Slovenije
izpostavljamo, da okrevanje poteka v negotovih razmerah,
njegovo nadaljevanje bo v znatni meri odvisno od razvoja
epidemiološke slike in odziva držav na njeno morebitno močnejše

21

Vecer.com
Država: Slovenija

31.08.2020
Ponedeljek, 14:00

Kazalo

https://www.vecer.com/drzavni-proracun-z-2-2-milij...

13 / 13

poslabšanje. Zaradi negotovosti bodo podjetja še naprej
zamikala investicije, gospodinjstva pa vztrajala pri
previdnostnem varčevanju," je navedla Banka Slovenije.
Zaradi deflacijskih pritiskov iz mednarodnega in domačega
okolja so bile medtem cene medletno nižje tudi avgusta. Njihov
padec je, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih
potrebščin, znašal 0,7 odstotka, k njemu pa so ponovno največ
prispevale cene naftnih derivatov, ki jih v zadnjih mesecih
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znižuje tudi trošarinska politika. Rast cen storitev, ki se je med
epidemijo dodatno umirila, je bila avgusta 1,5-odstotna in še ni
odražala globine padca zasebne potrošnje.
"V Banki Slovenije šibka inflacijska gibanja pričakujemo tudi v
nadaljevanju leta, pri čemer glavno deflacijsko tveganje
predstavlja morebitno močnejše zaostrovanje epidemioloških
razmer," so še zapisali.
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Tunel pod središčem Maribora?
Prva poročila so ugodna

ODPRI GALERIJO
Prometna študija je dala odgovor tudi na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če ob Koroški cesti in Glavnem trgu občina
za promet zapre še Lent. ANDREJ PETELINŠEK

Igor Selan

01.09.2020, 02.00
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Največji davek zaprtja Glavnega trga in Koroške ceste za promet je
plačal Lent, kažejo izsledki prometne študije, ki jo je mariborska občina
naročila pri Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo. Kljub temu na občini iščejo rešitve, da bi za promet zaprli
tudi cesto ob Dravi.
Največji davek zaprtja Glavnega trga in Koroške ceste za promet je plačal Lent, kažejo izsledki
prometne študije, ki jo je mariborska občina naročila pri Fakulteti za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Tja se je namreč preusmerila dobra polovica
(54 odstotkov) voznikov. Na drugi strani je zmagovalec zaprtja Glavni most, na katerem je
promet upadel kar za dobro tretjino (36 odstotkov). Ob tem je analiza pokazala tudi, da bi za
javni potniški promet bilo bolje, da bi mestne avtobusne linije 3, 12 in 15 ter primestne linije, s
katerimi v mesto prihajajo dijaki in študentje, še naprej lahko vozile po Glavnem trgu in
Koroški cesti, saj bi se dostopnost do središča mesta, srednjih šol, fakultet in UKC Maribor v
primerjavi s sedanjo ureditvijo povečala, a se to vsaj za zdaj še ne bo zgodilo.
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- Po zaprtju Koroške ceste se je na Lent preusmerilo kar 54 odstotkov voznikov.
- Promet se je bistveno povečal tudi na Trgu revolucije, Pobreški cesti, v Maistrovi, Cankarjevi in
Krekovi ulici.
- Križišče Partizanske in Meljske ceste je danes obremenjeno bolj, kot to dovoljujejo prometni
pravilniki.
- Po zaprtju Koroške ceste je število uporabnikov avtobusov upadlo, prav tako se je poslabšala
dostopnost do starega mestnega jedra.

"Drži, dostop bi v tem primeru bil boljši, vendar je pri kreiranju prometne politike treba
upoštevati tudi druge dejavnike, urbanistične, prostorske, okoljevarstvene ... Ljudje so v tem
času Glavni trg in Koroško vzeli za svoja, dobili smo novo kvaliteto mesta, v večini si javnost
vozil tam ne želi več. Vsekakor tako veliko povečanje vozil na Lentu vzbuja zelo veliko skrb,
zato je urad za promet že dobil nalogo, da skupaj s fakulteto pripravi ukrepe, s katerimi bi
izvedli večjo spremembo avtobusnih linij, kar javnost že tako pričakuje, in izvedli določene

24

Vecer.com
Država: Slovenija

01.09.2020
Torek, 02:00

Kazalo

https://www.vecer.com/tunel-pod-srediscem-maribora...

3/9

druge ukrepe, da bi tudi po zaprtju tako Koroške ceste kot Lenta povečanje prometa na
nekaterih lokacijah učinkovito obvladovali. Za prometnike je to res težka naloga, vendar bi do
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obnove Lenta prihodnje leto pri tem režimu vztrajali," razlaga podžupan Samo Peter Medved.
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Samo Peter Medved: ”Dobili smo novo kvaliteto mesta, v večini si javnost vozil na Glavnem trgu in Koroški cesti
ne želi več.” IGOR NAPAST

Preusmeritev na Titov most
Analiza, ki je bila izvedena še pred začetkom epidemije, je ob tem pokazala tudi, da se večina
prometa ni preusmerila na Koroški most (+13 odstotkov), kot so pričakovali, ampak na
Titovega (+19 odstotkov). Promet se je ob tem bistveno povečal še na Trgu revolucije in
Pobreški cesti (+33 odstotkov), v križišču Maistrove in Cankarjeve ulice (+30 odstotkov), v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Krekovi (+27 odstotkov) in v križiščih Maistrove in Kopitarjeve ulice ter Mlinske ulice in
Meljske ceste (+14 odstotkov).

"Razmišljamo o ukinitvi parkiranja v nekaterih ulicah v centru"
"Na Koroški most se je preusmerilo več prometa v smeri iz mesta kot v center mesta, tam so
namreč problemi bili že prej, zato so ljudje pač našli pot po Titovem mostu. Je pa treba pri tem
povedati, da so prometne rezerve na Titovem mostu največje, gre namreč za visokokapacitetno
štiripasovno cesto, ki je te obremenitve sposobna prevzeti. Ljudje se pač preusmerijo tja, kjer je
nivo uslug posamezne ceste največji," ugotavlja Medved. Kljub drugačnim pričakovanjem se je
promet le za malenkost povečal tudi v Valvazorjevi ulici, prav tako se ni preusmeril niti čez
Poljane, ampak je večina voznikov ubrala pot po Cesti proletarskih brigad.
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Kje so rezerve za sprostitev
Zaradi pričakovanih sprememb potovalnih navad so v analizi merili tudi pretočnost križišč v
centru mesta. Pokazalo se je, da so prav vsa precej obremenjena, najbolj kritično pa je že prej
izredno obremenjeno križišče Partizanske in Meljske ceste, kjer je prometa trenutno več, kot ga
dopuščajo veljavni pravilniki, na robu sprejemljivega pa je tudi križišče Gosposvetske ceste in
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Turnerjeve ulice.

Zmagovalec zaprtja Koroške ceste je Glavni most, na katerem je promet upadel kar za dobro tretjino. SAŠO
BIZJAK

Kot pravi Matej Moharić iz prometne fakultete, velike rezerve za sprostitev prometnega
pritiska na središče mesta vidijo v izboljšanju semaforskega sistema, večji dostopnosti
avtobusnega prometa in mobilnostnih načrtih največjih generatorjev prometa: "Občina in
upravna enota, Pošta, Univerza Maribor, Elektro Maribor in še nekateri bi morali pripraviti
mobilnostne načrte in ugotoviti, kako zaposleni prihajajo in odhajajo v službo. Če je to mogoče
kako spremeniti, bi že s tem lahko promet precej zmanjšali."
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Na avtobusih manj potnikov, slabša tudi dostopnost
Precej se je spremenila tudi slika javnega potniškega prometa. Z zaprtjem Koroške ceste so
namreč preusmerili kar osem linij mestnih avtobusov, ki jih je uporabljala skoraj tretjina vseh
potnikov, in nekatere trase avtobusov bistveno spremenili. Pokazalo se je, da je skupno število
potnikov nekoliko upadlo. Največji upad so zabeležili na linijah 12 in 6, manjšega pa na linijah
2, 3 in 7. Je pa zato na priljubljenosti precej pridobila linija 18, povečanje potnikov so
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zabeležili tudi na linijah 1 in 4.

Obnovljeni Glavni trg s Koroško cesto je zaživel, a kaj to pomeni za prometne tokove drugje po mestu? SAŠO
BIZJAK

Za malenkost so se povečale tudi zamude avtobusov, so pa zato velike spremembe v lokacijah,
kjer nastajajo zamude. Če je pred zaprtjem bilo največ zamud v Ulici kneza Koclja, na
Glavnem trgu in Koroški cesti, zdaj avtobusni promet najbolj zastaja v križiščih
Strossmayerjeve ulice s Krekovo, Mladinsko ulico in Gosposvetsko cesto ter pri Centru City in
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v Cankarjevi ulici. "Vendar pa takšnega problema, kot je bil prej na Glavnem trgu in Koroški
cesti, ni nikjer niti približno več. Dejstvo je, da smo s prenovo Glavnega trga in Koroške ceste
občanom želeli dati neki nov življenjski prostor v historičnem mestnem jedru, kar nam je
uspelo. A smo hkrati dostopnost, ki bi jo morali zasledovati z javnim potniškim prometom,
zmanjšali," pravi Medved.

Do izboljšanja razmer z ukinitvijo parkiranja
Prometna študija je ob tem dala odgovor tudi na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če se ob Koroški
cesti občina za promet zapre še Lent. Promet bi se izrazito povečal na Gosposvetski cesti, v
Krekovi in Maistrovi ulici, katero bi denimo v konici prevozilo kar 14 tisoč vozil. "To je res
precejšnja številka. Probleme zdaj vidimo, nismo pa še preučili vseh ukrepov, se bomo pa tega
lotili takoj," komentira podžupan.

Protokol za preboj Ulice Pariške komune
Občina z ministrstvom za infrastrukturo pripravlja tudi protokol za gradnjo podaljška Ulice Pariške
komune do Puhove ulice na Pobrežju. "Ta preboj bi dal mestu dodatno kvaliteto, predvsem bi Pobrežje
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bolje povezal s centrom mesta. Bo pa ta gradnja draga in dolgotrajna, ker je treba porušiti kar nekaj
objektov. Projektno dokumentacijo želimo prihodnje leto, začetka gradnje pred letom 2022 ne
pričakujem," pravi podžupan Samo Peter Medved. Občina sicer že pripravlja prostorski načrt za
preselitev Snage na lokacijo pri sortirnici. Velike načrte ima tudi z železniškim karejem pri Europarku.
Med drugim bi se tja lahko preselilo železniško postajališče Tezno, saj imata Europark in UKC veliko
prometa. Tudi sicer bi lahko železniška infrastruktura v prihodnje prevzela bistveno več potniškega
prometa kot danes.

Ker je na teh cestah promet že zdaj izjemno gost, razmišljajo, da bi semaforje v glavnih
križiščih opremili z napravami, ki bi zaznale prihod avtobusov in bi spremenile interval na
semaforjih tako, da bi avtobusi vedno imeli zeleno, razlaga Moharić. "Za izboljšanje prometne
varnosti smo občini predlagali tudi, da v Maistrovi in Mladinski ulici dodatno osvetli prehode
za pešce, delno spremeni avtobusne linije, načrtujemo spremembe režima v Cankarjevi ulici,
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predvsem pa razmišljamo o ukinitvi parkiranja v nekaterih ulicah v centru, saj analiza kaže, da
30 odstotkov vseh zastojev povzroča iskanje parkirnega prostora. Rezerve smo denimo zaznali
pri garažni hiši Center, ki je slabo zasedena. Čakamo tudi na rezultate študije izvedljivosti
predora pod središčem mesta, da vidimo, ali bi bil primeren za javni potniški promet,"
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pojasnjuje Moharić.

TADEJ REGENT

Tunel cenejši od severne obvoznice
Predor pod središčem mesta bi se predvidoma začel v križišču Gosposvetske in Vrbanske ceste
ter končal v križišču Titove ceste, Partizanske ceste in Prešernove ulice. Tunel, dolg 850
metrov, bi bil dvopasovna cesta s po enim pasom v vsako smer in bi prevzel okrog 16 tisoč
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vozil dnevno. "Študija kaže, da bi promet v Krekovi, Mladinski in Maistrovi ulici izjemno
padel, v mestu bi dobili čisto drugo prometno sliko. To bi prineslo izboljšanje tudi za avtobusni
promet, ker bi zastoji bili bistveno manjši," razlaga Medved.
S študijo izvedljivosti želi občina ugotoviti, ali je izvedba predora pod mestom sploh možna,
predvsem zaradi vpliva gradnje na obstoječi stavbeni fond in podzemne vode. "Gaberiti vstopa
in izstopa so možni, prvo poročilo kaže, da bi bil predor nad nivojem podzemne vode, kar je
odlično, prav tako je ugodna geološka sestava tal, saj gre za naplavine gramoza. Zdaj čakamo
le še ugotovitve glede vpliva na pozidavo. Študijo izvedljivosti bomo javnosti predstavili še
letos, pred tem o vrednosti kot tudi časovnici ne upam govoriti. Bi pa predor vsekakor bil
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cenejši od severne obvoznice," še pravi Medved.
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BS: obsežen upad v 2. četrtletju pričakovan, v poletnih
mesecih se kaže precejšnje okrevanje
17 min

Današnjo objavo statističnega urada, da se je slovenski BPD v drugem
četrtletju glede na prvo skrčil za 9,6 odstotka, glede na drugo četrtletje lani pa
za 12,9 odstotka (ob upoštevanju sezonsko in koledarsko prilagojenih
podatkov), so pokomentirali tudi pri Banki Slovenije (BS).
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Kot so sporočili z BS, je bil upad gospodarskih aktivnosti v drugem četrtletju torej v času največjega širjenja virusa in posledično najobsežnejših
preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije -- po pričakovanjih visok. Ob
tem so pojasnili, da je bil zaradi narave ukrepov najmočnejši na področju
zasebnih storitev. Tokratni upad zaradi koronakrize je bil, prav tako skladno s
pričakovanji, večji, kot je bil na dnu prejšnje krize v drugem četrtletju 2009.
So pa pri BS optimistični v pričakovanjih do konca leta: "V Banki Slovenije
ugotavljamo, da so prvi podatki za tretje četrtletje spodbudni in nakazujejo
hiter odboj gospodarske rasti v nadaljevanju leta, pri čemer tveganja ob
negotovih epidemioloških razmerah ostajajo visoka." V prid optimizmu pri
BS navajajo, da razpoložljivi podatki (kot so poraba elektrike, davčni
prihodki, nabavni indeks, zaupanje v gospodarstvu) nakazujejo precejšnje
okrevanje gospodarstva v poletnih mesecih.
Še bolj konkretno so pri Banki Slovenije navedli, da je v predelovalnih
dejavnostih, kjer je bil koronski šok močan, že od maja videti znamenja
okrevanja, natančneje prek visokih mesečnih stopenj rasti proizvodnje. Kot
so opozorili, je bilo sicer drugače v gradbeništvu, kjer je bil v drugem
četrtletju pad dodane vrednosti na ravni četrtletja med manjšimi, vendar pa
so se aktivnosti dodatno zmanjšale v juniju - kar pripisujejopomanjkanju
infrastrukturnih investicij ter investicij v proizvodne in prodajne
zmogljivosti.
Pri Banki Slovenije so še spomnili na svoje tri scenarije, ki so jih razgrnili ob
začetku krize in s katerimi so napovedali, da bo medletni upad BDP segel
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nekje v območje med -6 in -16 odstotkotv. "Trenutne razmere v gospodarstvu
kažejo, da se bo upad gospodarske rasti v letošnjem letu gibal bliže manj
neugodnega scenarija, torej skladno z našo osrednjo napovedjo (-6,5 %), ki
smo jo predstavili junija," sporočajo z BS.
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Katero dokumentacijo zahtevajo banke pri financiranju ali
refinanciranju stanovanjske hiše
Čas branja: 3 min

0
31.08.2020 17:00
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VASILIJ KRIVEC

Banke za financiranje ali refinanciranje zahtevajo uporabno dovoljenje za vse hiše, ki so bile
vseljene po 1. juniju 2018. To zahtevajo tudi za hiše, ki so bile zgrajene prej, vendar so jih lastniki
dozidali, dvignili ali opravili drug poseg, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje.
Foto: Shutterstock
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Več iz teme:
posojila - pravne osebe >
Branko Potočnik >
Sberbank >

nepremičnine >

Creditanstalt >

Združenje družb za... >

Banka Sparkasse >

NKBM >

Deželna banka Slovenije >

Da slovenske banke za financiranje nakupa vseh vrst stanovanjskih nepremičnin
zahtevajo uporabno dovoljenje, je med prodajalci nepremičnin, predvsem pa pri
nepremičninskih posrednikih, sprožilo val nezadovoljstva, saj so bile med
nepremičninami tudi takšne, za katere je bilo uporabno dovoljenje na podlagi določb
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gradbenega zakona tako rekoč nemogoče pridobiti.
Po besedah predsednika upravnega odbora Združenja družb za nepremičninsko
posredovanje Branka Potočnika banke zdaj pri financiranju stanovanj v
večstanovanjskih objektih praviloma uporabnega dovoljenja ne zahtevajo. Drugače je pri
financiranju enostanovanjskih hiš. Banke za odobritev posojila uporabno dovoljenje
zahtevajo pri tistih hišah, ki so jih lastniki začeli uporabljati po 1. juniju 2018, ko je začel
veljati zdajšnji gradbeni zakon. Za enostanovanjske hiše, vseljene pred tem datumom, pa
je praksa dvojna. Če banka ugotovi, da je stavba zgrajena v skladu z gradbenim
dovoljenjem, uporabnega dovoljenja ne zahteva. Povsem drugače pa je, če je lastnik brez
dovoljenja objekt dogradil s prizidkom, ga povišal ali kakorkoli posegel v objekt, za
katerega je nujna pridobitev gradbenega dovoljenja. V teh primerih je treba
enostanovanjsko hišo legalizirati in zanjo pridobiti uporabno dovoljenje. Brez tega banka
ne odobri financiranja za nakup.

Refinanciranje stanovanjske hiše
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Zanimivo je vprašanje, kaj je z refinanciranjem. V uredništvo nam je pisal lastnik
enostanovanjske hiše, ki želi refinancirati zdajšnje stanovanjsko posojilo, saj banke
ponujajo ugodnejše obrestne mere, kot jih določa posojilna pogodba. Za zdajšnje
posojilo, investitor je gradbeno dovoljenje pridobil jeseni 2017, objekt je bil zgrajen
poleti 2018, družina pa se je v to stanovanje vselila januarja 2019, banka v času najema
stanovanjskega posojila – pogodba je bila sklenjena decembra 2018 – ni zahtevala
uporabnega dovoljenja. Kljub temu pa uporabno dovoljenje zahteva za refinanciranje,
zato mora lastnik to dovoljenje pridobiti, čeprav je objekt zgrajen v skladu z gradbenim
dovoljenjem. Gre za formalni postopek, zato najprej poglejmo, katere formalnosti mora
izpolniti lastnik.

Uporabno dovoljenje stane dobrih devet evrov
Z ministrstva za javno upravo so nam sporočili, da mora za pridobitev uporabnega
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dovoljenja lastnik oziroma investitor enostanovanjske stavbe vlogo vložiti na pristojno
upravno enoto. Pristojna upravna enota je tista, na območju katere je objekt postavljen.
Uporabno dovoljenje se izda brez ugotovitvenega postopka in tehničnega pregleda, in
sicer v 15 dneh od vložitve popolne vloge, pri čemer uporabno dovoljenje za
enostanovanjsko stavbo stane 9,1 evra, za mlade družine je ta postopek brezplačen.
Investitor mora predpisanemu obrazcu predložiti:
projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
dokumentacijo o zanesljivosti objekta (DZO), ki mora vsebovati tudi izjave
projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela končana, skladna z izdanim
gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve.
Začetek uporabe objekta določa 6. člen gradbenega zakona, ki pravi: »Za začetek
uporabe objekta, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, je treba
imeti uporabno dovoljenje, razen za nezahteven objekt. Objekte je treba uporabljati v
skladu z uporabnim in gradbenim dovoljenjem.« Isti zakon pravi, da so nezahtevni
objekti manjših dimenzij, konstrukcijsko nezahtevni in prostorsko zaznavni objekti,
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kamor pa enostanovanjske hiše ne sodijo. Z uporabnim dovoljenjem lastnik dobi
potrdilo, da je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem, da ne presega
predvidenih gabaritov, da so vsi gradbeni postopki izvedeni v skladu s projektom in da so
v objekt vgrajeni vsi predvideni materiali. Formalnosti za pridobitev uporabnega
dovoljenja določa 68. člen gradbenega zakona.

Banke se pri refinanciranju držijo gradbenega zakona
Na 15 slovenskih bank smo poslali vprašanje glede refinanciranja posojil. Vprašali smo
jih, za katere enostanovanjske hiše mora pri refinanciranju lastnih predložiti uporabno
dovoljenje. Odgovorili so nam iz teh bank:
– UniCredit Banka Slovenija uporabno zahteva za vse objekte, vseljene po 1. juniju
2018, za enostanovanjske objekte, zgrajene pred tem datumom, pa uporabnega

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

dovoljenja ne zahtevajo. Za enostanovanjske zgradbe, zgrajene po letu 1967, zahtevajo
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za najem ali refinanciranje stanovanjskega posojila
zahteva enako dokumentacijo.
– Banka Sparkasse za refinanciranje enostanovanjskih hiš zahteva za vse
enostanovanjske objekte razen za:
– enostanovanjske stavbe, zgrajene med 1. januarjem 1968 in 1. januarjem 1998, ki so
bile do 1. junija 2018 že primerne za uporabo;
– enostanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. januarju
1998 in pred 1. junijem 2018 ter ki so bile 1. junija 2018 že primerne za uporabo. Za te
enostanovanjske hiše v banki Sparkasse zahtevajo le predložitev pravnomočnega
gradbenega dovoljenja.
– Nova KBM preverja zahteva predložitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske
hiše, ki so se začele uporabljati po 1. juniju 2018. Podatke o izdaji preverjajo tudi prek
spletnega Prostorskega informacijskega sistema (PIS). Uporabno dovoljenje zahtevajo
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tudi, če so bile na nepremičnini izvedene spremembe, za katere je potrebna pridobitev
gradbenega in uporabnega dovoljenja.
– Sberbank zahteva predložitev uporabnega dovoljenja za hiše, ki so bile zgrajene in
vseljene po novem gradbenem zakonu iz leta 2018.
– Deželna banka Slovenije zahteva uporabno dovoljenje predvsem, ko se na
cenilnem mnenju ali drugih objektivnih okoliščinah pojavi temelječ sum, da stavba ne bi
bila skladna ali ne bi izpolnjevala pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Uporabnega dovoljenja za nepremičnine ne zahtevajo, ko se zastavlja premoženje, ki v
naravi pomeni starejše objekte, za katere obstaja zakonska presumpcija, da imajo
gradbeno dovoljenje, ter v primerih, ko vrednost preostalega premoženja, ki se postavlja
in za katero ni potrebno uporabno dovoljenje, zadošča za izpolnitev zahtev po ustreznem
zavarovalnem razmerju.

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

– BKS Bank AG uporabno dovoljenje za dokončane enostanovanjske hiše zahtevajo le,
ko je bilo gradbeno dovoljenje za enostanovanjsko hišo izdano po 1. juniju 2018.
– Addiko banka, nekdanji Hypo, stanovanjskih posojil ne ponuja več.
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(anketa) Kako gre domačim podjetjem in kaj
gospodarstveniki napovedujejo do konca leta
Čas branja: 8 min

0
31.08.2020 17:40

Po spomladanskem globokem upadu so v nekaterih panogah optimistični,
čeprav je negotovost pred jesenjo precejšnja
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MATEJA BERTONCELJ , PETRA SOVDAT , TANJA SMREKAR , NATAŠA KORAŽIJA , TEJA GRAPULIN

Več iz teme:
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naročila >

napovedi >

Iztok Seljak >

BDP >

LTH Castings >

poslovanje podjetij >
LTH >

Andrej Megušar >

Hidria >
Toni Balažič >

KGR >

Ob objavi podatkov statističnega urada o 12,9-odstotnem upadu BDP v drugem četrtletju
smo pogledali, kako kaže podjetjem v

Preberite tudi
BDP v drugem četrtletju upadel za 12,9 odstotka
BDP v drugem četrtletju: kje je Slovenija v EU in kako je bilo na
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treh največjih izvoznih trgih

tretjem četrtletju in kako je z naročili do konca tega leta. Napovedi se po panogah
nekoliko razlikujejo, a mnogim je skupno to, da se po spomladanskem pretresu bolj ali
manj hitro pobirajo, gospodarstveniki so zaradi negotovosti, ki jih prinaša jesen,
previdno optimistični.

Hidria: avgustovska in septembrska naročila za 10 odstotkov
manjša od lanskih
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Foto: Aleš Beno

Iztok Seljak, Hidria
Iztok Seljak, Hidria: »Po globokem upadu naročil aprila, ko so se glede na isti lanski
mesec zmanjšala za 70 odstotkov, je bilo maja tudi še zelo hudo, manjša so bila za
polovico, junija in julija pa smo se že začeli pobirati in naročila so bila manjša še za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

petino. Avgust in september sta precej boljša, naročila so glede na isto lansko obdobje
manjša za 10 odstotkov, v nekaterih segmentih, recimo v industrijskem, ki pomeni 35
odstotkov naše prodaje, pa smo že na lanskih ravneh ali celo nekoliko boljših. Kot kaže,
je tudi prodaja komponent, ki jih uporabljajo v gradbeništvu, recimo motorji za
klimatizacijske sisteme ali električna orodja, zelo dobro okrevala, kar pomeni, da se
začeti projekti niso kar ustavili, smo pa še previdni pri naročilih, saj bo šele v

začetku prihodnjega leta jasno, ali se je ustavilo načrtovanje projektov, ki bi se morali
začeti graditi v sredini prihodnjega leta. Za zdaj ocenjujemo, da jih bo za kakšno desetino
manj od prvotnih načrtov. Tudi za oktober pa lahko zdaj rečem, da bomo v povprečju
verjetno na minus 10 odstotkih lanskih naročil, ostajamo pa previdni in spremljamo
epidemiološke razmere na ključnih trgih, predvsem v zahodni Evropi. Ne smemo misliti,
da se položaj ne more poslabšati, pa tudi ne, da se ne more izboljšati. Po nekaterih
scenarijih bi lahko celo dosegli celoletno lansko raven prodaje, a ne želim prehitevati z
napovedmi, saj se je način naročanja 'ravno ob pravem času' (just in time) ohranil.«
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LTH Castings: naročila se postopno vračajo

»Kljub velikemu upadu naročil v aprilu in maju v LTH Castings poslujemo stabilno in
ostajamo finančno močni, kar je dolgoročno izrednega pomena. Naročila se postopoma
vračajo v načrtovane okvire, in če ne bo novih pretresov, predvidevamo, da bi do konca
leta dosegli od 75 do 80 odstotkov za letos prvotno načrtovane prodaje.
V tem težkem obdobju smo se še dodatno potrdili kot zanesljiv dobavitelj in v zadnjem
obdobju pridobili številne nove posle. Z optimizmom pa nas navdaja tudi dejstvo, da
razvojna aktivnost pri kupcih, vsaj pri strateških projektih, v vsem tem času ni občutneje
upadla. Pri tem je za nas pomembno, da smo pri svojih najpomembnejših kupcih
razvojni partner na vseh področjih, tudi pri ključnih komponentah elektromobilnosti, ki
je prihodnost avtomobilske industrije,« so povedali v podjetju, ki ga vodi Andrej
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Megušar in je eden največjih slovenskih avtomobilskih dobaviteljev.

Foto: Jernej Lasič

Toni Balažič, skupina Panvita
Skupina Panvita: korona je precej spremenila nakupovalne
navade
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Toni Balažič, Skupina Panvita: »V trgovini se je letos veliko spremenilo, še je čutiti
negativen trend povpraševanja, poleg koronavirusa, ki je precej spremenil nakupovalne
navade – ljudje so manjkrat šli v trgovine in se je spremenila tudi nakupovalna košarica,
to pa se je deloma še obdržalo –, je precej škode naredil tudi spremenjen čas obratovanja
trgovin ob nedeljah. Tudi v akcijah se zdaj proda manj, kar pri dobaviteljih zahteva
dnevno prilagajanje naročil, to je zdaj že kar stalnica. Pri prehrambnih dobaviteljih je to
še precej težji izziv, saj je to sektor, ki ima vsaj od štiri- do šestmesečne cikle, na
nekaterih segmentih pa tudi enoletne. Na naročila je seveda vplivalo tudi, da se
gostinstvo in turizem še vedno nista pobrala. Optimistično računam, da bi se
povpraševanje pri končnih kupcih na lanske ravni lahko vrnilo do konca leta, če, seveda,
ne bo poslabšanja epidemiološke slike ali morebitnih novih omejevalnih ukrepov, za
katere ne vem sploh, kako bi jih preživeli.
Zaradi različnih disrupcij na globalnem trgu – po eni strani smo videli presežke zaradi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

manj povpraševanja, recimo pri zelenjavi iz Španije in Italije, na drugi strani, ker so bili
nekateri predelovalni objekti, denimo klavnice v Nemčiji zaprte, izvoz na Kitajsko, ki
najbolj vpliva na cene na trgu, pa ni bil možen – so se presežki izdelkov zdaj verjetno
porabili. Pričakujem, da večjih vplivov na cene ne bo več, morda utegne biti izjema
svinjina, ker Nemčija čaka na nova izvozna dovoljenja za Kitajsko. Odkupne cene pri
pšenici so sicer nekoliko nižje od lanskih, za slabih deset odstotkov, za koruzo se bodo
šele oblikovale, pri mesu pa so nekoliko nižje kot lani in pričakujem trend rasti – s tem,
da je treba poudariti, da so se odkupne cene konec leta 2019 krepko dvignile.«

Spar: kaj se bo zgodilo s kupno močjo, je neznanka
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Foto: Aleš Beno

Igor Mervič, Spar
Igor Mervič, Spar: »Prodaja ni nič obetajoča, niti z živili ne raste. Ne znam pa oceniti,
kaj se bo zgodilo s kupno močjo, ker vlada verjetno ne bo mogla v neskončnost
podaljševati protikoronskih ukrepov. Pri vseh spremembah v trgovini, ki so se zgodile,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sicer pričakujem, da se bo učinek znova odprtih trgovin ob nedeljah pokazal šele do
konca leta, saj je bil ukrep sproščanja tu prepozen. Se pa kupci vsak teden bolj vračajo v
trgovine tudi ob nedeljah. Dobro je, da se niso uresničile napovedi, da se bodo
dobaviteljske verige pretrgale, niso se. Nekoliko otežene so le dobave neživilskih izdelkov
iz Azije. Sicer pa pri nabavah zdaj ni veliko sprememb, prilagajamo se količinsko in čim
več dobav iščemo na domačem trgu, kjer pa je največja težava, da se morajo prilagoditi
tudi kmetje. Toliko govorimo o tem, da smo premalo samooskrbni, v rastlinjake pa čisto
premalo vlagamo. Predlagam več razpisov za sredstva za te namene. Čeprav so razmere
zelo negotove, ker seveda nihče ne zna napovedati, kako se bo virus razvijal naprej, tu pa
so po drugi strani tudi še napovedi o skorajšnjem cepivu, sem optimist. Vse skupaj pa nič
ne vpliva na naše načrte, z investicijami gremo naprej.«

M Sora: pri oknih ob polletju 25-odstotni upad, zdaj precej bolje
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Foto: Irena Herak

Aleš Dolenc, M Sora
Aleš Dolenc, M Sora, kjer proizvajajo lesena okna, imajo pa tudi gradbeni center in
veleprodajo materialov za proizvodnjo stavbnega pohištva ter Sparove franšizne trgovine
z živili: »Splošna negotovost, ki nam vlada in ki povzroči, da ljudje ne investirajo, se
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pozna tudi v našem podjetju. Na ravni prodaje smo v prvem polletju poslovali na lanskih
številkah, a zaradi lastnih trgovin v prodaji na drobno, ki so v času zaprtja mej občin
doživele pravi prodajni bum. Pri naših lesenih in leseno-aluminijastih oknih pa smo v
prvem polletju imeli med 25 in 30-odstotni upad prodaje, tako doma kot v tujini. Velik
upad smo imeli zlasti na trgu Italije in Avstrije. V prvem polletju se je poznalo, da dva
meseca pri kupcih nismo mogli opravljati izmer, montaž, imeti sestankov z dobavitelji.
Lani smo sicer imeli fenomenalno prvo polletje, zato smo upad pričakovali, a ne takega,
realno bi bilo, da bi imeli približno desetodstotni upad. Tretje četrtletje bo pri oknih
boljše, julij in avgust sta bila solidna, za september imamo polno zasedene zmogljivosti,
tudi za oktober nam dobro kaže, za naprej pa ne morem napovedovati. Razen dveh
tednov v avgustu, ko smo izkoristili ukrep skrajšanega delovnega časa, nam državnih
ukrepov za pomoč gospodarstvu ni bilo treba uporabiti. Smo pa, preden smo se po
pomoč obrnili na državo, najprej porabili presežne ure in dopuste. Letos je res
turbulentno leto, že tri- ali štirikrat smo bili povsem obupani, pa nam je potem vseeno
uspelo dobiti dovolj naročil. Medtem ko je na ravni celotnega podjetja prodaja na ravni
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lanske, pa je slabše pri finančnem rezultatu. Pozna se, da je produktivnost manjša,
nekateri stroški pa višji.«

Roto: poslovali bodo približno tako kot lani
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Štefan Pavlinjek, Roto:

Štefan Pavlinjek, Roto
»Kljub koroni bomo poslovali približno tako, kot smo lani. V prvem polletju smo sicer
beležili 10-odstotni upad prodaje, a se zagon, vsaj v naši panogi, že pozna. Naročila nam
rastejo predvsem pri razvoju orodij, pri novih izdelkih. Rastemo pri kmetijski
mehanizaciji in pri vodnem programu in s tem bomo pokrili primanjkljaj prvega polletja.
Pri naročilih v državah nekdanje Jugoslavije, predvsem v Srbiji in Makedoniji, nekaj tudi
na Hrvaškem, krepko rastemo. Bolje od lani bo, kot kaže, za okoli 10 odstotkov. Veliko se
nam pozna gradnja avtocest v Makedoniji in Srbiji, kjer sodelujemo s kitajskimi izvajalci
del pri

gradnji cest. Izdelujemo jaške za odvodnjavanje in lovilce maščob. Slabše kot lani pa
nam gre na luksuznem programu, denimo pri izdelkih za jahte. Torej, če ne bo novega
koronavala, bomo šli dobro naprej.«
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Slovenske železnice: do 15-odstotni upad pretovora

Foto: Jure Makovec

Dušan Mes, Slovenske železnice
Dušan Mes, Slovenske železnice: »Obseg pretovora je upadel od 10 do 15 odstotkov,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

enako je tudi pri prihodkih. Glede na naročila ne pričakujem, da bi se prihodnje leto
obseg pretovora izboljšal, vsaj v prvem polletju ne. V potniškem prometu bomo
septembra ali najpozneje 1. oktobra začeli voziti z novimi vlaki stadler, do konca
prihodnjega leta jih dobimo 26.«
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Trije izvozni potenciali Slovenije
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Izvoz Slovenije se je že lani bistveno upočasnil, letos še bolj, vendar je
nekaj dejavnosti, kjer bi lahko še bolj rasel, in več držav, kjer nam
zaradi povezanosti sicer raste
MLADEN MIKOVIĆ

Več iz teme:
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GZS >

Bojan Ivanc >

Banka Slovenije >

ZRS >

Pred 7. Konferenco slovenskih izvoznikov, na kateri bo med govorci tudi
glavni ekonomist na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc,
smo se z njim pogovarjali o tem, kje v izvozu dosegamo najvišjo dodano
vrednost, kaj nam manjka, da bi postali (večji) neto izvozniki, in kakšne
spremembe so v izvozu zaznali letos.
Glavni ekonomist GZS vidi izvozni potencial Slovenije v izvozu na znanju temelječih
storitev (IT, svetovanje) v kombinaciji z visokotehnološkim izvozom. Zaradi znanja
številnih tujih jezikov in poslovnih povezav ocenjuje, da je to relevantno predvsem v
regiji srednje Evrope in držav nekdanje Jugoslavije. Meni, da bi za Slovenijo bilo zelo
dobrodošlo vlaganje v več aktivnosti za privabljanje novih tujih vlagateljev v
greenfield naložbe na področju, kjer imamo konkurenčni prednosti zaradi svoje
geografskega položaja in izobraženosti delovne sile, predvsem v farmaciji in napredni

48

Finance.si
Država: Slovenija

01.09.2020
Torek, 04:00

Kazalo

https://izvozniki.finance.si/8965174/Trije-izvozni...

2/5

elektroniki. Ob navedenem bi po njegovem Slovenija morala bolj razvijati premium
turizem za najzahtevnejše goste z vsega sveta.
Slovenija sicer trenutno dosega najvišje dodane vrednosti v izvozu v kemični
industriji, katere del je farmacevtska industrija. Sledi elektroindustrija, za katero
Ivanc poudarja, da je zelo pomembna tako za zeleno kot digitalno usmeritev EU.
Visoko dobičkonosen je tudi izvoz v strojni industriji, in sicer specializirana
proizvodnja in montaža strojev za različne namene. »Znotraj prehrambne industrije
sta vodilni industrija pijač ter proizvodnja izdelkov za dopeko, sladoleda,
bioproizvodov, proizvodov brez glutena in podobno. Tudi proizvodnja pohištva velja
za sektor z veliko bruto maržo, sploh v segmentu unikatnih izdelkov in B2B-kupcev,
kamor sodijo poslovni prostori, hoteli ...« razlaga Ivanc.
Dodaja, da so gradbeništvo, turizem, transport in montaža prav tako pomembne
dejavnosti, saj so delovno intenzivne in pozitivno vplivajo tudi na davčne prilive v
javne blagajne. Opozarja, da ima vsaka od naštetih dejavnosti svoj naravni domet.
»Izvoz gradbenih storitev na azijske trge je praviloma precej težji, saj zahteva lokalno
partnerstvo, kar pomeni manjšo maržo za slovenske družbe. Zato je logično, da lahko
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priložnosti takšna podjetja iščejo le v regiji,« pojasnjuje.

Ob polletju dvomilijardna izvozna luknja, konec leta še
nekoliko večja
Ob polletju je bil izvoz blaga manjši za 2,2 milijarde evrov, kažejo podatki Banke
Slovenije. »To je izjemen upad, izvažali pa smo manj predvsem na trge EU, in sicer
za 16 odstotkov. V drugem polletju bodo upadi manjši, vendar bomo po osrednjem
scenariju še vedno priča 10-odstotnemu upadu blagovnega izvoza,« pravi Ivanc.

Gosti iz tujine o slovenskih trgih danes
in jutri
Glavni ekonomist na Gospodarski zbornici
Slovenije (GZS) Bojan Ivanc bo uvodničar okrogle
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mize Slovenski trgi danes in jutri na 7. Konferenci
slovenskih izvoznikov.
Enodnevni dogodek, s katerim želimo slovenske
izvoznike in tiste, ki sodelujejo z njimi, povezati, jih
spodbujati k mreženju, medsebojnemu
sodelovanju ter skupnemu iskanju in izkoriščanju
priložnosti, bo 11. septembra na Brdu pri Kranju.
Okrogla miza o slovenskih trgih danes in jutri, na
kateri bodo sodelovali govorci iz Nemčije, Italije in
Rusije, bo le del štiriurnega programa.
Več informacij o konferenci in prijave nanjo
na Izvozna-konferenca.si.
Med spremembami v letošnjem izvozu zaznavajo, da se krepi pomen izvoza
farmacevtskih izdelkov, ker so distributerji v regiji povečali zaloge. Na drugi strani
Ivanc navaja upad izvoza energentov, tako zaradi manjše porabe kot tudi njihovih
nižjih cen. »Izvoz turizma je letos upadel močno, predvidoma za okoli polovico. Izvoz
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transportnega sektorja bo manjši za okoli 15 odstotkov, medtem ko bo izvoz
gradbenih storitev dosegel celo zmerno rast. Zelo pozitivno je, da se izvoz storitev
strokovnega in poslovnega svetovanja ter tehničnih, s trgovino povezanih in drugih
poslovnih storitev ohranja na podobni ravni,« dodaja.

Realnega izvoza manj od statističnih podatkov
Glavni ekonomist na GZS pritrdilno odgovarja na vprašanje, ali se niso težave v
slovenskem izvozu začele že lani, in pojasnjuje, da čeprav je Statistični urad RSza
minulo leto poročal o 8,5-odstotni rasti izvoza, je bila dejanska očiščena rast po
statistiki Banke Slovenije le 2,8-odstotna. »To je trikrat manj. Dejanski blagovni izvoz
je tako lani zrasel za slabih 900 milijonov evrov, medtem ko je rast leto prej znašala
2,7 milijarde evrov,« pravi Ivanc. Dodaja, da ti podatki izločajo učinek pretovora
blaga zdravil v skladišču Kühne + Nagel na Brniku, ki niso proizvedena pri nas,
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ampak vplivajo tako na uvoz kot izvoz. Vrednost tega blaga je bila po njegovih
besedah 1,5 milijarde evrov.
»Upočasnjevanje pa je bilo zaznati tudi pri storitveni menjavi, ki jo metodološko
merimo nekoliko drugače. Naj pojasnim, da 60 odstotkov tega izvoza pomenita
poraba tujih turistov in izvajanje storitev transporta za tuje naročnike. Medtem ko se
je izvoz storitev pred dvema letoma povečal za 740 milijonov evrov, je lani zrasel le za
550 milijonov evrov,« navaja Ivanc. Dodaja, da je poraba tujih turistov lani zrasla
nominalno le za 1,8 odstotka, medtem ko je realno doživela celo 1,2-odstoten upad.
»Cene v restavracijah in hotelih so se lani zvišale za tri odstotke. Če pri tem
upoštevamo še 1,7-odstotno rast prenočitev tujih gostov, to lahko pomeni samo to, da
je povprečen tuji turist že lani v Sloveniji zapravil manj kot leto prej,« dopolnjuje naš
sogovornik.

Krepimo izvoz v države višegrajske skupine
Trgovina na debelo in posredništvo ter sektor izvoza energentov in motornih vozil so
najpomembnejše dejavnosti v slovenskem izvozu. Ivanc navaja, da je v zadnjih petih
letih najbolj zrasel izvoz cestnih vozil, in sicer tako v Sloveniji proizvedenih kot novih
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uvoženih z enodnevno registracijo (reeksport) kot tudi rabljenih vozil v države
nekdanje Jugoslavije. Po rasti izvoza sledijo farmacevtski proizvodi, električni stroji in
naprave, kovinski izdelki, naftni derivati in električna energija.
Izvoz v Nemčijo, Italijo, Hrvaško, Avstrijo, Švico in Francijo sicer pomeni 60
odstotkov blagovnega izvoza in Ivanc poudarja, da v zadnjih dveh desetletjih pri tem
ni bilo večjih sprememb. Kot izjemo navaja Švico, v katero se izvoz krepi zaradi prej
omenjenega skladišča. Po drugi strani upada pomen Rusije kot našega izvoznega trga.
Ob tem pravi, da na to vplivajo predvsem upad rublja in tamkajšnje tovarne
slovenskih podjetij, pri čemer je bilo prvo letošnje polletje izjema. Med državami, kjer
se naš izvoz krepi, vidi tiste iz srednje Evrope, predvsem države višegrajske skupine,
kamor sodijo Češka, Madžarska, Poljska ter Slovaška, in sicer zaradi povezanosti verig
vrednosti.
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Za spodbude podjetjem na bližnjih trgih, drugod le
zapolnjevalcem niš
Po Ivančevo vsesplošna podpora slovenskim podjetjem na vseh trgih, ne glede na
oddaljenost in proučitev njihovih konkurenčnih prednosti, ni smiselna. Da bi
Slovenija postala (večja) neto izvoznica, pravi, bi se pri spodbudah izvoznim
prizadevanjem velikih in srednjih podjetij morali omejiti na radij 500 kilometrov. »V
tem krogu so naši tradicionalni trgi, kjer lahko podjetja ohranijo dolgoročne poslovne
kontakte. Na bolj oddaljenih trgih se moramo vedno vprašati, katerih pet do sedem
niš, ki jih zapolnjujejo slovenska podjetja, je vredno podpreti,« pojasnjuje.
Zavzema se za več povezovanja, sploh pri nastopu na oddaljenem trgu. Tudi povezave
z zahodnimi družbami ocenjuje za smiselne, saj večji izkušen zahodni partner nosi del
tveganja. Gospodarska diplomacija bi morala biti dejavnejša in bi morala tudi
proaktivno obveščati slovenska podjetja o priložnostih in nevarnostih na posameznih
trgih. »Izvoz blaga v Belorusijo morda v tem trenutku ni zmagovalni recept za
slovensko gospodarstvo, za določen segment podjetij, ki jim kupec zagotovi plačilo
vnaprej v dolarjih, pa je to tveganje vseeno smiselno prevzeti. Denimo podjetja iz
farmacevtske industrije. To je eden od primerov, ki jih mora jasno artikulirati naša
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diplomatska mreža na tujih trgih,« še meni glavni ekonomist GZS.
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Površina: 76 cm2
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SD imuniteta: Črna gradnja nekdanjega
načelnika UE Piran Ivana Seljaka še
vedno brez epiloga!
31. 8. 2020, 23:45
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Foto: Printscreen/STA

Konec leta 2019 je v medijih izbruhnila novica okrog nekdanjega načelnika upravne enote Piran
Ivana Seljaka. Uslužbenec ministrstva za okolje in prostor Žarko Sajič je namreč prišel do
ugotovitve, da je njegova hiša zgrajena na nezakonit način in se je zato odločil, da poda
pobudo za razveljavitev gradbenega dovoljenja. Ker Seljak vse skupaj zanika, se je Sajič na
račun suma kaznivega dejanja po 259. členu Kazenskega zakonika (Zloraba uradnega položaja
ali uradnih pravic) odločil, da zoper Seljaka in odgovorne na Občini Piran 18. maja letos vloži
ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Prav tako je primer naznanil NPU, KPK ter
drugim pristojnim institucijam, vendar vse kaže, da je bila zadeva pospravljena v predale, saj
ima Seljak pravo politično zaledje.
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Gradbeno dovoljenje, ki ga je Ivanu Seljaku, nekdanjemu načelniku Upravne enote (UE) Piran, v času
opravljanja njegove funkcije, izdala UE Piran, z odločbo št. 351-125/2018 z dne 25. september 2018,
je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) po nadzorstveni pravici izdalo odločbo št. 35108-222/2019-7,
z dne 26. septembra 2019, s katero je izdano gradbeno dovoljenje razglasilo za nezakonito. Presoja
po nadzorstveni pravici MOP je bila izvedena na podlagi prejete pobude za odpravo oziroma
razveljavitev odločbe št. 351-125/2018 z dne 25. september. Ugotovljeno je bilo, da je UE Piran izdala
gradbeno dovoljenje za nov objekt oziroma novogradnjo (za bistveno večji objekt kot objekt, ki se je
predhodno tam nahajal), čeprav novogradnja na obravnavanem območju ni dovoljena in je zato
prepovedana.

Preberite več: Je novinarka Carlova namenoma ščitila prostorsko mafijo iz Pirana? Naš vir trdi,
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da ja!
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Dovoljena le nadomestna gradnja
Na obravnavanem območju je dovoljena le nadomestna gradnja, pri čemer mora le ta biti zgrajena na
istem mestu, kot je bil prejšnji objekt, enakih dimenzij in enake namembnosti, kot je bil prejšnji objekt.
Glede na to, da so odgovorni pod nadomestno gradnjo prikrili gradnjo popolnoma novega objekta,
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nekajkrat večjih gabaritov (dvostanovanjska hiša zelo velikih dimenzij), kot je bil prejšnji objekt
(nekakšna enoetažna, nedokončana lopa), je MOP na podlagi izdane odločbe sprožil pred pristojnimi
organi sprožil naslednje postopke: kazensko ovadbo, vloženo na Okrožno državno tožilstvo zaradi
suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1), prijavo
Komisiji za preprečevanje korupcije, zaradi domnevnih kršitev dolžnega ravnanja in integriteto skladno
z določili Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije, prijavo Službi za upravne enote na
Ministrstvu za javno upravo, zaradi kršitve Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in Kodeksa etike
javnih uslužbencev v državnih organi in upravnih lokalnih skupnostih in prijavo inšpekciji za sistem
javnih uslužbencev, zaradi kršitve določil 100. člena Zakona o javnih uslužbencev. Okrožno državno
tožilstvo v Ljubljani je ovadbo odstopilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru, kjer se je predhodno
že vodil predkazenski postopek v zatrjevani smeri zoper Seljaka in druge odgovorne osebe.
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Za razjasnitev pravnih podlag potrebna kazenskopravna presoja
Seljak je zoper odločbo MOP podal tožbo na Upravnem sodišču. Bojan Žiberna, aktualni načelnik UE
Piran, je v zvezi z izdajo nezakonitega gradbenega dovoljenja na Občinski svet Občine Piran naslovil
pobudo za obvezno razlago 13. člena prostorskega akta z dne 14. novembra 2019, ali je nadomestna
gradnja z dozidavo dopustna. Navedbe v pobudi so identične navedbam in argumentom, ki jih je
Seljak podal v tožbi na Upravnem sodišču zoper izpodbijano odločbo z dne 26. septembra 2019, je
razvidno iz podane ovadbe. Zanimiv pa je tudi naveden podatek, da je UE Piran tovrstno zahtevo
podala prvič do sedaj, prav tako pa ni zanemariti dejstva, da je MOP, ali Upravno sodišče oziroma
druge višje inštance doslej že večkrat razveljavili odločbe UE Piran zaradi zaradi drugačnega
razumevanja predpisov. UE Piran pa doslej očitno še nikdar doslej ni potrebovala dodatnih pojasnil ali
razlag občinskega sveta z namenom zagotovitve jasne pravne podlage. Za tovrsten postopek so se
odločili ne glede na to, da v zadevi v zvezi z nekdanjim načelnikom UE Piran in odgovornimi uradniki,
ki so na UE Piran še zaposleni, poteka predkazenski postopek pred pristojnim Okrožnim državnim
tožilstvom v Kopru.
Ker so le sodišča tista, ki jim priteče normativna razlaga zakonov, je za razjasnitev pravnih podlag
potrebno počakati kazenskopravno presojo. “Navedeno dokazuje, da da UE Piran ne pozna
zakonodaje ali Ustave RS . Upravne enote se namreč pri svojih odločitvah glede pravic in obveznosti
državljanov vezane samo na zakon in ustavo ne glede na to, kakšno obvezno ali avtentično razlago bi
Občinski svet na to temo sprejel. Mogoče je, da je cilj pobude za obvezno razlago tak: da opraviči
nezakonito ravnanje odgovornih oseb na UE Piran in Občini Piran pred organi pregona oziroma
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omogočiti sklicevanje vpletenih na razumno napako, storjeno zaradi nejasnosti zakona ali lokalnega
akta, omogočiti sporna ravnanja tudi v bodoče, vplivati na javno mnenje in posredno na pristojne
organe, ki obravnavajo primer,” je med drugim razvidno iz ovadbe.
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Prvoten objekt (Foto: Printscreen)

Sajič poudarja, da je potrebno zavedanje, da v času pobude na MOP za odpravo oziroma razveljavitev
odločbe z dne 25. septembra po nadzorstveni funkciji še niso bile jasne številne druge potencialne
nezakonitosti in zlorabe v zvezi s parcelama 401/4 in 401/5, obe k.o. Sečovlje, ki jih je Seljak odkupil
od Občine Piran in za katere je kasneje uspel pridobiti nezakonito gradbeno dovoljenje za gradnjo
dvostanovanjske hiše. “Gre za sume kaznivih dejanj, zato MOP v času presoje po nadzorstveni pravici
o teh dejanjih še ni bil seznanjen. V tej smeri tako ni mogel ukrepati, poudarja in dodaja, da je kasneje
jpretekel eno leto trajajoči zakonski rok od izdaje gradbenega dovoljenja Seljaku, v katerem bi MOP
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lahko ukrepal po nadzorstveni pravici.
Zakonca Seljak na občino podala prošnjo za odpravo napake v Prostorskem planu Občine
Piran
Ker zlorabe, ki so zapisane v nadaljevanju, še niso bile predmet prijave na pristojne organe, jih Sajič
prijavlja v tej ovadbi: Zakonca Ivan in Lidija Seljaksta na Občino Piran podala prošnjo za odpravo
napake v Prostorskem planu Občine Piran za parceli št 401/2 in del parcele 401/1, obe k.o. Sečovlje.
Vsebinsko gledano se je prošnja nanašala na spremembo namenske rabe. Ta naj bi se kmetijskega
zemljišča spremenila v stavbeno zemljišče. Zakonca Seljak sta bila lastnika samo parcele št. 401/2,
medtem ko je bila parcela št. 401/1, v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Komisija za
prekategorizacijo zemljišč v piranski občini je izvedla ogled parcel v časti različnih lastnikov. Na
podlagi odločitve komisije parcela št. 401/1 k.o. Sečovlje, ki je bila v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in
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gozdov RS ter za katero sta zakonca Seljak prav tako predlagala odpravo napake, ni bila predmet
obravnave. Iz zapisnika seje je razvidno, da je bil predlagan postopek spremembe prostorskega plana
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in ne postopek odprave napake po obstoječem prostorskem planu.

Občinski Urad za okolje in prostor, katerega predstojnik je bil tedaj Boris Kočevar, je z dokumentom
naslovljenim na Komisijo za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč Občine Piran predlagal, da se za
parcelo 401/2 k.o. Sečovlje izvede postopek odprave napake prostorskega plana in ne postopek
spremembe prostorskega plana, saj je slednji postopek bistveno bolj zapleten in dolgotrajen. Na
podlagi predloga urada je Občinski svet Občine Piran na 27. redni seji dne 28. marca 2002 sprejel
ugotovitveni sklep, da je v primeru parcele št. 401/2 k.o. Sečovlje šlo za napako oziroma, da omenjena
parcela ni kmetijsko zemljišče temveč stavbeno zemljišče.
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Tudi del sosednje kmetijske parcele pomotoma označen z rumeno barvo
Odprava napake prostorskega plana se sodeč po uveljavljeni praksi odpravi na način, da se v
grafičnem delu Prostorskega plana parcelo, pri kateri se ugotovi, da ni kmetijska temveč, da je
stavbena parcela, le to prebarva z rumeno barvo. V tem konkretnem primeru pa je zanimivo, da je
pristojna oseba “pomotoma” z rumeno barvo označila tudi del sosednje kmetijske parcele št 401/1 k.o.
Sečovlje, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki pa sploh ni predstavljala predmeta
odločanja glede prekategorizacije ali odprave napake, izpostavlja Sajič. Na zahtevo zakoncev Seljak
je občina Piran izdala Lokacijsko informacijo na račun ugotavljanja možnosti nakupa dela parcele št
401/1 kot funkcionalnega zemljišča k objektu na parceli št 401/2 k.o. Sečovlje. Ker je parcela 401/2
ozka in meri od 5 do 7 metrov, ne čudi, da je pri vrisu stavbnega zemljišča v grafični del plana prišlo
do nenatančnosti, tako da je stavbeno zemljišče vrisano tudi na delu parcele 401/1 k.o. Sečovlje, ki ni
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bila predmet spremembe plana. Parcela št. 40171 je tako v celoti kmetijsko zemljišče.
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Foto: Printscreen

Občina Piran podala lažno izjavo
Glede na majhnost parcele št 401/2, ki je bila v lasti zakoncev Seljak, je po prepričanju Sajiča povsem
jasno, da je premajhna za gradnjo dvostanovanjske hiše. Pri pristojnih so se tako pričeli izvajati
postopki, s katerimi bi sosednje kmetijsko zemljišče postalo stavbno. Zakonca Seljak sta nato na
piransko občino naslovila vlogo za odkup funkcionalnega zemljišča. Ob tem pa sta navedla, da je del
parcele št. 401/1 k.o. Sečovlje stavbeno zemljišče v površini 200 m2-250m2. Občina Piran je
9.11.2010 zaprosila Sklad kmetijskih zemljišč RS za soglasje za parcelacijo parcele št 401/1 k.o.
Sečovlje in ob tem navedla, da gre za parcelo, ki sodi k stanovanjskemu objektu, zgrajenem na
sosednji parceli 401/2 v lasti zakoncev Seljak. V skladu z 16. členom Zakona o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov naj bi se nezazidana stavbna zemljišča prenesla v last občine. “Trditev Občine
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Piran, da je del parcele št.401/1 k.o. Sečovlje stavbeno zemljišče ni resnična saj je bila ta v celoti
kmetijsko zemljišče.” Geodetska družba je na podlagi naročila občine izvedla parcelacijo, iz parcele
401/1 so tako nastale štiri nove parcele, med drugim parceli št. 401/4 in 401/5, ki jih je občina
zakoncema Seljak prodala kot stavbeni zemljišči. Geodetska uprava RS je o tem 6. 6. 2011 izdala
sklep. Hkrati se je parcelirala tudi parcela v lasti zakoncev Seljak. Iz parcele št. 401/2 sta nastali
parceli št. 401/7 in št. 401/8 .
Parceliranje z namenom nižanja vrednosti?
Občina je dne 28. februarja podala izjavo naslovljeno na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, iz katere
je razvidno, da sta parceli 401/4 in 401/5 stavbni zemljišči in sta kot taki last Občine Piran. Na podlagi
lažne izjave je bil tako sklenjena pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov

in ureditvi

premoženjskih razmerij. 14. novembra 2016 je občina z zakoncema Seljak sklenila Prodajno pogodbo
za prodajo parcel št. 401/4 in 401/5 kot stavbeni zemljišči, čeprav je šlo za kmetijski zemljišči.
Pogodba je bila sklenjena na neposreden način in brez konkurenčnega in transparentnega postopka,
čeprav je vrednost obeh parcel skupaj presegla dopustno vrednost do 20 tisoč evrov. Ni potrebno
posebej poudarjati, da je bil nakup parcel 401/4 in 401/5 ključen pogoj za kasnejšo gradnjo
dvostanovanjske hiše, poudarja Sajič in dodaja, da je izražen sum, da je bila parcela št. 401/1
parcelirana na več manjših parcel, da je prišlo do oblikovanja dveh manjših parcel (401/4 in 401/5), s
čimer se je vrednost posamične enote znižala za polovico. “Vse z namenom, da se omogoči nadaljnja
prodaja teh parcel zakoncema Seljak. Da je šlo za izigravanje predpisov je razvidno tudi iz dejstva, da
sta bili obe navedeni parceli ves čas obravnavani enotno in celo prodani hkrati z isto prodajno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Kljub temu, da so na občini vedeli, da gre za kmetijski zemljišči, je bila 14. novembra 2016 sklenjena
Kupoprodajna pogodba med piransko občino in zakoncema Seljak, kritično poudarja Sajič. S prodajo
zasebniku je bil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov oškodovan za vrednost obeh zemljišč. Nedvomno
je zanimivo tudi to, da je piranska občina 11. decembra 2012 pooblastila Seljaka za prodajo vloge za
izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na občinskem zemljišču(401/4) čeprav ta ni bil
zaposlen na občini, ampak na upravni enoti Piran kot njen načelnik. Gre za neobičajno prakso, saj
podoben primer doslej še ni bil znan. Seljak je v imenu občine 2. januarja 2013 na UE Piran podal
vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na občinski parceli 401/4. Pooblastilo je
občina sicer nato preklicala. Gre za konflikt interesov, saj je zakonodajalec strogo ločil vlogo lokalnih
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skupnosti in vlogo države (UE). Seljak je sicer nato o isti vlogi odločal, jo torej zavrgel kot vodja
Oddelka za okolje in prostorje ter kot načelnik UE Piran. “V kolikor se izjava, da občina ne razpolaga z
dokumentacijo v zvezi z investicijo za katero je Seljak podal vlogo za za izdajo gradbenega dovoljenja
resnična, se pojavlja sum, da bi šlo lahko zgolj za fiktivno investicijo Občine Piran,” je razvidno iz
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podane ovadbe.
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Sajič se je odločil, da zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi z namensko rabo in nezakonit prenos
“gradbenih” parcel od občine na Seljaka poda še ovadbo na NPU, kjer jim je podrobno pojasnil celotno
zgodbo. Ob tem pa je v obzir še posebej poudaril, da je Seljak tedaj opravljal funkcijo načelnika UE
Piran, neposredno pa je bil pristojen še za izdajo gradbenih dovoljenj v piranski občini. Kljub “obsegu
in sistematičnosti navedenih nezakonitosti, pri katerih so sodelovali ključni uradniki in odgovorne
osebe na področju urejanja okolja in prostora iz UE Piran in Občine Piran” s strani NPU še kar ni
odziva. Reakcij pa ni bilo niti s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ko je bil ta informiran

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

okrog oškodovanja.
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SD imuniteta: Črna gradnja nekdanjega
načelnika UE Piran Ivana Seljaka še
vedno brez epiloga!
31. 8. 2020, 23:45
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Foto: Printscreen/STA

Konec leta 2019 je v medijih izbruhnila novica okrog nekdanjega načelnika upravne enote Piran
Ivana Seljaka. Uslužbenec ministrstva za okolje in prostor Žarko Sajič je namreč prišel do
ugotovitve, da je njegova hiša zgrajena na nezakonit način in se je zato odločil, da poda
pobudo za razveljavitev gradbenega dovoljenja. Ker Seljak vse skupaj zanika, se je Sajič na
račun suma kaznivega dejanja po 259. členu Kazenskega zakonika (Zloraba uradnega položaja
ali uradnih pravic) odločil, da zoper Seljaka in odgovorne na Občini Piran 18. maja letos vloži
ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Prav tako je primer naznanil NPU, KPK ter
drugim pristojnim institucijam, vendar vse kaže, da je bila zadeva pospravljena v predale, saj
ima Seljak pravo politično zaledje.
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Gradbeno dovoljenje, ki ga je Ivanu Seljaku, nekdanjemu načelniku Upravne enote (UE) Piran, v času
opravljanja njegove funkcije, izdala UE Piran, z odločbo št. 351-125/2018 z dne 25. september 2018,
je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) po nadzorstveni pravici izdalo odločbo št. 35108-222/2019-7,
z dne 26. septembra 2019, s katero je izdano gradbeno dovoljenje razglasilo za nezakonito. Presoja
po nadzorstveni pravici MOP je bila izvedena na podlagi prejete pobude za odpravo oziroma
razveljavitev odločbe št. 351-125/2018 z dne 25. september. Ugotovljeno je bilo, da je UE Piran izdala
gradbeno dovoljenje za nov objekt oziroma novogradnjo (za bistveno večji objekt kot objekt, ki se je
predhodno tam nahajal), čeprav novogradnja na obravnavanem območju ni dovoljena in je zato
prepovedana.

Preberite več: Je novinarka Carlova namenoma ščitila prostorsko mafijo iz Pirana? Naš vir trdi,
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da ja!
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Dovoljena le nadomestna gradnja
Na obravnavanem območju je dovoljena le nadomestna gradnja, pri čemer mora le ta biti zgrajena na
istem mestu, kot je bil prejšnji objekt, enakih dimenzij in enake namembnosti, kot je bil prejšnji objekt.
Glede na to, da so odgovorni pod nadomestno gradnjo prikrili gradnjo popolnoma novega objekta,
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nekajkrat večjih gabaritov (dvostanovanjska hiša zelo velikih dimenzij), kot je bil prejšnji objekt
(nekakšna enoetažna, nedokončana lopa), je MOP na podlagi izdane odločbe sprožil pred pristojnimi
organi sprožil naslednje postopke: kazensko ovadbo, vloženo na Okrožno državno tožilstvo zaradi
suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1), prijavo
Komisiji za preprečevanje korupcije, zaradi domnevnih kršitev dolžnega ravnanja in integriteto skladno
z določili Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije, prijavo Službi za upravne enote na
Ministrstvu za javno upravo, zaradi kršitve Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in Kodeksa etike
javnih uslužbencev v državnih organi in upravnih lokalnih skupnostih in prijavo inšpekciji za sistem
javnih uslužbencev, zaradi kršitve določil 100. člena Zakona o javnih uslužbencev. Okrožno državno
tožilstvo v Ljubljani je ovadbo odstopilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru, kjer se je predhodno
že vodil predkazenski postopek v zatrjevani smeri zoper Seljaka in druge odgovorne osebe.
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Za razjasnitev pravnih podlag potrebna kazenskopravna presoja
Seljak je zoper odločbo MOP podal tožbo na Upravnem sodišču. Bojan Žiberna, aktualni načelnik UE
Piran, je v zvezi z izdajo nezakonitega gradbenega dovoljenja na Občinski svet Občine Piran naslovil
pobudo za obvezno razlago 13. člena prostorskega akta z dne 14. novembra 2019, ali je nadomestna
gradnja z dozidavo dopustna. Navedbe v pobudi so identične navedbam in argumentom, ki jih je
Seljak podal v tožbi na Upravnem sodišču zoper izpodbijano odločbo z dne 26. septembra 2019, je
razvidno iz podane ovadbe. Zanimiv pa je tudi naveden podatek, da je UE Piran tovrstno zahtevo
podala prvič do sedaj, prav tako pa ni zanemariti dejstva, da je MOP, ali Upravno sodišče oziroma
druge višje inštance doslej že večkrat razveljavili odločbe UE Piran zaradi zaradi drugačnega
razumevanja predpisov. UE Piran pa doslej očitno še nikdar doslej ni potrebovala dodatnih pojasnil ali
razlag občinskega sveta z namenom zagotovitve jasne pravne podlage. Za tovrsten postopek so se
odločili ne glede na to, da v zadevi v zvezi z nekdanjim načelnikom UE Piran in odgovornimi uradniki,
ki so na UE Piran še zaposleni, poteka predkazenski postopek pred pristojnim Okrožnim državnim
tožilstvom v Kopru.
Ker so le sodišča tista, ki jim priteče normativna razlaga zakonov, je za razjasnitev pravnih podlag
potrebno počakati kazenskopravno presojo. “Navedeno dokazuje, da da UE Piran ne pozna
zakonodaje ali Ustave RS . Upravne enote se namreč pri svojih odločitvah glede pravic in obveznosti
državljanov vezane samo na zakon in ustavo ne glede na to, kakšno obvezno ali avtentično razlago bi
Občinski svet na to temo sprejel. Mogoče je, da je cilj pobude za obvezno razlago tak: da opraviči
nezakonito ravnanje odgovornih oseb na UE Piran in Občini Piran pred organi pregona oziroma
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

omogočiti sklicevanje vpletenih na razumno napako, storjeno zaradi nejasnosti zakona ali lokalnega
akta, omogočiti sporna ravnanja tudi v bodoče, vplivati na javno mnenje in posredno na pristojne
organe, ki obravnavajo primer,” je med drugim razvidno iz ovadbe.
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Prvoten objekt (Foto: Printscreen)

Sajič poudarja, da je potrebno zavedanje, da v času pobude na MOP za odpravo oziroma razveljavitev
odločbe z dne 25. septembra po nadzorstveni funkciji še niso bile jasne številne druge potencialne
nezakonitosti in zlorabe v zvezi s parcelama 401/4 in 401/5, obe k.o. Sečovlje, ki jih je Seljak odkupil
od Občine Piran in za katere je kasneje uspel pridobiti nezakonito gradbeno dovoljenje za gradnjo
dvostanovanjske hiše. “Gre za sume kaznivih dejanj, zato MOP v času presoje po nadzorstveni pravici
o teh dejanjih še ni bil seznanjen. V tej smeri tako ni mogel ukrepati, poudarja in dodaja, da je kasneje
jpretekel eno leto trajajoči zakonski rok od izdaje gradbenega dovoljenja Seljaku, v katerem bi MOP
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lahko ukrepal po nadzorstveni pravici.
Zakonca Seljak na občino podala prošnjo za odpravo napake v Prostorskem planu Občine
Piran
Ker zlorabe, ki so zapisane v nadaljevanju, še niso bile predmet prijave na pristojne organe, jih Sajič
prijavlja v tej ovadbi: Zakonca Ivan in Lidija Seljaksta na Občino Piran podala prošnjo za odpravo
napake v Prostorskem planu Občine Piran za parceli št 401/2 in del parcele 401/1, obe k.o. Sečovlje.
Vsebinsko gledano se je prošnja nanašala na spremembo namenske rabe. Ta naj bi se kmetijskega
zemljišča spremenila v stavbeno zemljišče. Zakonca Seljak sta bila lastnika samo parcele št. 401/2,
medtem ko je bila parcela št. 401/1, v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Komisija za
prekategorizacijo zemljišč v piranski občini je izvedla ogled parcel v časti različnih lastnikov. Na
podlagi odločitve komisije parcela št. 401/1 k.o. Sečovlje, ki je bila v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in
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gozdov RS ter za katero sta zakonca Seljak prav tako predlagala odpravo napake, ni bila predmet
obravnave. Iz zapisnika seje je razvidno, da je bil predlagan postopek spremembe prostorskega plana
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in ne postopek odprave napake po obstoječem prostorskem planu.

Občinski Urad za okolje in prostor, katerega predstojnik je bil tedaj Boris Kočevar, je z dokumentom
naslovljenim na Komisijo za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč Občine Piran predlagal, da se za
parcelo 401/2 k.o. Sečovlje izvede postopek odprave napake prostorskega plana in ne postopek
spremembe prostorskega plana, saj je slednji postopek bistveno bolj zapleten in dolgotrajen. Na
podlagi predloga urada je Občinski svet Občine Piran na 27. redni seji dne 28. marca 2002 sprejel
ugotovitveni sklep, da je v primeru parcele št. 401/2 k.o. Sečovlje šlo za napako oziroma, da omenjena
parcela ni kmetijsko zemljišče temveč stavbeno zemljišče.
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Tudi del sosednje kmetijske parcele pomotoma označen z rumeno barvo
Odprava napake prostorskega plana se sodeč po uveljavljeni praksi odpravi na način, da se v
grafičnem delu Prostorskega plana parcelo, pri kateri se ugotovi, da ni kmetijska temveč, da je
stavbena parcela, le to prebarva z rumeno barvo. V tem konkretnem primeru pa je zanimivo, da je
pristojna oseba “pomotoma” z rumeno barvo označila tudi del sosednje kmetijske parcele št 401/1 k.o.
Sečovlje, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki pa sploh ni predstavljala predmeta
odločanja glede prekategorizacije ali odprave napake, izpostavlja Sajič. Na zahtevo zakoncev Seljak
je občina Piran izdala Lokacijsko informacijo na račun ugotavljanja možnosti nakupa dela parcele št
401/1 kot funkcionalnega zemljišča k objektu na parceli št 401/2 k.o. Sečovlje. Ker je parcela 401/2
ozka in meri od 5 do 7 metrov, ne čudi, da je pri vrisu stavbnega zemljišča v grafični del plana prišlo
do nenatančnosti, tako da je stavbeno zemljišče vrisano tudi na delu parcele 401/1 k.o. Sečovlje, ki ni
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bila predmet spremembe plana. Parcela št. 40171 je tako v celoti kmetijsko zemljišče.
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Občina Piran podala lažno izjavo
Glede na majhnost parcele št 401/2, ki je bila v lasti zakoncev Seljak, je po prepričanju Sajiča povsem
jasno, da je premajhna za gradnjo dvostanovanjske hiše. Pri pristojnih so se tako pričeli izvajati
postopki, s katerimi bi sosednje kmetijsko zemljišče postalo stavbno. Zakonca Seljak sta nato na
piransko občino naslovila vlogo za odkup funkcionalnega zemljišča. Ob tem pa sta navedla, da je del
parcele št. 401/1 k.o. Sečovlje stavbeno zemljišče v površini 200 m2-250m2. Občina Piran je
9.11.2010 zaprosila Sklad kmetijskih zemljišč RS za soglasje za parcelacijo parcele št 401/1 k.o.
Sečovlje in ob tem navedla, da gre za parcelo, ki sodi k stanovanjskemu objektu, zgrajenem na
sosednji parceli 401/2 v lasti zakoncev Seljak. V skladu z 16. členom Zakona o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov naj bi se nezazidana stavbna zemljišča prenesla v last občine. “Trditev Občine
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Piran, da je del parcele št.401/1 k.o. Sečovlje stavbeno zemljišče ni resnična saj je bila ta v celoti
kmetijsko zemljišče.” Geodetska družba je na podlagi naročila občine izvedla parcelacijo, iz parcele
401/1 so tako nastale štiri nove parcele, med drugim parceli št. 401/4 in 401/5, ki jih je občina
zakoncema Seljak prodala kot stavbeni zemljišči. Geodetska uprava RS je o tem 6. 6. 2011 izdala
sklep. Hkrati se je parcelirala tudi parcela v lasti zakoncev Seljak. Iz parcele št. 401/2 sta nastali
parceli št. 401/7 in št. 401/8 .
Parceliranje z namenom nižanja vrednosti?
Občina je dne 28. februarja podala izjavo naslovljeno na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, iz katere
je razvidno, da sta parceli 401/4 in 401/5 stavbni zemljišči in sta kot taki last Občine Piran. Na podlagi
lažne izjave je bil tako sklenjena pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov

in ureditvi

premoženjskih razmerij. 14. novembra 2016 je občina z zakoncema Seljak sklenila Prodajno pogodbo
za prodajo parcel št. 401/4 in 401/5 kot stavbeni zemljišči, čeprav je šlo za kmetijski zemljišči.
Pogodba je bila sklenjena na neposreden način in brez konkurenčnega in transparentnega postopka,
čeprav je vrednost obeh parcel skupaj presegla dopustno vrednost do 20 tisoč evrov. Ni potrebno
posebej poudarjati, da je bil nakup parcel 401/4 in 401/5 ključen pogoj za kasnejšo gradnjo
dvostanovanjske hiše, poudarja Sajič in dodaja, da je izražen sum, da je bila parcela št. 401/1
parcelirana na več manjših parcel, da je prišlo do oblikovanja dveh manjših parcel (401/4 in 401/5), s
čimer se je vrednost posamične enote znižala za polovico. “Vse z namenom, da se omogoči nadaljnja
prodaja teh parcel zakoncema Seljak. Da je šlo za izigravanje predpisov je razvidno tudi iz dejstva, da
sta bili obe navedeni parceli ves čas obravnavani enotno in celo prodani hkrati z isto prodajno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pogodbo.”
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Kljub temu, da so na občini vedeli, da gre za kmetijski zemljišči, je bila 14. novembra 2016 sklenjena
Kupoprodajna pogodba med piransko občino in zakoncema Seljak, kritično poudarja Sajič. S prodajo
zasebniku je bil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov oškodovan za vrednost obeh zemljišč. Nedvomno
je zanimivo tudi to, da je piranska občina 11. decembra 2012 pooblastila Seljaka za prodajo vloge za
izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na občinskem zemljišču(401/4) čeprav ta ni bil
zaposlen na občini, ampak na upravni enoti Piran kot njen načelnik. Gre za neobičajno prakso, saj
podoben primer doslej še ni bil znan. Seljak je v imenu občine 2. januarja 2013 na UE Piran podal
vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na občinski parceli 401/4. Pooblastilo je
občina sicer nato preklicala. Gre za konflikt interesov, saj je zakonodajalec strogo ločil vlogo lokalnih
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skupnosti in vlogo države (UE). Seljak je sicer nato o isti vlogi odločal, jo torej zavrgel kot vodja
Oddelka za okolje in prostorje ter kot načelnik UE Piran. “V kolikor se izjava, da občina ne razpolaga z
dokumentacijo v zvezi z investicijo za katero je Seljak podal vlogo za za izdajo gradbenega dovoljenja
resnična, se pojavlja sum, da bi šlo lahko zgolj za fiktivno investicijo Občine Piran,” je razvidno iz
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podane ovadbe.
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Sajič se je odločil, da zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi z namensko rabo in nezakonit prenos
“gradbenih” parcel od občine na Seljaka poda še ovadbo na NPU, kjer jim je podrobno pojasnil celotno
zgodbo. Ob tem pa je v obzir še posebej poudaril, da je Seljak tedaj opravljal funkcijo načelnika UE
Piran, neposredno pa je bil pristojen še za izdajo gradbenih dovoljenj v piranski občini. Kljub “obsegu
in sistematičnosti navedenih nezakonitosti, pri katerih so sodelovali ključni uradniki in odgovorne
osebe na področju urejanja okolja in prostora iz UE Piran in Občine Piran” s strani NPU še kar ni
odziva. Reakcij pa ni bilo niti s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ko je bil ta informiran
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okrog oškodovanja.
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Katero dokumentacijo zshtevajo

ali

banke pri financiranju

refinanciranju stanovanjske hiše
Da slovenske banke za financiranje nakupa vseh vrst stanovanjskih nepremilin zahtevajo uporabno dovoljenje, je
med prodajalci nepremičnin, predvsem pa pri nepremičninskih posrednikih,
val nezadovoljstva

Irožilo

□

VASILIJ KRIVEC

vaslllj.krlvec@finance.si

refinanciranjem. V uredništvo

jektanta, nadzornika in iz-

novanjske

nam je pisal lastnik enostano-

vajalca, da so dela končana,

vanjske hiše, ki želi refinanci-

skladna z izdanim gradbe-

rati zdajšnje stanovanjsko posojilo, saj banke ponujajo ugo-

nim dovoljenjem in da

iz-

polnjene predpisane bistve-

novanjskega posojila zahteva

jo uporabno dovoljenje za

dnejše obrestne mere, kot jih

ne zahteve.

vse hiše, ki so bile vseljene

določa posojilna pogodba. Za

uporabe objek-

enako dokumentacijo.
Banka Sparkasse za refinan-

po 1. juniju 2018. To zahte-

zdajšnje posojilo, investitorje

ta

člen gradbene-

ciranje uporabno dovoljenje

tudi za hiše, ki so

gradbeno dovoljenje pridobil

ga zakona, ki pravi: »Za začetek uporabe objekta, za kate-

zahteva za vse enostanovanjske objekte razen za:

Banke za financiranje ali
zahteva-

refinanciranje

vajo

bile

določa

6.

jeseni 2017,

lastniki dozidali, dvignili
ali opravili drug poseg, za

jen poleti 2018, družina pa se

rega je predpisana pridobitev

enostanovanjske stavbe,

je v to stanovanje vselila ja-

gradbenega dovoljenja, je tre-

zgrajene

katerega

nuarja 2019, banica v času na-

ba imeti uporabno dovoljenje,
razen za nezahteven objekt.

1968 in 1. januarjem 1998, ki
so bile do 1. junija 2018 že pri-

pogodba je bila sklenjena

Objekte je treba uporabljati v

merne

skladu z uporabnim in grad-

enostanovanjske stavbe, za

upravnega odbora Združenja družb za nepremičninsko

-

ni zahtevala

uporabnega dovoljenja. Kljub

benim dovoljenjem.« Isti za-

katere je bilo gradbeno do-

temu pa uporabno dovoljenje

kon pravi,

posredovanje Branka

zahteva za refinanciranje, zato
mora lastnik to dovoljenje pri-

objekti manjših dimenzij, konstrukcijsko nezahtevni in pro-

voljepje izdano po 1. januarju
1998 in pred 1. junijem 2018
ter ki so bile 1. junija 2018 že

storsko zaznavni objekti, ka-

primerne za uporabo. Za te

skih objektih praviloma uporabnega dovoljenja ne zahteva-

dobiti, čeprav je objekt zgrajen
v skladu z gradbenim dovolje-

mor pa enostanovanjske hiše

enostanovanjske hiše v ban-

njem. Gre za formalen posto-

ne sodijo. Z uporabnim dovo-

ki Sparkasse zahtevajo le

jo. Drugače je pri financiranju

pek, zato najprej poglejmo, ka-

ljenjem lastnik dobi potrdilo,

predložitev pravnomočne-

tere formalnosti mora izpolni-

daje objekt zgrajen skladno z

ti lastnik.

gradbenim dovoljenjem, da

Uporabno dovoljenje stane

presega predvidenih gabaritov, da so vsi gradbeni postopki izvedeni v skladu s pro-

je potrebno grad-

dovoljenje.

jema stanovanjskega posoji-

la
Po

besedah

predsednika

Potoč-

nika banke zdaj pri financiranju stanovanj v večstanovanj-

enostanovanjskih hiš.

objekt je bil zgra-

Začetek

so

zgrajene prej, vendar so jih

beno

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

zgradbe, zgrajene

po letu 1967, zahteva pravnomočno gradbeno dovoljenje.
Za najem ali refinanciranje sta-

Banke

za odobritev posojila uporab-

-

decembra

2018

no dovoljenje zahtevajo pri tis-

tih hišah, ki sojih lastniki začeli uporabljati po 1. juniju 2018,

da so nezahtevni

ne

med 1. januarjem

za uporabo;

ga gradbenega dovoljenja.
Nova

tev

KBM zahteva predloži-

uporabnega dovoljenja za

enostanovanjske hiše, ki so se

jektom in da so v objekt vgra-

začele uporabljati po 1. juniju
2018. Podatke o izdaji preverja-

jeni vsi predvideni materia-

jo tudi prek spletnega Prostor-

enostanovanjske hiše,

ministrstva za javno upravo
so nam sporočili, da mora za
pridobitev uporabnega dovo-

li. Formalnosti

skega informacijskega sistema

vseljene pred tem datumom,

ljenja lastnik oziroma investi-

uporabnega dovoljenja določa

(PIS). Uporabno dovoljenje

tor enostanovanjske stavbe vlo-

68. člen gradbenega zakona.

tevajo tudi, če so bile na nepre-

ko je začel veljati zdajšnji gradbeni zakon.
Za

pa

je praksa dvojna. Če ban-

ka ugotovi, daje stavba zgrajena v skladu z gradbenim dovo-

ljenjem, uporabnega dovoljenja ne zahteva. Povsem druga-

če

pa

je, če je lastnik brez do-

voljenja objekt dogradil s pri-

dobrih devet evrov
Z

za

pridobitev

žiti vlogo na pristojno upravno
enoto. Pristojna upravna enota je tista,

na

območju katere

je objekt postavljen. Uporabno dovoljenje se izda brez ugo-

tovitvenega postopka in

teh-

Banke se

pri refinanciranju

držijo gradbenega zakona
Na

15 slovenskih bank

smo

poslali vprašanje glede refinanciranja posojil.

Vpraša-

zah-

mičnini izvedene spremembe,
za katere je potrebna pridobitev gradbenega

in uporabne-

ga dovoljenja.
Sberbank zahteva predložitev uporabnega dovoljenja za
hiše, ki so bile zgrajene in vse-

zidkom, ga povišal ali izvedel
kakršenkoli poseg, za katere-

ničnega pregleda, in sicer v 15

li

dneh od vložitve popolne vlo-

novanjske hiše mora pri refi-

ga je nujna pridobitev gradbenega dovoljenja. V teh prime-

ge, pri čemer uporabno dovo-

nanciranju lastnik predložiti

ljenje za enostanovanjsko stav-

uporabno dovoljenje. Navaja-

rih je treba enostanovanjsko
hišo legalizirati in zanjo prido-

bo stane 9,1 evra, za mlade dru-

mo odgovore bank,

žine je ta postopek brezplačen.

lale odgovore.

vsem, ko se v cenilnem mnenju

Investitor mora predpisanemu

UniCredit Banica Slovenija

ali ob drugih objektivnih oko-

obrazcu priložiti:

uporabno dovoljenje zahteva

liščinah pojavi utemeljen sum,
da stavba ni skladna z gradbe-

biti uporabno dovoljenje.

Brez

tega banka ne odobri financi-

ranja za nakup.

stanovanj ske

hiše

Zanimivo je vprašanje, kaj je z

jih,

za

katere enosta-

ki

so pos-

vedenih del (PID),

objekte, vseljene po 1.
juniju 2018, za enostanovanj-

dokumentacijo o zaneslji-

ske objekte, zgrajene pred tem

vosti objekta

datumom, pa uporabnega dovoljenja ne zahteva. Za enosta-

projektno dokumentacijo iz-

Refinanciranje

smo

(DZO),

ki

mo-

ra vsebovati tudi izjave pro-

za vse

ljene po novem gradbenem zakonu iz leta 2018.
Deželna banka Slovenije zahteva uporabno dovoljenje pred-

nim dovoljenjem ali

ne izpol-

njuje pogojev za pridobitev
uporabnega dovoljenja. Uporabnega dovoljenja ne zahte-
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vajo, ko se zastavlja premože-

rovalnem razmeiju.

nje, ki v naravi pomeni starej-

BKS

še objekte, za katere obstaja zakonska predposavka, da imajo

ljenje za dokončane enostano-

gradbeno dovoljenje, ter v pri-

Bank AG uporabno dovo-

vanjske hiše zahteva le, ko je bilo gradbeno dovoljenje za eno-

merih, ko vrednost preostalega

stanovanjsko hišo izdano po 1.

premoženja, ki se zastavlja in za

juniju 2018.

katero

ni potrebno uporabno

dovoljenje, zadošča za izpolni-
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tev zahtev po ustreznem zava-

Addiko banka, nekdanji Hypo, stanovanjskih posojil ne
ponuja več.
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Delo pod obremenitvijo
motor

motornega

funkcija

Osnovna

na notranje

ta ključni

bara

zgorevanje,
motorja

element

kljub

leta,

je vsa

enaka,

ostala

odkar

vendar

neprestano

temu

obstaja

se

pa

razvija.

MATIJA JANEŽIČ
Foto Kolbenschmidt

Motorni

na

bati

notranje

jetno

eno najtežjih

tudi

del motorja
imajo ver-

ampak

in tlakom,

sto stopinj

turam več

zapeljal

polno

pospe-

ki

drugih delov motorja.

so enaki

Zal, kot

čez

vam

747.

Boeing

naloženi

sprememba

motorju

še

dodatno korenito zaostri

pogoje.

To

pomeni,

motornega

da je osnovna

v njegovi

predvsem

zasnovi

močno spremenile,

dizelske kot

za

tudi

v zadnjih

res

saj

danes vršni tlaki

neposrednim
dosegajo

za
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proizvajalcu

motornih

se

pri razvoju

Kolbenschmidt

osredotočajo

trenutno
ševanje

izpustov

izboljšave

In

pomeni

predvsem

vanja

manj trenja.

in

in

ko

predvsem

višje

na zmanj-

dioksida in

bat, to

temperature zgore-

visokih

verižno
vsega

saj

vsak

reakcijo,
motorja.

ki
Pri

zmanjševanje

gram

vpliva na
Svvindon

na

batu sproži

učinkovitost

Povvertrain

motornega

masa

da je

prvih faktorjev,

osnovi

izračunajo

bata eden

upoštevajo

ki ga

Šele na

obremenitve

tema je

odvzeti

tlakih

toplotno
pravijo,

motorja.

Zmanjševanje mase
Druga ključna

goriva v valje že

turbodizlih.

mase

dimenzije

ročične

pri

ojnic

gredi. Vsi ti

držati skupaj.

dela,

kot

pomen

je

bat

Zasnova

motorja,

ima

in

faktorji

potem vplivajo na trdnost ohišja,
vse

zasnovi

bata lahko

ki

mora

tako osnovnega
torej

za delovanje celotnega

ogromen

motorja.

raba

Inženirjem

motorjev namreč

s katero
dilne

galerije, ki

iz soli. Pri
toplotno
precej

tem

Vendar

pa

je pri batih

stene

ter

boljšo

njihova

izdelajo

bencinskih

s

dizelskega,

mase,

so denimo
pomočjo

do izraza pride

precej

upo-

dodate

na voljo veliko manj

upravljanje kalupa

manjši od

njegove

komori

motorjih prinaša

jih

pri

v trdoživosti

delajo. Primer

lahko

batnih

so

ki

motorje, saj

dizelske

v zgorevalni

odpornost.

nosilci

galerijami,

izboljšave

v bencinskih

izzive.

motorjev

bencinskih
posebnimi

s

značilni za

motorjih vse bolj nadomeščajo jekleni.

učinko-

motorni

doslej

bili

jim zagotavljajo

inženirji

mase,

bati

hladilnimi

Aluminijaste bate v turbodizelskih

predvsem

mehanski

gre za

obročkov in

motorjev

To zahteva

v termalni

vitosti motorja.

motorjih z

v bencinskih

tiste v sodobnih

danes opremljeni

batov

ogljikovega

dušikovih oksidov.

so izjemno

batov,

motorje.

bencinske

Zato so tudi
Pri

motorjev s

motornih

vbrizgavanjem

na

Sodobni

polnilnikov,

delo projektantom

otežili

nekaj

velja tako

kar

odpornost

tudi

obremenitve.

uporabo turbo

hkratno

enaka, vendar pa so se podrobnosti

ostala

letih

času

in mehanske

trendi, kakršno je zmanjševanje

delovne
vloga

morda v vsem tem

bata

mase bata zelo težko doseči, če

morate hkrati povečati

toplotne

na

je občutno

pravijo strokovnjaki,

zmanjšanje

mu
resnejša

Praktično vsaka

bata je temeljni

kriterij tudi za razvoj

tempera-

občutili, če bi

bi jo

ki

G-jev,

Masa

v

okolij

delovnih

merijo v tisočih

ki se

obremenitvi,
nogo

ključni

Volvo Trucks

svetu, saj so izpostavljeni

motornem
škom,

niso le

zgorevanje,

,

hla-

jedra

predvsem

za

bat, saj je ta

zato so tudi

tanjše.

Primerjava jekle-

nega

in

alumi-

nijastega bata
s podobnimi

lastnostmi.

Proizvodnja
jeklenih batov
v podjetju

Kolbenschmidt.
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Jekleni namesto aluminijastih batov
so motorjev se

Proizvajalci
letih

vsega naštetega

zaradi

uporabe
uporabi
telje

jeklenih

jeklenega

izdelavi

bata za

drugačnimi

in

A jekleni

obdelavo.

motorja

zmanjšajo

so manjše tudi
manjše

ko

ker

višino, pa
torej je

motorje teže integrirajo hladilne galerije

nik, vendar
igrajo tudi

v domeni

vsem
njih,

ampak

Leta

eksperimentirali

razvijajo

dirkalnike formule
optimiziranih

izdelavo

batov

uporabili

nega

tiska.

meru

izboljšali

celo

Na ta

nujno postavlja
bati

bi

v tem

tudi

njihovo

Uporaba

vprašanje, če

je

jeklenih

ekipa

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

učinkovitega
bata z

ne

valne

komore

razvili

bat s

bata,

uravnoteženja

večja

šestimi

bencinskih

bencinskih

katerih

gorivne

so
so

pogoji

bati

ni

do

bliže

vendar
kroni

na batni

za nadaljnji

goriva, to

v

vedno

dizelskim.

batni

Pomen krone

dizelski motorji

blizu, je

so si bencinski
geometrija

krone

in

od

bi

saj

motor v
manj

pol

zmanjšala

je

za

ni zagotovilo,

predvsem

proizvajalcev

drugim

od

med

deloma odlitih

proizvajalcev

da

površine.

motorjev si

v naprave za strojno obdelavo

povečemotorjih

Za učinkovitost

kritična.

ustvar-

namreč inženirji

predvsem z

razvojem

danes

oblike

za vstop zraka.

batov

Je razvoja konec?
Vprašanje

tvor-

razvoj

zahteva

vitosti

je tudi,

da se

v popolnoma

bo

to

investicije

sredstva

razvoj

tante

postavlja

za

intenzivni
saj

povečanje

motorjev verjetno

ki

njihovih

veliko
učinko-

predvsem

Strokovnjaki

pa bomo

hibridizaciji,

nove

bo

sklopov vidi

samih

motorjev in

se

nadaljeval,

elektrifikaciji.

ustavil, vendar

intenzivni

če

še

sploh

pogonskih

intenzivni

povzročilo

površin,

batov

proizvajalcev

vzorce na

Posledično

batov zahteva

kanalov

bo kompleše

v bencinskih

gorivne zmesi

poskrbijo

da se
krone

možnosti

vbrizgavanja

učinke

To je

kroni.

že

v zgorevalni

zraka

oblikovne

prehod

janja

pravijo,

izboljšali

bolj zapletene

strojno obdelane
kjer

da

turbulenc

pa od

danes

dovolj

vedno

razvoj. Proizvajalci

povečali

in

z neposrednim

strokovnjaki

še

prizadevajo,

ugodnih

komori

vžigom,
X,

zelo razviti,

bo

v novih

Skyactiv

vala,

goriva v valje so

je

namreč

zaželen. Bi

spontanim

motorji

bi

motorji

Bencinski

vbrizgavanjem

bata

v Ottovih

uporabni

delovanja

področje,

takšen

je

bata

s šestimi

proizvedel

pa se

goriva

ni več tako
bata.

prišlo

bata lahko

delo proizvajalcev batov.

tudi

Drugo

da

so,

geometrije batne

ksnost

mase

bi zaradi

zmesi, ki pa

motorjih s
Mazdini

Obliko

dobra dva odstotka.

Konstrukcijska zasnova je predvsem

Poleg

motorju ne
saj

motorjih seveda

bili jekleni

pa lahko

kakršni

pomena,

temperature

samovžiga

komore.

pogojih

skledi-

v neizkoriščen

z injektorjem

tudi

Ugotovili

na robu

grebeni
usmerijo

del zgorevalne

poraba

te ugotovitve

na osnovi

ki plamen

laboratorijskih

dovolj

jeklenega

na vročino v bencinskem

povečane

za tovor-

zgore-

so,

in

šobami.

ver-

dodatne

motorja.

odpornost

imela takšnega

motorje

dizelske

popol-

zli-

saj,

nagrado

tako imenovani

izkoristi kisika v središču

1

obremenje-

ne omogočajo

bati

drugimi elementi

tega tudi

za razvoj

interno

da motor nikoli

so podkrepili

jekleni

ni zelo

da to

pravijo,

jekleni

inženirjev

Volvovo

za

noma

srednji

pri-

bat

Ugotovili

To sicer

jetno, saj

postopki.

motorjih.

nih turbobencinskih

Strokovnjaki

teh-

vlogo še vedno

ker so razvili

njake.

ce

odpornost

bodo

tudi v vse bolj

našli prostor

struktur

motorjev v formuli

bencinskih

bi

tridimenzional-

naj

način

predvsem

ki
naj

tem

notranjih

tehnike

na temperaturo in tlak.
tin v valjih

1. Pri

zelo

strojniški

tradicionalni

2017

»valoviti«

batih

inženirji,

tudi

teh

napredka

simulacijskih

pomembno

za tehnologijo,

ne le

litinami v

motorjev

za

a

motorjev,

dizelskih

so z jeklenimi

goriva. Pri

ti prevzema-

in druge pripomočke, kijih

za zdaj še vedno pred-

bati so

obli-

ki so neposredno

razvojem

pa

je

ki zasnuje

so veliko

nalogah

bata,

razvoja

elementov,

motorjev osvojila
Jekleni

prej.

kot

ukvarjajo

načelno

platjo

z zgorevanjem

dosegli tudi z

Inženirji v aluminijaste bate za bencinske

jo od batov dizelskih motorjev.

valjev.

s stenami

proizvodnjo

več časa

motorja tisti,

in

zapletenih

upo-

površine,

krone

povezani

učinkovi-

njihovo

kontaktne

trenje

tudi

namesti

zaradi

dobavitelji

se

proizvajalec

1,5 odstotka,

do

če

druga-

za končno

zgorevanja

povečajo

inženirji

lahko

lahko

bati

In

s konstrukcijsko

gre pri

povsem

porabijo

ne

proizvodne

da za

k

dobavi-

kovanjem

postopki

višjih temperatur

rabe

tost

pred

pa

batov

takšnih

nagibajo

izzive, saj

nove

proces s

proizvodni

ulivanja

kar

batov,

postavlja

batov

čen

vse bolj

aluminijastih

organizirati tako,

procese

namesto

morajo zapletene

tako pa

prav

zadnjih

v

v

pravijo,

ne

priča vse bolj

pa pred

projek-

komponent

spet

izzive.

Volvov konvencionalni

in »valoviti« bat.

Volvov »valoviti« bat
poskrbi za boljše zgorevanje v osrednjem delu zgo-

revalne komore
tvorbo

ter

manjšo

saj in porabo
goriva.
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Površina: 1.250 cm2

S 40 dolarji v čevlju seje leta 1958 takrat 23-letni Ljubljančan Emilijan Čuček na Reki

vkrcal na ladjo za Ameriko. Potoval je z vzhodne obale na zahodno, kjer je dobil
vabilo ameriške univerze Stanford, in tam diplomiral kot verjetno prvi jugoslovanski
študent. Po življenju med univerzitetno bratovščino, potovanjih in delu gaje pot
vodila naprej

in po več kot 35.000 kilometrov dolgih ovinkih po suhem in morju, med

katerimi je obiskal še Azijo, Afriko in Srednji vzhod, je čez mnogo mesecev priplul

nazaj domov, zapise s poti pa izdal v knjigi. Čez štiri dni bo slavil 85. rojstni dan.
Sprašuje:

JASMINA KOZINA PRAPROTNIK

Vaše

tankočutno

ljudi

In

na zelo
1958

sploh

doživeto

pot okoli

je bilo to nekaj

kako ste
ko

spoznavanje

življenja

privoščili

kaj

bralca

sveta. Leta

precej izjemnega,

zamislili,

si sploh

krajev,

popelje

da bi si lah-

takega?

Sanje, drzne sanje

..

V

delom v tovarni
prišel
tovil

na kakšno
sem,

da

njihovo

težko

resnici nikakor.

so krile vse

je bilo točno to, kar

ni, celo v Ameriki,

drzno. Nekaj

sem pridobil

dodatne

med poletnim

veliko prošenj

v

progra-

stroške, učnino, knjige,

in

vora s Harvarda

cetona, s Stanforda pa

so mi ponudili vse,

kar sem takrat želel, vse.

Ugo-

bogastva

me in štipendije, ki

vizum, je bilo sanjarjenje o študiju
samozavesti

univerzo.
brez

mednarodne

in bivanjske

tuji-

bi lahko

Slišal pa sem za ameriške

v Trst ali Celovec potreboval potni list in
v

in

in njihove

univerze

času, ko si za pot

v Švici in na gradbišču v

Nemčiji, kjer sem raziskal, lcako

potne
in to

sem iskal. Poslal sem

dobil ohrabrujoča odgoin Yala, zavrnitev s Prin-

In

tako ste se odločili, da študij na eko-

nomski

univerzi

v Ljubljani

dokončate

v Ameriki?
V

Ljubljani

sem

bil

lenobnim

pristopom,

želim

višje, a

seda

seči

drugače

študent
čutil

drugače in

s

precej

sem,

da

drugje.

Be-

pa

me je še posebno

vabila in

Ameriko sem čutil kot nekaj, kar to je.

Pa
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ne boljša ali slabša, o čemer je bilo takrat

Sloveniji. Kako

polno besed na televiziji in v tisku, ampak

kako to vidite danes?

drugačna.

na

Na

mesecev

vasje

tam prevzelo?

Japonska

in še vedno je

zame bila

je

veliko

potrebščin. Ampak zdravstvo, šolstvo, so-

jam pojem drugačnosti, ne boljše ne slab-

ladjo. Kako ste naš-

ciala, vse je bilo na razpolago. Amerika je

še. Drugačen svet, ki ima poseben

pluti, kakšen

imela drugačne težave, bilo je lepo in tež-

zame

takrat je

kako

nekaj

odkritje in drug svet.

letali,

običajno iti z

ste

potovanju

balonarje in še kaj osnovnih življenjskih

razdalje

povezave,

tem

preživeli tudi na Japonskem. Kaj

večinoma

dolge
z

potujemo

li

in

Takrat smo po kavo, detergente in pasto hodilo čez mejo, skrivali smo plašče

Danes

bolj

doživeli tedaj

ste to

bilo

je

bilo

potnik ste bili, kako udobno je bilo?

Potoval sem po tleh in morjih.

ko obenem. Tako kot pri nas, le drugače.

silno

S

pomen

tudi danes. Mojega starejšega sina

ki

Miho,

sem

mu

med njegovim

študi-

jem na Stanfordu poklonil potovanje na

omejenimi sredstvi sem lahko potoval le

V

s tovornimi

za

ladjami. Tako sem varno

poudar-

Ponovno

in

luči

trenutnih ameriških

enake

pravice

protestov

Japonsko, so dežela, kultura in njena zgo-

temnopoltih me za-

dovina tako prevzeli, da je spremenil štu-

poceni na krovu Jugolinije odplul z Reke
v New York, pa tudi v azijske

imela

je

Jugolinija

njimi

z

države, saj

skoraj

linijske

povezave. Skoraj zato, ker je bil vozni red
odvisen

od

Potovanje na

tovora.

tovorni

lahko

ladji ni razkošno, ampak je v redu,

nekoliko osamljeno.
Japonsko peljal le

na

ladja se ni nikjer

Iz Kalifornije

še s

tremi

sem se

potniki,

ustavila, viharji

so nas

preganjali skoraj ves čas, bil je to mali pe-

kel.

Le

enkrat sem večerjal s kapitanom, v

Jokohamo pa smo prišli nagnjeni za deset

99 Slišal sem za ameriške univerze in njihove

mednarodne programe in štipendije, ki so krile

-

vse

potne in bivanjske stroške, učnino, knjige, in

to je bilo točno to, kar sem iskal. Poslal sem veliko
prošenj in dobil ohrabrujoča odgovora s Harvarda
in Yala, zavrnitev s Princetona, s Stanforda pa so
mi ponudili vse, kar sem takrat želel, vse.

stopinj, ker se je tovor na palubi premak-

...

nil

kakšna je bila Amerika

nima,

Kako je potovanje vplivalo na vaše živ-

očeh takrat.

ljenje

V

tem?

po

Potovanje,

študij,

življenje
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Ameriki so me spremenili

-

in

delo

v

na bolje. Raz-

poznih

sem

Stanfordu

je pomagalo pri iskanju poslovnih stikov.

Tudi

Obogatilo je mojo zmožnost videti in ce-

cej Kitajcev in

brez

slabše

-

nih

videl napisa

Kako

Japoncev

belce«,

za

a

ni bilo.

nes?

nato pot

mistov
o

v Hongkong, Mumbaj in na

polotok

nomistu

mi je mlademu eko-

pokazalo,

ne

Japonskem

zdržijo.

teorije

da

Poln

ekono-

socialističnih

zmagovitem napredku v

okviru

petletnih načrtov razvoja sem se zrušil

ob pogledu na bedo ljudi na pločnikih
indijskega pristanišča.

Po

vrnitvi

Ju-

v

ljudstev in

tragiko

kako

staro-

vidite

jo

da-

Pripadam

generaciji,

ki

zrasla

je

ob

poti čez Ameriko

nista mogla verje-

Jugoslovan vem o

koliko

plemenih

Apačev,

Komančev,

tomahavkih, kaj

razumevanje

indijanskih
o

pogla-

je vigvam. Moje

staroselcev

problematike

je predstavljal Vinetou. Ko

ustvaril

odselil

nazaj

družino

v Ameriko,

in delal

na

si

tam

najrazlič-

smo

se

vozili

ob

kolibah,

Na

Stanfordu pa je bilo biti Indijanec veli-

kjer

so

prodajali

spominčke.

nejših področjih mednarodne trgovine

ka čast, nogometno moštvo nosi vzdevek

in gradbeništva.

Indians,

na vsaki tekmi

je navijače in ma-

žoretke vodil v bogato perjanico oblečen
Pogosto

riko«,

kdo

reče,

da

imamo

»Ame-

deželo dobrega življenja,

tu

v

kalifornijski

želeli

se po

tako dolgem času narazen so se najina

macijo v Zagrebu. Poleg

tega je za menoj

kasneje sva se v ljubljanski stolnici poro-

San

indijanskih plemen. Moja sopotnika

varjih,

sem

čustva sicer ohladila, ona je študirala far-

čila, potem pa odpotovala

ti,

kaj

letu in pol vrnil v Ljubljano, sem dnevnik

nju

skozi Oklahomo, smo Indijance videli le

se

to pa je zanimivo! Ko

Huh,

branju Karla Maya in njegovem opisova-

na

potjo,

potem?

prišla Joan, simpatija s Stanforda, in leto

kjer koli na svetu. Prišlo mi
sem

pa

med

ustvarjali

seje zgodilo z njimi

zaupal svoji dolgoletni ljubezni, Andreji.

goslavijo sem se odločil, da bom srečen
je prav, ko

ste

Zapiske

na

študentov.

ter Indijcev. Ras-

doživljali

ste

pa

ni kapitalizem.

idej

»samo

ni bilo temnopoltih

protestov pa še

selskih

Malajski

jaz imam na Japon-

-

skem tri vnuke.

Po

je Amerika, pa

Življenje na

Uči na univerzi in

v poslovnem svetu ne. Bilo pa je pre-

tudi kaj je v Jugoslaviji zelo zasmehova-

in

nedvomno rasno razslo-

grenkobe in političnih predsodkov.

Bolje sem videl to, kaj

dij, postal pismen v vseh treh japonskih

jena in diskriminatorna. Nikoli sicer ni-

To, da so me sprejeli na Stanford, pa mi

in

letih prejšnjega

petdesetih

vajeni sinko je odrasel in se odprl svetu.

niti, kaj je različno, kaj boljše

vaših

pisavah, se tam poročil z Japonko in ostal.

je bila

stoletja

v

staroselec.

biti Indijanci. Tega

Takrat smo
ni

več.

vsi

k njej domov v

Francisco. Rodili so se nama štirje ot-

roci. Skupaj sva živela
odrasli

se razselili

in

30 let,
po

ko so otroci

svetu, pa sva se

razšla in sem se vrnil v Ljubljano. Andreja
je

ta leta kljub

vsa

selitvam nosila moje

zapiske s seboj, in ko sva se spet srečala,
se

je mladostna

obudila. Nisva

ljubezen po toliko letih

šla

več

sva se poročila in skupaj

ti, kako bi moj

Ste

narazen,
začela

ampak

razmišlja-

dnevnik izšel v knjigi.

med življenjem v Ameriki ohranja-

li stike

s

Slovenijo, kako ste gledali na

osamosvojitvene težnje z druge strani

luže?
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i

Moje življenje

I

.

je bilo

Ameriki

v

milo

rečeno dinamično. Delal sem za gradbeno podjetje, a bil hkrati dejaven na drugih

j

področjih. Med delom v Evropi in

ki

lahko tako prilagajal,

potovanja

sem

Afri-

da sem se ustavljal v Ljubljani na obisku
staršev

in brata. Z

tudi poslovne
sledil

domovino

pa sem imel

stike. Osamosvojitvi sem
pisarne v maroškem Raba-

iz svoje

tu. V času spopadov z JNA sem bil na poti

iz

Francisca ustavljen v Munchnu in

San

nisem mogel naprej. Tako sem

bil blizu in

hkrati daleč.

svojim

S

ste

znanjem

poslovnim

tudi h

pripomogli

križa.

avtocestnega

in

stiki

našega

gradnji

kot

ste

Zapisani

»oče« projekta avtocest.
Mlado
skal

tudi

Slovenijo

sem

poslovno.

Z

skimi Slovenci sem
Emilijan Čuček

na

poti okoli sveta kot mornar,

gospodarskem

99 Potovanje, študij, življenje in delo v Ameriki

so me spremenili

-

na bolje. Razvajeni

sinko je

odrasel in se odprl svetu. To, da so me sprejeli na
Stanford, pa mi je pomagalo pri iskanju poslovnih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ceniti, kaj je različno, kaj boljše in slabše
grenkobe in političnih predsodkov.

-

brez

čast

razvoju.

ministrov

Peterletove

priložnost

pomagati

sedeti

v

gospodarskih

povabilo

Na

vlade
pri

ukrepov

imel

sem

proučevanju

naložb

in

ter

odločitvah o njih. Pomagal sem pri zavrnitvi že pripravljenega koncesijskega
posla

Italijani

z

saj

avtoceste,

za

smo

odločili, da jih zmoremo zgraditi in

se

stikov. Obogatilo je mojo zmožnost videti in

imel

obi-

zamej-

Podrožnik in razmišljati o njenem

vili

1958

kmalu

drugimi

financirati sami.

Leta

Sloveniji,

služboval

transport

in

kojil

sem ostal

1995

ministrstvu

na

ter se leta

zveze

2001

v
za

upo-

finance na

s položaja direktorja za

ministrstvu za promet.

vaša knjiga namenjena?

Komu je

Knjiga

ki bi

je namenjena vsem,

jih

veselilo potovati, videti drugačne stvari

-

pa niso

imeli

ali nimajo možnosti.

Svoja doživetja sem želel deliti z drugimi,

mladim

prekmalu. V

sporočiti,

naj

težkih

skromnih časih

in

prejšnjega

Jugoslavije

sredi

bilo lahko

reči, saj

se ne

saj

ne

denar

za

to,

ne

me

vredno truda, ne bo šlo

stoletja

da, kdo

...

je

pa ima

bodo pustili,

ni

je šlo, skoraj

A

iz nič v sistemu, v katerem
s poti

obupajo

se po vrnitvi

okrog sveta na razmajani jugoslo-

vanski ladji v pristanišču pri Benetkah
nisem

smel

izkrcati

domov

peljati

v

in

se

vlakom

z

Ljubljano,

imel italijanskega vizuma.

Po

ker

od-

nisem

35.000

ki-

lometrih potovanja sem moral ostati na
ladji in sem se lahko izkrcal šele v Šibe-

niku.
Emilijan Čuček

na

poti okoli sveta, Japonska, 1958

A

sem se.

Sporočilo knjige

je

-

če

želiš, hočeš, se pot najde.
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PROGRAMI

RAZPISI,

POKLICI

IN

Poti do znanja so
V družbi znanja je učenje težnja ne zgolj osebnih ambicij
učečih se, ki želijo poglobiti oziroma posodobiti vedenje in
veščine iz najrazličnejših razlogov, denimo izraziti jezikovno ali
umetniško žilico. Strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje
ter nadomeščanje zamujenih izkušenj

so pomembni za boljšo

zaposljivost in konkurenčnost.
Piše: KLAVDIJA

MIKO

Podatki

statističnega

da se Slovenke

ležu odraslih,

koli

stotka),

neformalno

izobraževanja

še bolj

pa

de-

vključenih v katero

(formalno,

obliko

priložnostno)

urada kažejo,

in Slovenci po

po povečevanju

deleža, uvrščamo nad povprečje EU.
keta

o

izobraževanju

2016 (poteka
gim kaže,
25

je

je izobraževanja,

demdeset
takšnega

(43,6

v izobraževanje
njihova

tega

starostjo

se povprečno

An-

braževanje

vseh

izobraževanja

se

od

v različne
to

Devetinseudeležencev

je

je

pomemben

vsakih

s

za izo-

število ur
-

sofi-

izobrazba,

dosežena

zmanjšuje

ah

vključevanju

Pri

dejavnik

daje višje stopnje

odstotka).

odstotkov

delovnem

deset let

za deset ur.

dru-

izobraževanja,

ki ne

delodajalci.

nancirali

na

dela

ga financirali

so

odraslih

iz leta

skupini

v starostni

neformalnega

izobrazbe

je

vsakih pet let) in med
bila

do 64 let večina vključena

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

odraslih

potreb

zaradi

mestu. Večini

od-

in

(46,1

valo

izobraže-

Izobraževanje za delo
izobraževanje, znanost

Na ministrstvu za
in šport
uvizu

(Centralna

vzgoje

da se je

programih

šolskem letu

v

formalnih javnoveljavnih

izobraževalo

v programu

osnovna

Dodajo,

poteka

da

programih

izobraževanje

izobrazba.

organizacijah,

lovno

mesto, UŽU izzivi podeželja,

obrazbe),

sle,

in pišemo
programi

program

odrasle,
tujce,

jaz

skupaj,

in

moje

UŽU

deUŽU

most iz-

tujih jezikov za

odra-

računalniška

pismenost

za

začetna

integracija

za

program

program

slovenščina kot

tuji jezik, program

slovenščina

Po podatkih

iz aplikacije

šolskem letu

2019/20

Ceuviz

drugi in

za

tujce.

je bilo v

vanje vpisanih

1573

odraslih.

odraslih

za

izobraževanje,

dnjega

znanost

braževanja.
brenih

srednješolsko
programska

v šolskem letu

2020/21

Z njim MIZŠ sogla-

leto

splošnega izo-

2020/21

ni

spremenila.«

za

V

na 48 višjih

33 razpisanimi študijski-

mi programi je za naslednje
skupno

sicer 4317

je odo-

izobraževanje, pri čemer se
struktura

šol s

strokovnih

in

sre-

tehniškega

oziroma

višje strokovno izobraževanje

študijih.

Sloveniji.

nižjega

izobraževanja,

šolsko

v

mest za prvi vpis v izredno

18.352

rok

v Republiki

Za

vpis

izobraževanje

v programe

poklicnega

strokovnega

obsegu prvega vpisa v izredno

srednješol-

za prvi

izvajajo

ki

izobraževanja in srednjega

in šport je 22. aprila 2020 izdala soglasje k

sko izobraževanje

nacionalno

za

(NPK).

prostih mest

vpis

za

srednjega

na voljo

»Ministrica

kvalifikacijo

ša s številom

moj

beremo

poklicno

udeležen-

10 udeležencev

usposabljanja

programa

Ti so: progra-

(UŽU

UŽU

se tri četrtine vseh

pro-

mi usposabljanja za življenjsko uspešnost

korak,

Zaposli

cev oziroma 7,5 od

se ne prido-

gramih za odrasle, po katerih
bi javnoveljavna

981

izobraževalnih

v javnoveljavnih

tudi

odraslih:

16.451

šola za odrasle

udeležencev, v srednješolskih
15.470.

po Ce-

udeležencev

evidenca

izobraževanja)

in

2019/20 v

letu

navajajo,

(MIZŠ)

11.156

študijsko leto

vpisnih

mest,

in

na izrednih in 6839 na rednih
Drugi

vpis

strokovnega
31. avgusta,

in

hkrati

v redni

zadnji

izobraževanja

za izredni

prijavni

študij višješolskega

študij

se

je

končal

se kandida-
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poklici

težkih

vozniki

v gradbeništvu

dela

za preprosta

predelovalnih

in

dejavnostih,

tovornjakov

čistilci,
vlačilcev,

in

zidarji, natakarji, varilci in seveda

na področju

zdravstva.

povpraševanja,

Gre

poklici

strukturo

za

ki je značilna za slovenski

trg dela že dlje.«

drugo polovico

deset

poslenimi dvakrat letno

vanja

ter

načrte zaposlo-

trenutne

morebitne

dene prihodnje

ali več za-

in katere namen

v kratkoročne

je vpogled

zaposlovanja

2020, ki jo izvaja

leta

delodajalci z

med

ZRSZ

poselnih.
ka

vključenih
Pri

vključenih

10

vseh

povečuje

kvalifikacij.

nacio-

Delež

ude-

v dvanajstih me-

programa, se je namreč

v

dobrih 65 odstotkov

dvig-

75. Ali drugače: zaposli

se tri

letih z

nil na skoraj

četrtine

oseb

potrjevanja

se zaposlijo

secih po koncu
zadnjih

brez-

opažamo, da se z vidi-

programov

nalnih poklicnih

poklicnih

blizu 12.000

udeležencev

udeležencev

oziroma 7,5 od

programa.«

in predvi-

težave pri kadrovanju,

med poklici, za katere

tem

zaposlitev

uspešnost

ležencev, ki
Napovednik

raziskavi

Po

za

nje in potrjevanje nacionalnih
kvalifikacij

so imeli

so

delodajalci

največ težav pri iskanju ustreznih kadrov,

na prvih mestih vojaki, varilci, zidarji, vozniki težkih tovornjakov

in vlačilcev, ele-

ktroinštalaterji, delavci za preprosta

v predelovalnih
natakarji,
ko za

dejavnostih,

kuharji

večino

težave

lodajalci

orodjarji.

in

poklicev,

pri iskanju kadra, velja, da

pa v nekaterih primerih

polnitve

prostih

poklicem,

problematika za-

delovnih

pogojev

delovnih

izhaja

mest

(prodajalci,

delavci

dela v predelovalnih

preprosta

stih),« pove Tanja Podobnik

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

»Medtem

za katere imajo de-

dela ni ljudi z iskanim

na trgu

dela

prodajalci,

iz

za

dejavno-

Zec.

Poklicna (pre)kvalifikacija
Za
prijavijo na prosta mesta tudi po

ti lahko

odrasle,

dodati

ljudi, ki poklic

tem roku.

zanj

ker

Deficitarni poklici
Največ

vpisanih

ganih in

so
ter

Ceuvizu

po

predla-

mest prvega vpisa

odobrenih

v

med

»Vsekakor

učinkovito pot

je v programu ekonomski

tehnik, sledita

pridobljenega

hotelske

trgovec

zaposlitve
Iz
RS

je

ju,

gastronomske

delavcev s poklicno

podatkov

Službe

zaposlovanje

(ZRSZ)

sezonskega

povpraševanje

vrtcev.
sedmih
drugo

mest,

značaja.

začetek

mesecih

sliko,«

nja Podobnik

letos

drugim

med
Zec

kaže

iz

ZRSZ.

na po-

delovanja

»Struktura povpraševanja

v prvih

popolnoma
povzame

torej

v

Ta-

»Prevladujejo

in
že

različnih

izkušnjami

delovnimi

se šolsko leto

polnega

-

v različnih prostočasnih

kar je pos-

hitro

potrditve

kompe-

pridobili s svojo

ki

v juli-

na-

ak-

in angažiranostjo na določenem

izobraževanja,

oblikah

za

(NPK).

izkušenj,

da

Največje

je bilo po poklicih

priprav na bližajoče

ponoven

Zavoda

zavodu

dročju vzgoje in izobraževanja,

in

področju

delovnih

delodajalci sporočili

izrazito

ledica

izobrazbo?

ponuja

do formalne
znanja,

za

zanimanja,

ni

kvalifikacijo
NPK

želijo
tudi

usposabljanja

so jih ljudje

tenc, ki
tivnostjo

razvidno,

je

in

možnosti

analitiko

za

prostih

struktura

so jih

ter

storitve. Kakšne bodo

kot

dobijo službe,

delodajalci

sistem

izobraževanju

programa

imajo, a ne

poklicno

cionalno

izkušnjam

brezposelne

programi

tudi

srednješolskem

izrednem

svojim

ki

nove, za

nostih. Tako

sodelovanjem

in

je ta sistem

nešolskih

samoučenjem,

s

in

drugih dejav-

namenjen

odra-

slim, ki so v življenju kakor koli pridobili
delovne izkušnje
bi bile
pojasni

Antonija

poselnim,

določen
vsekakor
nosti

in znanje

ovrednotene

in

Pezdirc

in si želijo,

da

javno priznane,«

z

»Brez-

ZRSZ.

ki se vključijo v sistem NPK in

certifikat NPK tudi
povečajo

za razvoj

pridobijo, se

zaposljivost

kariere.

Od

leta

in

mož-

2010

je

bilo s (so)financiranjem ZRSZ v preverja-
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Banka Slovenije: Padec BDP pričakovano visok, za
nadaljevanje leta kaže na okrevanje
31.08.2020 13:13

Ljubljana, 31. avgusta (STA) - Padec gospodarske aktivnosti je bil v drugem
četrtletju, v času največjega širjenja virusa in posledično najobsežnejših
preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije, po pričakovanjih visok. Prvi podatki za
tretje četrtletje pa so vzpodbudni in nakazujejo hiter odboj gospodarske rasti v
nadaljevanju leta, je sporočila Banka Slovenije.
Padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji je bil v drugem četrtletju po pričakovanjih večji kot
na dnu prejšnje krize leta 2009. Bruto domači proizvod (BDP) je bil po danes objavljenih
podatkih državnega statističnega urada v drugem četrtletju medletno manjši za 13
odstotkov, kar je 3,1 odstotne točke več kot v drugem četrtletju leta 2009, a nekoliko manj
kot v povprečju evrskega območja.
Zaradi narave omejitvenih ukrepov je bil padec dodane vrednosti po navedbah Banke
Slovenije pričakovano največji v nekaterih zasebnih storitvah, med pomembnejšimi
dejavnostmi predvsem v turizmu in transportu. Nasprotno je prodaja v trgovini takoj po
rahljanju ukrepov začela hitro okrevati.

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

"Ponovno močno zmanjšanje zasebne potrošnje v drugem četrtletju, ki je bilo 16,6odstotno, je tako večinoma posledica strogih ukrepov v aprilu, ki so potrošnikom
onemogočali dostop do širokega spektra storitev. Šok je bil močan tudi v predelovalnih
dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake okrevanja prek visokih mesečnih stopenj rasti
proizvodnje," pravi centralna banka.
Obratna dinamika je bila v gradbeništvu, kjer je bil padec dodane vrednosti na ravni
četrtletja sicer med manjšimi, vendar z dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju. "To
pripisujemo pomanjkanju infrastrukturnih investicij ter investicij v proizvodne in prodajne
zmogljivosti," so navedli.
Na trgu dela razmere ob še vedno trajajočih interventnih ukrepih države in znakih
okrevanja gospodarstva ostajajo stabilne. Zaposlenost je junija tako ostala na mesečni
ravni nespremenjena. V povprečju drugega četrtletja je bilo število delovno aktivnih brez
samozaposlenih kmetov medletno manjše za 1,4 odstotka, k čemur so največ prispevali
predelovalne in zaposlovalne dejavnosti ter gostinstvo.
Centralna banka ugotavlja, da razpoložljivi podatki, kot so poraba elektrike, davčni prihodki,
nabavni indeks, zaupanje v gospodarstvu, nakazujejo precejšnje okrevanje gospodarstva v
poletnih mesecih.
V Banki Slovenije so ob začetku krize pripravili tri scenarije poteka dogodkov, s katerimi so
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ugotavljali, da bo cena, ki jo bo plačalo slovensko gospodarstvo zaradi izbruha pandemije
koronavirusa, visoka. Medletni padec BDP naj bi po takratnih ocenah v letošnjem letu
znašal med 6 in 16 odstotkov.
"Trenutne razmere v gospodarstvu kažejo, da se bo padec gospodarske rasti v letošnjem
letu gibal bliže manj neugodnega scenarija, torej skladno z našo osrednjo napovedjo (-6,5
odstotka), ki smo jo predstavili junija. Ob tem v Banki Slovenije izpostavljamo, da okrevanje
poteka v negotovih razmerah, njegovo nadaljevanje bo v znatni meri odvisno od razvoja
epidemiološke slike in odziva držav na njeno morebitno močnejše poslabšanje. Zaradi
negotovosti bodo podjetja še naprej zamikala investicije, gospodinjstva pa vztrajala pri
previdnostnem varčevanju," je navedla Banka Slovenije.
Zaradi deflacijskih pritiskov iz mednarodnega in domačega okolja so bile medtem cene
medletno nižje tudi avgusta. Njihov padec je, merjeno s harmoniziranim indeksom cen
življenjskih potrebščin, znašal 0,7 odstotka, k njemu pa so ponovno največ prispevale cene
naftnih derivatov, ki jih v zadnjih mesecih znižuje tudi trošarinska politika. Rast cen storitev,
ki se je med epidemijo dodatno umirila, je bila avgusta 1,5-odstotna in še ni odražala
globine padca zasebne potrošnje.

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

"V Banki Slovenije šibka inflacijska gibanja pričakujemo tudi v nadaljevanju leta, pri čemer
glavno deflacijsko tveganje predstavlja morebitno močnejše zaostrovanje epidemioloških
razmer," so še zapisali.
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Banka Slovenije: Padec BDP pričakovano visok, za
nadaljevanje leta kaže na okrevanje
31.08.2020 13:13

Ljubljana, 31. avgusta (STA) - Padec gospodarske aktivnosti je bil v drugem
četrtletju, v času največjega širjenja virusa in posledično najobsežnejših
preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije, po pričakovanjih visok. Prvi podatki za
tretje četrtletje pa so vzpodbudni in nakazujejo hiter odboj gospodarske rasti v
nadaljevanju leta, je sporočila Banka Slovenije.
Padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji je bil v drugem četrtletju po pričakovanjih večji kot
na dnu prejšnje krize leta 2009. Bruto domači proizvod (BDP) je bil po danes objavljenih
podatkih državnega statističnega urada v drugem četrtletju medletno manjši za 13
odstotkov, kar je 3,1 odstotne točke več kot v drugem četrtletju leta 2009, a nekoliko manj
kot v povprečju evrskega območja.
Zaradi narave omejitvenih ukrepov je bil padec dodane vrednosti po navedbah Banke
Slovenije pričakovano največji v nekaterih zasebnih storitvah, med pomembnejšimi
dejavnostmi predvsem v turizmu in transportu. Nasprotno je prodaja v trgovini takoj po
rahljanju ukrepov začela hitro okrevati.

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

"Ponovno močno zmanjšanje zasebne potrošnje v drugem četrtletju, ki je bilo 16,6odstotno, je tako večinoma posledica strogih ukrepov v aprilu, ki so potrošnikom
onemogočali dostop do širokega spektra storitev. Šok je bil močan tudi v predelovalnih
dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake okrevanja prek visokih mesečnih stopenj rasti
proizvodnje," pravi centralna banka.
Obratna dinamika je bila v gradbeništvu, kjer je bil padec dodane vrednosti na ravni
četrtletja sicer med manjšimi, vendar z dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju. "To
pripisujemo pomanjkanju infrastrukturnih investicij ter investicij v proizvodne in prodajne
zmogljivosti," so navedli.
Na trgu dela razmere ob še vedno trajajočih interventnih ukrepih države in znakih
okrevanja gospodarstva ostajajo stabilne. Zaposlenost je junija tako ostala na mesečni
ravni nespremenjena. V povprečju drugega četrtletja je bilo število delovno aktivnih brez
samozaposlenih kmetov medletno manjše za 1,4 odstotka, k čemur so največ prispevali
predelovalne in zaposlovalne dejavnosti ter gostinstvo.
Centralna banka ugotavlja, da razpoložljivi podatki, kot so poraba elektrike, davčni prihodki,
nabavni indeks, zaupanje v gospodarstvu, nakazujejo precejšnje okrevanje gospodarstva v
poletnih mesecih.
V Banki Slovenije so ob začetku krize pripravili tri scenarije poteka dogodkov, s katerimi so
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ugotavljali, da bo cena, ki jo bo plačalo slovensko gospodarstvo zaradi izbruha pandemije
koronavirusa, visoka. Medletni padec BDP naj bi po takratnih ocenah v letošnjem letu
znašal med 6 in 16 odstotkov.
"Trenutne razmere v gospodarstvu kažejo, da se bo padec gospodarske rasti v letošnjem
letu gibal bliže manj neugodnega scenarija, torej skladno z našo osrednjo napovedjo (-6,5
odstotka), ki smo jo predstavili junija. Ob tem v Banki Slovenije izpostavljamo, da okrevanje
poteka v negotovih razmerah, njegovo nadaljevanje bo v znatni meri odvisno od razvoja
epidemiološke slike in odziva držav na njeno morebitno močnejše poslabšanje. Zaradi
negotovosti bodo podjetja še naprej zamikala investicije, gospodinjstva pa vztrajala pri
previdnostnem varčevanju," je navedla Banka Slovenije.
Zaradi deflacijskih pritiskov iz mednarodnega in domačega okolja so bile medtem cene
medletno nižje tudi avgusta. Njihov padec je, merjeno s harmoniziranim indeksom cen
življenjskih potrebščin, znašal 0,7 odstotka, k njemu pa so ponovno največ prispevale cene
naftnih derivatov, ki jih v zadnjih mesecih znižuje tudi trošarinska politika. Rast cen storitev,
ki se je med epidemijo dodatno umirila, je bila avgusta 1,5-odstotna in še ni odražala
globine padca zasebne potrošnje.

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

"V Banki Slovenije šibka inflacijska gibanja pričakujemo tudi v nadaljevanju leta, pri čemer
glavno deflacijsko tveganje predstavlja morebitno močnejše zaostrovanje epidemioloških
razmer," so še zapisali.
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NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO ZA OBDOBJE
OD 3. DO 28. AVGUSTA 2020

Za vas smo ponovno pripravili novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko
med drugim preberete, da so v javni razpravi Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o

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

nalezljivih boleznih ter Gradbeni zakon, katerega rok za podajo predlogov je
podaljšan do 10. 9. 2020. Pišemo tudi o tem, da so bili v Uradnem listu objavljeni
Poročilo o gibanju plač za mesec junij 2020, Koeﬁcient rasti cen v RS v juliju 2020,
Odlok o ustanovitvi Urada Vlade RS za demograﬁjo in Odlok o spremembah in
dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na
notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.

Najnovejše v javni razpravi
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Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj:
predlog uredbe določa funkcije, ki štejejo kot vidni javni položaj. Rok za podajo
predlogov: 28. 9. 2020.
Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti: predlog zakona ureja
oblikovanje Razvojnega sveta RS, ﬁnanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
možnosti nagrajevanja raziskovalcev, odprti dostop do raziskovalne infrastrukture na
javnih raziskovalnih organizacijah, položaj agencije, možnost ugovora v postopkih in
drugo. Rok za podajo predlogov: 17. 9. 2020.
Zakon o elektronskih komunikacijah: predlog zakona nadomešča ZEKom-1, ureja
hitrejši dostop do radiofrekvenčnega spektra, deﬁnicijo nekaterih pojmov, ukrepe za
uporabnike invalide, upravičence do posebnih cenovnih opcij in drugo. Rok za podajo
predlogov: 15. 10. 2020.
Gradbeni zakon: predlog zakona širi nabor začasnih objektov, ureja pridobitev
gradbenega dovoljenja in možnost gradnje še pred njegovo pravnomočnostjo,
pridobivanje mnenj, zaostruje pogoje za sodelovanje NVO pri presoji vplivov gradnje na
okolje in drugo. Rok za podajo predlogov: 10. 9. 2020.
Zakon o dolgotrajni oskrbi: predlog ureja deﬁnicijo dolgotrajne oskrbe, upravičence,
oblike izvajanja storitev, izvajalce storitev, mreže, uvedbo obveznega socialnega
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in drugo. Rok za podajo predlogov: 5. 10. 2020.
Zakon o nalezljivih boleznih: predlog nadomešča dosedanji zakon in ureja karanteno,

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

obveznost cepljenja pred vstopom v vrtec, pooblastila ministrstva za zdravje, Vlade RS,
občin, NIJZ, ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni in okužb,
možnost omejitve zbiranja tudi na zasebnih površinah in drugo. Rok za podajo predlogov:
30. 9. 2020.
Najnovejše v Državnem zboru

Zakon o učinkoviti rabi energije: predlog zakona podaljšuje obveznost doseganja
prihrankov energije, ureja deﬁnicijo nekaterih pojmov, sistem energetskih pojmov, pregled
klimatskih sistemov, pravico do prejemanja informacij o obračunu porabe energije za
ogrevanje, hlajenje in porabo sanitarne vode in drugo.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju: predlog novele ureja
elektronsko vinjeto, čezmejno izmenjavo podatkov in drugo.
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Najnovejše v Uradnem listu

Koeﬁcienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2020(Uradni list RS 116/2020); SURS
med drugim objavlja, da je mesečni koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2020
v primerjavi z junijem 2020 –0,001.
Poročilo o gibanju plač za junij 2020 (Uradni list RS 116/2020); SURS v poročilu med
drugim objavlja, da je povprečna mesečna bruto plača v državi za junij 2020 znašala
1.812,72 EUR in povprečna bruto plača za obdobje januar – junij 2020 1.830,91 EUR.
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2020 (Uradni
list 116/2020); povprečen znesek trošarine za mesec julij znaša 351,19 evra za 1000
litrov.
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na
začasnem čakanju na delo (Uradni list RS 115/2020); do 30. septembra 2020 se
podaljša ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na
delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19.
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za
preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji
meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike
Slovenije (Uradni list RS 115/2020); spreminjajo se izjeme prehoda meje brez odreditve
karantene.

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

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS 113/2020); spreminjajo se pogoji za
napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020 (Uradni list
RS 113/2020); določen je letni program cepljenja in zaščite z zdravili v 2020.
Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za
demograﬁjo (Uradni list RS 113/2020); odlok ureja vodenje in naloge urada.
Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za ﬁnanciranje dodatnih kadrov pri izvajalcih
socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži (Uradni list RS
113/2020); določen je način ocene potreb po dodatnem kadru, stroški, za katere se
namenijo dodatna javna sredstva in rok za izplačilo.
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Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS 109/2020);
določena je spremenjena vrednost stroškov nakupa čebelarske opreme in izvedba
ukrepov do 4. septembra 2020.
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij
2020 (Uradni list RS 109/2020); cene življenjskih potrebščin so bile julija 2020 v
primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,1 %.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS 108/2020); uredba ureja uporabo e- sredstev, oddajo vloge na ARSKTRP, možnost
podaljšanja roka za vložitev zadnjega zahtevka in drugo.

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

DELI
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Obsežen padec gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju; prvi
podatki nakazujejo okrevanje v nadaljevanju leta
08/31/2020 / Press release
Padec gospodarske aktivnosti je bil v drugem četrtletju, v času največjega širjenja virusa in
posledično najobsežnejših preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije, po pričakovanjih visok.
Zaradi narave ukrepov je bil najmočnejši v zasebnih storitvah. Na trgu dela so se razmere ob še
vedno trajajočih interventnih ukrepih države za zdaj stabilizirale. V Banki Slovenije ob tem
ugotavljamo, da so prvi podatki za tretje četrtletje spodbudni in nakazujejo hiter odboj gospodarske
rasti v nadaljevanju leta, pri čemer tveganja ob negotovih epidemioloških razmerah ostajajo visoka.

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

Padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji je bil v drugem četrtletju po pričakovanjih večji kot na dnu prejšnje
krize leta 2009. S ponovnim obsežnim četrtletnim padcem je bil BDP v drugem četrtletju medletno manjši
za 13,0 %, kar je 3,1 odstotne točke več kot v drugem četrtletju leta 2009, a nekoliko manj kot v povprečju
evrskega območja.
Zaradi narave omejitvenih ukrepov je bil padec dodane vrednosti pričakovano največji v nekaterih zasebnih
storitvah, med pomembnejšimi dejavnostmi predvsem v turizmu in transportu. Nasprotno je prodaja v
trgovini takoj po rahljanju ukrepov začela hitro okrevati. Ponovno močno zmanjšanje zasebne potrošnje v
drugem četrtletju, ki je bilo 16,6-odstotno, je tako večinoma posledica strogih ukrepov v aprilu, ki so
potrošnikom onemogočali dostop do širokega spektra storitev.
Šok je bil močan tudi v predelovalnih dejavnostih, ki pa od maja že kažejo znake okrevanja prek visokih
mesečnih stopenj rasti proizvodnje. Obratna dinamika je bila prisotna v gradbeništvu, kjer je bil padec
dodane vrednosti na ravni četrtletja sicer med manjšimi, vendar z dodatnim zmanjšanjem aktivnosti v juniju.
To pripisujemo pomanjkanju infrastrukturnih investicij ter investicij v proizvodne in prodajne zmogljivosti.
Na trgu dela razmere ob še vedno trajajočih interventnih ukrepih države in znakih okrevanja gospodarstva
ostajajo stabilne. Zaposlenost je junija tako ostala na mesečni ravni nespremenjena. V povprečju drugega
četrtletja je bilo število delovno aktivnih brez samozaposlenih kmetov medletno manjše za 1,4 %, k čemur
so največ prispevali predelovalne in zaposlovalne dejavnosti ter gostinstvo.
Pričakovano zaposlovanje v treh mesecih - Slovenija
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Opomba: Agregatna kazalnika sta izračunana s pomočjo deležev v dodani vrednosti.
Vir: SURS, preračuni Banka Slovenije.

Razpoložljivi podatki, kot so poraba elektrike, davčni prihodki, nabavni indeks, zaupanje v gospodarstvu,
nakazujejo precejšnje okrevanje gospodarstva v poletnih mesecih.
Kazalnik gospodarske klime - Slovenija
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Vir: SURS, ocene in preračuni Banke Slovenije

V Banki Slovenije smo ob začetku krize pripravili tri scenarije poteka dogodkov, s katerimi smo ugotavljali,
da bo cena, ki jo bo plačalo slovensko gospodarstvo zaradi izbruha pandemije koronavirusa, visoka.
Medletni padec BDP naj bi po takratnih ocenah v letošnjem letu znašal med 6 in 16 %. Trenutne razmere v
gospodarstvu kažejo, da se bo padec gospodarske rasti v letošnjem letu gibal bliže manj neugodnega
scenarija, torej skladno z našo osrednjo napovedjo (-6,5 %), ki smo jo predstavili junija.
Ob tem v Banki Slovenije izpostavljamo, da okrevanje poteka v negotovih razmerah, njegovo nadaljevanje
bo v znatni meri odvisno od razvoja epidemiološke slike in odziva držav na njeno morebitno močnejše
poslabšanje. Zaradi negotovosti bodo podjetja še naprej zamikala investicije, gospodinjstva pa vztrajala pri
previdnostnem varčevanju.

Tudi avgusta nadaljevanje deflacije
Zaradi deflacijskih pritiskov iz mednarodnega in domačega okolja so bile cene medletno nižje tudi avgusta.
Njihov padec je znašal 0,7 %, k njemu pa so ponovno največ prispevale cene naftnih derivatov, ki jih v
zadnjih mesecih znižuje tudi trošarinska politika. Rast cen storitev, ki se je med epidemijo dodatno umirila,
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je bila avgusta 1,5-odstotna in še ni odražala globine padca zasebne potrošnje. V Banki Slovenije šibka
inflacijska gibanja pričakujemo tudi v nadaljevanju leta, pri čemer glavno deflacijsko tveganje predstavlja
morebitno močnejše zaostrovanje epidemioloških razmer.
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