Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 3. 10. 2020
Število objav: 11
Internet: 8
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Povzetek

Naslov

Tudi v industriji vse več zahtev po trajnostnih izdelkih

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 10. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot milijon ljudem. Izdelki iz aluminija se namreč uporabljajo na številnih trgih, vključno z avtomobilsko industrijo,
transportom, visokotehnološkim inženiringom, gradbeništvom in embalažo. Izdelki iz aluminija (aluminijski profili) se
uporabljajo pri gradnji mobilnih bolnišnic, dihalnih aparatih (respiratorjih) in drugih medicinskih...

Naslov

V bloku smo Slovenci sami svoji gospodarji

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 10. 2020

Avtor

Saša Bojc

Teme

Gradbeni zakon

...upamo na ustreznejše rešitve, kot smo jih bili vajeni v preteklosti. Upam, da bo Ekosklad zdržal pritisk drugih strok,
predvsem statikov in celo strojnih inženirjev, ki bo radi nadaljevali s prenovami fasad,«je povedal. Koliko stane
energetska prenova Po besedah Barbare Jamnik iz podjetja UVG, ki upravlja predvsem...

Naslov

Uporabimo slovenski les v domači industriji

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nove priložnosti: "Izpostavila bi 16. september 2020, ko smo bili v evropskem parlamentu pozvani, da moramo
Evropo postaviti na vodilno mesto na področju gradbeništva, krožnega gospodarstva, biogospodarstva." Poudarila je
posebno prednost lesa pri kreiranju novih izdelkov, predvsem to, kaj se zgodi z njim po koncu življenjskega...

Naslov

Po koncu slovenske liberalne idile

Medij

Delo - Sobotna priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Sobotna priloga; 3. 10. 2020

Avtor

Franček Drenovec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 2.246 cm
2

...poraba, najprej predvsem osebna poraba, potem vse bolj državna investicijska. Razmahnile so se domači porabi
namenjene panoge, najbolj tipično trgovina in gradbeništvo. Kapital, specializiran za naš miniaturni domači trg, pa hitro
trči ob omejitve. V značilno neoliberalnih procesih z nebrzdanim pohlepom in »umaknjeno...

Naslov

Študenti se vračajo

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 10. 2020

Avtor

Mateja Rant

Teme

Gradbeništvo, graditev

...informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes pa opažajo na naslednjih področjih: poslovne in upravne
vede, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Ministrstvo je visokošolskim
deležnikom sredi septembra posredovalo smernice za izvedbo študijske dejavnosti v...
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Naslov

Konferenca Innovation Summit 2020: Ustvarjanje bolj odporne in trajnostne prihodnosti

Medij

Irt3000.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dalje. Konferenca Innovation Summit ponuja edinstveno priložnost, da zainteresirani izvedo več o digitalizaciji na
različnih področjih – od energetike, gradbeništva, industrije in podatkovnih centrov – ter upravljanja z energijo in
operativnimi viri, v skladu z novimi okoljskimi zahtevami, ki v ospredje postavljajo...

Naslov

Študenti se vračajo

Medij

Gorenjskiglas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 10. 2020

Avtor

Mateja Rant

Teme

Gradbeništvo, graditev

...informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes pa opažajo na naslednjih področjih: poslovne in upravne
vede, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Ministrstvo je visokošolskim
deležnikom sredi septembra posredovalo smernice za izvedbo študijske dejavnosti v...

Naslov

Kontrasti - Mladi se predstavijo

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 18

Površina: 106 cm2

...jasno izrazi, bodisi skozi vprašanje pripadnosti kot tudi v vsakdanjem življenju.« Jasmina Gruden obiskuje prvi letnik
magistrskega študija gradbenega inženirstva na tržaški fakulteti in je doma iz Boljunca. Kot napovedovalka sodeluje z
Rai Slovenski program na Radiu Trst A in Televizijo Koper v oddaji Športel. Njena...

Naslov

PTR Robots predstavlja prvega mobilnega dvižnega robota na svetu, ki lahko premešča
bolnike in jim pomaga pri rehabilitaciji Robot za premeščanje in rehabilitacijo pacientov je
mobilen in inteligenten

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sedež v evropski "prestolnici robotov", mestu Odense na Danskem, kjer skupina razvija, proizvaja in prodaja
storitvene robote za zdravstvo, bolnišnicam, gradbeništvo in kmetijstvo. Fotografije za medije Oglejte si izvorno
različico na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201001005084/en/ Kontakt...

Naslov

Produktivnost nad pričakovano v 2019, nov rekord v dobičkonosnosti

Medij

Bančni vestnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 10. 2020

Avtor

Bojan Ivanc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 3.078 cm
2

...vrednosti so ustvarile predelovalne dejavnosti, 1 8 % trgovina, 9,2 % promet in skladiščenje, 6,9 % strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, 6 % gradbeništvo in 5,9 % IKT-dejavnosti. Od 1,9-milijardnega prirasta dodane
vrednosti v letu 201 9 se je dodana vrednost najbolj okrepila zaradi predelovalnih dejavnosti...
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Naslov

V Slovenj Gradcu načrtujejo gradnjo sodobne soseske “Zipo”

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 10. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V bivši poslovni coni ZIPO bodo, če bo šlo vse po načrtih, spomladi 2021 pričeli z gradnjo sodobne soseske “Zipo”.
Direktor Gradbeništva Kuster Branko Kuster pove, da bodo obstoječi objekt porušili, na lokaciji pa se bodo zgradili trije
bloki. Direktor podjetja Branko Kuster razloži: “Sedanja...
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Kazalo

https://www.delo.si/izvozniki/tudi-v-industriji-vs...

1/4

Tudi v industriji vse več zahtev po trajnostnih
izdelkih
Zahteve trgov, okoljska ozaveščenost in trajnostna
naravnanost vodijo tudi do embalaže z nizkim ogljičnim
odtisom.
Objavljeno
02. oktober 2020 06.00

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

Posodobljeno
02. oktober 2020 06.00

Odpri galerijo
Proizvodnja rondelic, delno proizvedenih iz industrijskega odpadnega aluminija, je prvi korak k nizkoogljični embalaži, proizvedeni s tehnologijo protismernega iztiskovanja. FOTO: Talum
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Marjana Kristan Fazarinc
Slovenski industriji se obeta dodaten razvojni pospešek tudi z ukrepi, predvidenimi v osnutku Slovenske industrijske strategije 2021–2030, ki je v javni obravnavi do 16. oktobra in katerega
krovni kazalnik se nanaša na produktivnost dela. »Prek slovenske industrijske strategije želimo uresničiti vizijo razvoja slovenske industrije kot zelene, ustvarjalne in pametne,« je ob nedavni
predstavitvi strategije poudaril državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc. Z vidika zelenega razvoja so ključni prehod v krožno gospodarstvo, razogljičenje energetsko
intenzivne industrije, trajnostna mobilnost ter na obnovljivih virih temelječa industrija.
Tudi osnutek dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 predvideva neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost do sredine stoletja. Strategija predvideva od 80- do 90odstotno zmanjšanje izpustov v sektorju prometa, enako v energetiki, v industriji za od 80 do 87 odstotkov, pri ravnanju z odpadki pa od 75- do 83-odstotno. Predvidoma bomo dosegli
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 80 do 90 odstotkov glede na leto 2005 ob hkratnem izboljšanje ponorov.

Preberite še:
Surovine pomembne za prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo

Za zeleni razvoj ključna snovna produktivnost

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

Za Evropo so za prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo ključne številne surovine, proizvedene v Evropi. Epidemija koronavirusa je to potrdila in na boleč način pokazala, da Evropa ne
more in ne sme biti pri dobavi ključnega materiala za industrijsko proizvodnjo odvisna od drugih regij. Za zeleni razvoj je ključna snovna produktivnost in krožno gospodarjenje, torej da se ob
ustvarjanju čim večje dodane vrednosti s porabljenimi surovinami in materiali ravna gospodarno in gospodari krožno, saj le tako dolgoročno ohranjamo stabilen vir surovin. Aluminij, ki je
zaradi edinstvenih lastnosti reciklaže in ponovne uporabe brez izgube osnovnih lastnosti znan kot neskončni material, v strokovni, vse bolj pa tudi širši javnosti, upravičeno velja za material
prihodnosti.
V Evropi aluminijska industrija generira okoli 40 milijard evrov prihodkov ter daje neposredno in posredno delo več kot milijon ljudem. Izdelki iz aluminija se namreč uporabljajo na številnih
trgih, vključno z avtomobilsko industrijo, transportom, visokotehnološkim inženiringom, gradbeništvom in embalažo. Izdelki iz aluminija (aluminijski profili) se uporabljajo pri gradnji
mobilnih bolnišnic, dihalnih aparatih (respiratorjih) in drugih medicinskih instrumentih ter opremi. Aluminij je pomemben del pakirne industrije za farmacijo oziroma zdravila in v živilski
industriji, ki morata zagotavljati neprekinjeno dobavo tudi v primeru epidemije.
Po podatkih European Aluminium iz leta 2014 se aluminij uporablja pri transportu (39 odstotkov), v gradbeništvu (24 odstotkov), pri pakiranju (17 odstotkov), inženiringu (13 odstotkov) in
sedem odstotkov v splošni potrošnji. Aluminij ostane na nekaterih področjih rabe dlje časa, drugje nekoliko manj. Njegova življenjska doba v transportni tehniki je ocenjena na približno 15 let,
v gradbeništvu na okoli 30 let, v pakirni industriji pa na približno leto dni, zato je pomembno, da se zavržena embalaža zbere, sortira in reciklira, pridobljeni material pa ponovno uporabi.

Evropa prva na svetu pri recikliranju aluminija
Evropa je po podatkih European Aluminium za leto 2013 z 11 kg aluminija na prebivalca številka ena v recikliranju na svetu. Sledi ji Severna Amerika z 9,5 kilograma na prebivalca, Kitajska
z nekoliko več kot šestimi kilogrami in Latinska Amerika z malo več kot dvema kilogramoma na prebivalca – svetovno povprečje znaša štiri kilograme aluminija na prebivalca. V Sloveniji je
podjetje Talum, ki je eno največjih slovenskih izvoznikov ter proizvajalec elektroliznega aluminija in najbolj kakovostnih izdelkov iz aluminija, že dolgo močno vpeto v krožni tok
sekundarnih surovin. Pojasnjujejo, da odpadni aluminij že ob nakupu in pozneje še na vhodu ločujejo po vrsti (obliki), kemični sestavi in onesnaženosti (plastika, druge kovine, olja, masti).

6

Delo.si
Država: Slovenija

02.10.2020
Petek, 06:04

Kazalo

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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V Talumu, kot pravijo, pozorno spremljajo tako direktive in smernice zakonodaje kot tudi zahteve in pričakovanja svojih kupcev. Talum je tudi član nemškega združenja proizvajalcev
aluminija, v okviru katerega se redno udeležujejo delavnic in konferenc na temo trajnosti, krožnega gospodarjenja in reciklaže. »Skupaj z drugimi evropskimi podjetji si prizadevamo, da
najbolje in najučinkoviteje zadovoljimo potrebe in izpolnimo zahteve trga, med katerimi izstopa povpraševanje pa trajnem izdelku. Talum kar 30 odstotkov svojih izdelkov proda na trg
embalaže, kjer je življenjski cikel izdelka kratek, potreba po reciklaži pa velika.«

Visoka dodana vrednost v segmentu rondelic
V Talumu proizvodnjo primarnega aluminija vse bolj nadomešča proizvodnja izdelkov iz pretaljenega in odpadnega aluminija. Do leta 2025 nameravajo doseči, da bo le še četrtina proizvodnje
vezane na proizvodnjo primarnega aluminija, vse drugo pa nameravajo izdelati iz kupljenega, predelanega ali recikliranega aluminija.
Talum je leta 2018 kot prvi proizvajalec rondelic v Evropi na trg poslal rondelice, ki vsebujejo več kot 25 odstotkov odpadnega aluminija. V podjetju so z razvojem legiranih rondelic, ki
omogočajo proizvodnjo aerosolnih doz s tanjšimi stenami in s tem prihranek materiala, uspešno umestili blagovno znamko Talum na trgu aerosolnih doz. Posredno jim je prek kupcev uspelo
prepričati multinacionalke, kot so Unilever, L'oreal, Henkel, Procter and Gamble, o smotrnosti uporabe legiranih rondelic. »Dodana vrednost v segmentu rondelic znaša skoraj 100.000 evrov,«
pojasnjuje mag. Gregor Zečević, vodja prodajnega programa rondelic.

Aluminij material prihodnosti
»Zahteve trga, rastoča okoljska ozaveščenost potrošnikov in širše javnosti ter trajnostna naravnanost podjetja Talum zahtevajo embalažo z nizkim ogljičnim odtisom. V Talumu, enem
najpomembnejših proizvajalcev aluminijskih rondic na svetu, se zavedajo pomembnosti vloge, ki jo imajo na trgu embalaže. Govorimo o aluminiju, materialu, ki zagotavlja neskončno
ponovljivost reciklaže ter je zato pogosto in upravičeno označen za neskončni material. To dela aluminij za material prihodnosti,« pravi Gregor Zečević in dodaja, da v Talumu zaradi tega
veliko truda vlagajo v raziskovanje in razvoj prednosti, ki jih ima aluminij, saj želijo trgu zagotavljati trajnostne in do narave prijazne izdelke.
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Na poti k nizkoogljični embalaži
Proizvodnja rondelic, delno proizvedenih iz industrijskega odpadnega aluminija, je prvi korak k nizkoogljični embalaži, proizvedeni s tehnologijo protismernega iztiskovanja. Rondele se
vgrajujejo v dna nerjavečih posod, rondelice pa so material za izdelavo aluminijastih doz in tub. »Uporabili smo 25 odstotkov odpadnega aluminija, ki nastane v proizvodnji aerosolnih doz in
tub, ter 75 odstotkov primarnega aluminija. Sledil je hiter razvoj in preskok iz uporabe industrijskega odpadnega aluminija k uporabi odpadnega aluminija na koncu svojega primarnega
življenjskega cikla. Vsaka nadaljnja uporaba tovrstnega materiala ne povzroča emisij CO2, razen tistih, ki nastanejo pri pretapljanju aluminija,« pojasnjuje Gregor Zečević in dodaja, da je
seštevek vseh emisij, ki nastanejo pri proizvodnji rondic iz tovrstnega odpadnega aluminija skoraj šestkrat nižji v primerjavi z emisijami, ki nastanejo pri proizvodnji rondelic iz primarnega
aluminija.

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

»S tem postane rondica ekološko prijaznejši in tržno zanimiv proizvod, katerega prednosti so že prepoznali pri globalno največjih porabnikih aerosolnih doz in tub,« pravi vodja prodajnega
programa rondelic. Po njegovih besedah projekt veliko obeta, saj jim korenito izboljšuje njihov tržni položaj ter postavlja trdne temelje za rast obsega prodaje in s tem povečanje tržnega deleža
srednje- in dolgoročno. Talum je leta 2018 od Gospodarske zbornice Slovenije prejel tudi nacionalno priznanje za inovacije v podjetjih, in sicer posebno priznanje za potencialno inovacijo
krožnega gospodarstva za njihov 'Eco Green Alu Can'. S posodobitvijo tehnološke opreme in razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi svojim kupcem omogočajo sklenjen krog reciklaže.
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V bloku smo sami svoji gospodarji
O barvi nove fasade se pogosto odloči peščica stanovalcev,
večinoma po načelu, da bo njihov blok drugačen od
sosednjega.
Objavljeno
02. oktober 2020 07.00

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

Posodobljeno
02. oktober 2020 09.06

Odpri galerijo
Tudi po prenovi ima vsako stanovanje drugačno zasteklitev in okenske okvirje, da o premičnih elementih ne govorimo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
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Saša Bojc
V marsikateri soseski so spet postavili gradbeni oder. V ospredju je tako imenovana energetska sanacija in z njo obljubljeni prihranki pri ogrevanju, kakšne barve bo po novem nekaj desetletij
stara stavba, pa se skupaj z upravnikom ali projektantom pogosto odloči zgolj peščica stanovalcev, ki sploh prihajajo na zbor etažnih lastnikov.
Ob tem, da si stanovalci najpogosteje želijo – tako so nam povedali v podjetju za upravljanje, vzdrževanje in gradnje UVG – predvsem, da bo njihov blok drugačen od sosednjega, je torej
drugotnega pomena, kako bo izbrana barva bloka vplivala na podobo celotne soseske in predvsem na tiste, ki ne živijo v njem.
»Barve blokov v stanovanjskih soseskah pred desetletji niso bile izbrane naključno, temveč so bile izdelane barvne študije, da je celotna soseska delovala kot skladna celota. Takšna sta bila
denimo Šišenska soseska 6 in Štepanjsko naselje. Zdaj pa jih marsikje prenavljajo stihijsko, brez enotnega pristopa, vse skupaj je prepuščeno pobudi posameznikov, kar je videti že v središču
Ljubljane.

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

Na staromeščanskih hišah so prav tako ena okna plastična, druga deljena, tretja lesena, četrta s kovinskimi križi. Tudi izobraženi ljudje se lotevajo prenove vsak po svoje, ne oziraje se na
okolico, v čemer se vnovič kaže naša kultura bivanja, ki je zelo zapostavljena vrsta kulture. Individualizem je dobil krono z liberalizmom in ta zdaj prevladuje nad družbenim,« je kritičen
arhitekt Jurij Kobe.

Blok, ki je bil pred prenovo bel v kombinaciji z vinsko rdečimi ložami, je po prenovi postal rumenkast z oranžnimi ložami. Oranžni so celo robovi balkonov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Po besedah predsednika zbornice za arhitekturo in prostor, arhitekta Tomaža Krištofa so veliko večjo škodo našemu prostoru naredile individualne hiše, ki so jih lastniki v zadnjih desetletjih
pod parolo »na svoji parceli sem svoj gospodar« pobarvali v pretirano žive barve, ki kazijo krajino kilometre daleč. Barve prenovljenih stanovanjskih blokov so le redko ekscesne tudi zaradi
nujnega dogovora med etažnimi lastniki – za zdaj je potrebno 75-odstotno soglasje.
»Zakonodaja je pri nas glede tega ustrezno urejena. Lastnik stanovanja v večstanovanjskem bloku lahko izvede prenovo, ki bi spremenila zunanji videz stavbe, samo s soglasjem preostalih
lastnikov, občina lahko tudi predpiše pogoje za prenovo stanovanjskih stavb. Kot kaže, pa tega dela stanovanjskega zakona nihče ne pozna. Tudi upravniki redko opozarjajo etažne lastnike
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stanovanjskih blokov, da je na primer za menjavo materiala ograje na balkonu, montažo klimatske naprave na fasado ali namestitev zunanjih žaluzij na okno prav tako potrebno soglasje
etažnih lastnikov,« je poudaril Krištof.

V Ljubljani dopustna le originalna barva?
V ljubljanski občini odlok o občinskem prostorskem načrtu v 14. členu določa, da je zamenjava oken in vrat dopustna le v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem
dovoljenju za stavbo ali v enotni barvi za celoten objekt, zasteklitve balkonov ter postavitve senčil, nadstreškov v atrijih in klimatskih naprav pa so dopustne na podlagi enotne projektne
rešitve za celoten objekt.
Fasado je dovoljeno obnoviti samo v originalni barvi. »Pred izborom fasadne barve je torej treba na podlagi dejanske originalne barve ustrezno določiti novo, kar je razmeroma preprosta
operacija, ki se izvede s sondiranjem na terenu. Na objektih, ki so varovani kot kulturna dediščina, je treba za fasado pridobiti še ustrezno mnenje pristojne službe, podobno v območjih
naselbinske dediščine. V takih primerih se zamenjava barve fasade z neustrezno lahko sankcionira,« so pojasnili na MOL.
»Barva fasade ni predmet postopka izdaje gradbenega posega, lahko pa jo projektant predvidi v projektni dokumentaciji in se tudi vpiše v izrek gradbenega dovoljenja. Mnenje oddelka za
urejanje prostora o dopustnosti izbrane barvne sheme po prenovi ni potrebno, saj odlok neposredno usmerja k rešitvi. Če se zbor lastnikov večstanovanjskih objektov odloči drugače, kot je
navedeno zgoraj, je odločitev v nasprotju s predpisom. Samovoljno spreminjanje fasade le na delu stavbe prav tako ni dopustno,« so še poudarili.

Denarne kazni za investitorja in izvajalca

Če se gradnja, za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje, izvede v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, je po gradbenem zakonu predvidena globa za investitorja in izvajalca, in
sicer od 10.000 do 30.000 evrov, za srednja in velika podjetja pa od 20.000 do 60.000 evrov.
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Tudi ljubljanski podžupan, profesor Janez Koželj poudarja, da sta določanje barv in nadzor nad barvno lestvico predmet urbanističnega načrtovanja in oblikovanja, s katerima se izraža raven
likovne kulture v družbi. »Pri nas je ta kultura nizka in se še slabša. Izbor barve fasade je, razen pri zaščiteni stavbni dediščini, odvisen od osebnega okusa in samovolje ljudi, ki jih premamijo
slabi vzori, in še posebej od akcijske ponudbe proizvajalcev barv in gradbenega materiala.
V tem primeru so kričeče in vsiljive intenzivne barve sredstvo za poudarjanje individualnosti zaradi želje po izstopanju, ki ustvarja v prostoru slovenskih mest, predmestij in krajine vse večjo
kakofonijo, vse bolj kričav in pisan likovni nered. Učinkovit instrument proti uničevanju skladne podobe naselij in krajine z neprimernimi barvami fasad in streh naj bi bil poseben odlok o
urbanistični prisili, kakršnega omogoča veljavni zakon o urejanju prostora. A le od politične volje in strokovnega angažmaja je odvisno, ali bomo ta pojav onesnaževanja prostora obvladali in
sankcionirali, kar pa po izkušnjah težko verjamem,« je Koželj odgovoril na vprašanje, v čem vidi rešitev.

Žarek upanja
Nekaj upanja za premike v pravo smer vendarle je. Kot je poudaril Krištof, so pred časom od Ekosklada prejeli vprašanje, kaj storiti, da bo projektna dokumentacija za energetsko prenovo
pripravljena na strokovno dovolj visoki ravni in da prenovljene stavbe ne bodo kazile kulturne podobe grajenega okolja.
»Ko smo jih vprašali, kdo običajno pripravlja projektno dokumentacijo za prenovo fasad, se je izkazalo, da so to le izjemoma predstavniki kompetentne stroke, torej arhitekti. To jim je dalo
misliti in Ekosklad je uvedel zahtevo o sodelovanju arhitektov pri pripravi projekta za prenovo fasade, zato lahko v prihodnje upamo na ustreznejše rešitve, kot smo jih bili vajeni v preteklosti.
Upam, da bo Ekosklad zdržal pritisk drugih strok, predvsem statikov in celo strojnih inženirjev, ki bo radi nadaljevali s prenovami fasad,« je povedal.

Koliko stane energetska prenova

Po besedah Barbare Jamnik iz podjetja UVG, ki upravlja predvsem nepremičnine v središču Ljubljane, se stroški prenove raztezajo od 80.000 evrov, kolikor so odšteli stanovalci bloka
z desetimi stanovanji, do 400.000 evrov, kolikor je bil izračun za obnovo stavbe z 39 stanovanji. Energetsko sanacijo večstanovanjskih stavb od leta 2010 subvencionira država. Lani
so za ta namen odobrili 6,14 milijona evrov, izplačali pa 5,46 milijona. V povprečju je bila dodeljena spodbuda za fasado 18.000 evrov na stavbo.

Priložnosti za izboljšave so tudi zato, ker od pobude za energetsko prenovo večstanovanjskih blokov do realizacije mine nekaj let, so nam pritrdili sogovorniki iz podjetij za upravljanje in
vzdrževanje. Poleg tega veliko večstanovanjskih stavb še čaka na obnovo.
»Sodeč po registru nepremičnin je bilo leta 2015 obnovljenih okoli 25 odstotkov fasad in 48 odstotkov streh večstanovanjskih stavb v Sloveniji, večina teh ukrepov je bila izvedenih na
Gorenjskem in območju Maribora. Delež prenovljenih streh je večji zato, ker so stroški manjši kot pri prenovi fasade, poleg tega je to najbolj ustrezno zaporedje, da se torej najprej obnovi
streha in šele potem fasada ali pa se izvede oboje hkrati,« so opomnili v podjetju SPL.
V fondu stavb, ki jih upravljajo, so za zdaj prenovili kakšno četrtino fasad na starejših stavbah. Izbira barve, če te ne določi zavod za varstvo kulturne dediščine ali projektant, pa je v domeni
lastnikov, so pojasnili. Podobno so povedali tudi v podjetjih UVG in Valina.
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Na prenovljenih stavbah so priljubljeni kvadrati ali pravokotniki, ki uokvirjajo okna, in
široki pasovi v drugačni barvi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
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Na novih fasadnih ometih se že v nekaj letih pojavijo plesni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Plesen že po krajšem času

Na nekaterih nedavno obnovljenih fasadah se že nabira plesen, medtem ko se na starih blokih s klasičnim ometom teranova ni pojavila niti po pol stoletja. V čem je problem? Arhitekt
Tomaž Krištof opozarja, da je stiropor zaradi zračne neprepustnosti popolnoma neprimeren material za izolacijo starejših stavb, ki običajno nimajo urejenih prezračevalnih sistemov v
notranjosti. »Zunanja plesen vpliva na videz stavbe, notranja pa tudi na zdravje stanovalcev. Tudi pri uporabi materialov se vidi neustreznost dosedanje prakse, ko pri prenovi fasad
niso sodelovali kompetentni strokovnjaki. Če se po energetski sanaciji v stanovanjih pojavi plesen, je to znak, da se zakonodaja uporablja napačno. Zaradi negativnega zdravstvenega
vpliva bi za prenovo moralo biti pridobljeno gradbeno dovoljenje, pri čemer bi ustrezni strokovnjaki tudi prevzeli odgovornost.«
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Uporabimo slovenski les v domači industriji

ODPRI GALERIJO
Udeleženci konference o rabi lesa
LIDIJA VINKOVIČ

Večer

02.10.2020, 06.15

Les je obnovljiva surovina s številnimi priložnostmi. Po opravljeni nalogi v enem
izdelku lahko postane drug izdelek ali energent
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Direktorat za lesarstvo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in javna agencija Spirit
Slovenija sta v sodelovanju z inkubatorjem Saša v Celju pripravila dogodek, kjer so govorili o rabi lesa in
dobrih praksah poslovanja ter vstopanja na trg slovenskih podjetij. O vplivu lesa na okolje je
spregovorila prof. dr. Andreja Kutnar, predsednica združenja lesarjev s sedežem v Ameriki in direktorica
centra InnoRenew CoE iz Izole.
"Evropsko okolje smo prepričali, da nujno potrebujemo institucijo, ki bo raziskovala, kako na inovativen
način uporabiti les v zdravem bivalnem okolju," je povedala. Les znamo obdelovati na drugačne načine kot
pred leti. Včasih se bojimo njegovega roka uporabnosti, pa imamo v Benetkah dokaz, da lahko les zelo dolgo
zdrži. Kutnarjeva je poudarila, da je treba graditi na tradiciji, vendar v današnjem okolju in z današnjimi
priložnostmi. V slovenskem in evropskem okolju se že nekaj let vrstijo dogodki in politične odločitve,
postavljene so bile strategije, ki so za slovensko lesarstvo odprle nove priložnosti: "Izpostavila bi 16.
september 2020, ko smo bili v evropskem parlamentu pozvani, da moramo Evropo postaviti na vodilno mesto
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na področju gradbeništva, krožnega gospodarstva, biogospodarstva." Poudarila je posebno prednost lesa pri
kreiranju novih izdelkov, predvsem to, kaj se zgodi z njim po koncu življenjskega cikla.

Uporabiti odpadni les
Prav v tem pa vidi nove priložnosti za napredek, saj le 33 odstotkov odpadnega lesa recikliramo: "Les lahko v
krožnem gospodarstvu zapremo v krog in to je njegova prednost. Predvsem kadar govorimo o okoljskih
vplivih. Pri neobnovljivih virih se ta krog ne zapre." Les omogoča kaskadno rabo. Izrabimo ga lahko v
različnih življenjskih ciklih. Nujno se je treba osredotočiti na povratno logistiko in kako odpadni les izkoristiti
in ga ponovno uporabiti.
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LIDIJA VINKOVIČ

Prevečkrat se čisti les uporablja za pridobivanje energije, predelan in odpadni les pa ni v uporabi. K temu je
treba pristopiti interdisciplinarno. "Čeprav delamo z lesom kot obnovljivim materialom, v izdelke iz njega
vnesemo okolju neprijazne snovi," je pojasnila. Omenila je podjetje Cronospam, ki se je zavezalo, da bo
znižalo okoljske vplive svojih proizvodenj s spremembo tehnologij, uporabo drugih lepil ... "Na InnoRenew
CoE razvijamo samoobnavljajoče se premaze na osnovi bioprevlek. Obstaja veliko inovativnih možnosti. Tak
je na primer zgoščen les, kjer lahko les nižjih gostot in manjše vrednosti uporabimo v visokokakovostnih
produktih. Nujna je tudi digitalizacija proizvodnje," je poudarila direktorica in povabila vse, da bi skupaj
razvijali tudi pohištvo za otroke. Ti so večji od prejšnjih generacij in je tako za mnogo učencev šolsko
pohištvo neprimerno.

Transformacija poslovanja
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Spirit pa s svojim programom trajnostne poslovne strateške transformacije pomaga podjetjem do izboljšanja
poslovanja. Alenka Hren, ki vodi ta program, je povedala, da so ključni izzivi v podjetjih visoka
transparentnost poslovanja, pomanjkanje virov, klimatske spremembe, propadanje ekosistemov, cene na trgih,
negotovost dobaviteljskih verig, družbene spremembe, spremembe globalnega delovanja, visoka ozaveščenost
kupcev ...

Največja lesena hiša
V centru InnoRenew CoE gradijo nove prostore. Odprtje največje lesene hiše v Sloveniji načrtujejo
naslednjo jesen. Analizirali so življenjski cikel hiše in proizvodnje vgrajenih materialov. Izračunali so, da
bo pri tem nastalo 3500 ton izpustov CO2, in zato bodo v zameno za vse, kar bodo z gradnjo vzeli naravi,
v sodelovanju z Občino Izola posadili 3000 hrastov.

"Proces transformacije je začetek, kjer se podjetja pogumno odločijo za to pot, ni jih še veliko. Ko
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sprejemamo podjetja, moramo zelo intenzivno preveriti, ali je vodstvo zrelo. Če ni, ne verjame v to pot, si ne
želi spremeniti svojega načina poslovanja, potem še ni primerno za takšen program," je poudarila. Kaj sploh
je trajnostno poslovanje? Podjetje mora stremeti k temu, da bodo sprejemali poslovne odločitve, ki ne bodo
prinašale negativnih vplivov na okolje, na podjetje in zaposlene. Če poslovna odločitev ne sledi tem zavezam,
je podjetje ne sprejme. "V procesu transformacije podjetja prevetrijo vse svoje poslovne procese, korporativno
strategijo. Gredo skozi proces dela. Pri tem pade marsikateri okostnjak iz omare in podjetje se mora s tem
soočiti," je program predstavila Hrenova. Svojo izkušnjo s projektom so predstavila tri podjetja, Jera mix,
d.o.o., Equa, d.o.o., in M Sora, d.d. Vsi so poudarili, da jih je projekt spodbudil k pregledu procesa dela.
Izboljšala se je komunikacija s partnerji, dobavitelji in splošna komunikacija v podjetju. Odprta sta še dva
roka za prijavo na program, prvi je 10. novembra letos, drugi 23. aprila 2021.

5
milijonov evrov je najvišji kredit, ki ga ponuja SID banka projektom domačih podjetij
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Za podjetja v lesnopredelovalni panogi so na voljo aktualni razpisi za finančne spodbude. Darko Sajko z
MGRT je predstavil možnosti financiranja v obliki povratnih in nepovratnih sredstev. Razpis podjetniškega
sklada je za nova delovna mesta, razvoj kakovostnih izdelkov, učinkovito rabo energije. Upravičenci so
mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj enim zaposlenim. Višina subvencije sega od 50.000 evrov (za
projekte vredne do 140.000 evrov) do 500.000 evrov. Povratna sredstva pa ponuja SID banka - za izgradnjo
novih obratov, tehnološko posodobitev, investicijske razpise, stroške materiala in podobno. Ta razpis je
namenjen velikim podjetjem, tudi zadrugam, ki obstajajo najmanj dve leti. Višina je od 100.000 evrov do pet
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milijonov.
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svojimi številnimi gazelami,

že

tranzicijski

v

z odmetavanjem

poselnosti«, tj.

ali

naprednosti

v primerjavi s prejšnji-

podedovana,

že

in

-

podvojili

»prikrita produktivnost«

tehnološko

refevdalizirano vzhodno Evropo zagledani skrajni desnici. Dojemanje lastnih interesov v sferi, ki se promo-

Nenadoma

te

samo

evropski

v

dela povprečnega

realizirana

povedati

s

in

to, saj drugih poli-

osmih urah prisotnosti

svojih združenj in medijev, v zadnjih letih že vidno nagnile k naši rustikalni, katoliško tradicionalistični in v

in razkazuje

tranzicije

vključevanje

teh novih razmerah

mi
ga

bili zadovoljni, še

ustvarilo

tik skoraj ni bilo. Naj zadošča za ponazoritev

gov podjetij, bank in države. Odlivanje

na ravni

in

je

ocena, da so lahko v industrijskih podjetjih v

opravljenega

celo nekoliko

obdobja

v glavnem samo

prostor:

Najprej je šlo predvsem za tedaj nujno odplačevanje dol-

povrnila

pokrovom

prvega

liberaliziranje

monetarnim

trdnim

prav

javnofinančnim

je zato ustvarjala pred-

niso našli poti v produktivno investiranje, ampak
odtekali v veliki meri v tujino kot »izvoz kapitala«.

letih

z

-

in druge dohodke premožnejših,

pa

koncu

zgodba

je

spuščamo. Preprosto

ne

zultate.

skrčenju porabe gospodinjstev

so

ogrozil,

resno
tu

osamosvojena Slovenija že po nekaj letih

presežek, tj. presežek BDP nad domačo porabo. Nastal je

2012.

že
se

lastnimi močmi, brez zadolževanja in tujih

zaposlenega.
Že

pri-

na svojo dobro dediščino je začela izkazovati

zmanjkalo, zaposlovanje

neznatnem

jo je

so lahko le plod ideološke omejenosti ali neznanja. S pripetjem

če sploh.

odpuščenih

let tranzicije, ko

mitivizem novokomponiranega slovenskega

in

35

ostarelosti je treba pogleda-

o

mladosti. Sedanja slovenska produktivna

se je povečevala vsako leto za okrog tri

2007

agendo eko-

-

od-

deset

sploh

se

pa

6

samo

večja

naslednjem letu

v

za

povečala. V desetletju pred

ki

zaščito in

ljiva, v Sloveniji pa prav nič.

pro-

(produkt

dela

zaposlenega)

jo

še

no že nasičenih vodilnih svetovnih družbah vsaj razum-

naše-

konjunkturnega

bila

stotkov

podatke.

vrhuncu

na

zadnjega

cikla,

po

družbeno. Slovenski

od države samo

danes

še standardno neoliberalno agendo

samo

ga

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

terjajo

nomskega in družbenega nazadovanja, ki je v material-

Leta

spet

mladi nadpovprečno brezposelni),

so

redistribucijo, samo še večjo rezino danega kolača zase,

Jure Eržen

prej,

(saj

temveč produktivno, ekonomsko,

je

zagon

pred

tedanji

razpiranju

predvsem

treba
for-

petdesetimi

seveda

mehanizmov
v

v

temeljil

na

nekako

do

jugoslovanski

teh

meja

so

ustavne

Kardeljeve

začetka sedemdesetih let, bolj

predhodni

Kavčičev

zaletavi,

s

pri-

re-

kot

financami
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in delničarstvom obremenjeni liberalistični
entuziazem.) Prenos

tržnega liberaliziranja

v stvarni produktivni razvoj

predpostav-

pa

lja tudi dobro premišljene državne strategije

nju in alpinizmu, smo se vzpeli na svetovni

tedanjega

gospodarstva

in drugih družbenih podsistemov
ekonomske

dovanje

za obvla-

družbene

in

»srednjefordovske«

komple-

produktivnosti

je terjalo prav ekstremno aktivnost oblasti.
Najbolj

temeljni pogoji za to,

ščanja

individualne

produktivni

dovolj čvrst

da

pobude

napredek

in

iz

se

spro-

izcimi

zares
zgolj

ne

alno bogatenje, so bili, in
ljavno,

individu-

to je splošno ve-

in finančni

pravni

jugoslovanski

na

mosvojitvijo

danje

naprej,

beraliziranja in odpiranja meja.
Potem

počasi

učinki tistih

so

pošli.

Predolgo

produktivno

plasteh

okolje,

spreminjanje.

okolje,

za boljši

katere

v

delček.

vezeh

ki

bo

stvari in

družbeni

vznikanje
elit,

obstoječih. Dobro

skemu

zgolj

razvoju

no-

bolj kakor
nadzorova-

tržna ekonomija prispeva k takšni druž-

prispevali

Posebnosti slovenskega zastoja
v katerih so slovenskemu produktivnemu kompleksu pošle moči. V manda-

procese,

tu

prve

vlade

je v Slovenijo dokončno

SDS

nost države obdal

z avreolo

V

motiviranja

-

kanal

liberalna.

V

neoli-

glasov volivcev (za demokratično legitimira-

socialnega napredo-

nje sistema) in

prek

kapitala.

tedanje

izobraževanja; pa

eksplo-

dinamično

urbanizacijo z (že hudo zamujenim) ustvar-

države

S

tem

se

naše blaženo izolirane doline in planine;

mačega

mednarodno

zagotovitev

dobro delujočega

samo

podpiranje

je dokončno razblinila prejšnja

povezanost

učinkovito stanovanjsko politiko, podprto z
velikim stanovanjskim prispevkom iz plač

je

posamičnih in skupnih interesov kapitala.
miselna

pa

podpiranje interesov

potem

Posel

janjem nacionalnih stičišč in srečališč za vse

dobičkov;

država zgolj libe-

da je
kot

mljanje populističnih trikov za pridobivanje

tisti čas odločilni novi

socialne mobilnosti

in

in

beralizmu sta posla politikov samo dva: izu-

dinamičnosti

sistemov

normalnosti

tem ideološkem kontekstu je

normalno in obvezno,
ralna in nič drugega

Mehanizmi družbene

ki je akcijsko pasiv-

prodrl neoliberalizem,

Država mora poskrbeti za veliko več.

zije

ničesar, natančne-

Poglejmo malo bolj podrobno tiste posebne

naprednosti.

in

fleksibil-

je, prispevali bodo samo še negativno.

beni dinamiki nekaj, a niti približno zadosti.

vanja

in

privatiziranje

vseh

v

zgolj njihov

prezrimo:

Ne

gle-

gospodarstvo

kot

nenehno

-

jutri

je

prihodnjih ustvarjalnih

za

za

tržna

mora

določa

Navedimo

Zgolj

ustvarjati

soodvisni

na

ustvarjalnosti

nost ter deregulacija ne bodo odslej k sloven-

napredek
vih,

države, je

posegov

potenciale

staro

novih,

perfekcija,

neštetih

nagrajevanje

primernih

nadaljnje

brez

vsedružbeno

družbe,
po

zanemarjeno

predolgo

vcepljati

v

motivacije za spreminjanje

vpleteno

nujno

starih razvojnih
sledile nove,

jim v tranziciji niso

politik, ki

mora

vlaganje naporov

za

osa-

Država

državnega potiskanja

moderniziranje.

porajalo

pred

kakovost,

pridobivala

zadoščali zgolj tedanji novi sunki li-

razvoj

svoje

nega

že

na koncu tega obdobja omogočila - že
takrat - prehod na evropske trge. Zaradi te
dediščine so po osamosvojitvi za nadaljnji

času

neneh-

je

ki ji je

izčrpalo
ni

desetletju

v

trg,
je

pa

novemu

ni, če

podlago v

dinamičnosti

industrija sprva napredovala s prodiranjem

braženost in udejanjena znanost.
tehnološkega razvoja

gospodarstvu. S

h

se

vcepljeni vsedružbeni

razvoj je na koncu koncev le udejanjena izoIn
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Tehnološki

izobraževanja in znanosti.

tako

red

masivne organizacijske in kadrovske
naložbe v razvojnemu cilju primerne vseter

bine

gibanja; in

Vrnimo

Usposabljanje

brez tako rekoč vseljud-

To se ne zgodi

do česar pač ne pride kar
tako samo od sebe.

in politike.

ksnosti

..

vrh

skega

politikov

s

središči

do-

tekmujočega kapitala,

nenehno državniško aktivnost za sestavljanje dinamičnega in spod-

ki je terjala njihovo

budnega

družbenega

okolja.

Neoliberalni

zdravstvenega, socialnega in pokojninskega

politiki so šli v španovije z gradbinci in dru-

varstva; in še veliko drugega.

gimi mojstri domačega trga: z vsakomur, ki

navedenega je bila povzeta iz teda-

Večina

njih

najboljših

»zahodnoevropskih«

praks.

je ponujal sodelovanje pri dobičkih, kakršne
dajeta politično pokroviteljstvo in korupci-

vzeti v obzir slovensko

je slovensko pojskrčilo samo še na megalomansko državno gradbeno investiranje,

50-odstotno
ubožnem kmetij-

kako se je skrb za javno zdravstvo spremeni-

stvu. In moramo vzeti v obzir, da je Slovenija

la samo še v skrb za dobičke zasebnih obra-

takrat imela tisto, česar danes nima: državo.

tov na ravni

je mnenje

Dopustno
litik

o omejenem dosegu po-

aktiviranja ljudi v naši tedanji zelo togi

ureditvi.

A

predvojno

moramo

izhodišče

zaposlenostjo

Ustvarjeni

v

s

skoraj

pretežno

produktivni

preskok

je bil

izje-

ja. Pomislimo
movanje

na

natančneje zaslužkarstvo. Pomislimo na to,

fuša.

drobne obrti

In pomislimo, kako

in ga ne bi bilo brez široko razprostranjene človeške dinamike. Neprimerljivo s

tih mehanizmov

čimer koli prej smo ustvarjali - sami - svoje
mednarodno uspešne podjetniške zvezde; v

njem narave

men

svojih najbolj

»slovenskih« športih, smuča-

to, da se

»razvoja«

javnosti,

Ko

ki

prav sistemsko

ustvarjajo

in

in popoldanskega

država prek

svoje

ropanjem

dobičke

svojih

nešte-

podpira

de-

z ropa-

zaposlenih.

je bil pred desetletji zastavljen razvoj v

današnjo slovensko produktivno strukturo,
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je bil sistem

tako,

naravnan

poenostavljeno

pravili

določenimi

-

da

povedano

podpira kakovost:

-

igre,

redom,

delujočih

dobro
ritev

in javno-

zagotovljeno podporo

z

državnih služb in javnih

zagotovljenim

ter z

s

sankcioniranimi

kolikor je mogoče čvrstim pravnim
finančnim

z jasno

nenehnim

sto-

doteka-

vino

Italiji

zatočišče pri
nici

javnega

konkuren-

politiki

delujočega

V

svetovni

družbenega

in

ekonomskega

okolja si ni mogoče zamisliti drugače.
osamosvojitvi

Po

preostalo

poraba,

domača

osebna

poraba,

mahnile

predvsem

državna investicijska.

bolj

vse

potem

Jugoslavijo razmahnila

najprej

so

domači

se

porabi

Raz-

namenjene

panoge, najbolj tipično trgovina
ništvo. Kapital, specializiran za

gradbe-

in

minia-

naš

turni domači trg, pa hitro trči ob omejitve.

značilno
se

je z

procesih

neoliberalnih

pohlepom

nim

in

z

nebrzdadržavo«

iz

teh

za

financiranje

sestavin

finančnega nadzora

in

pravnega

sistema kakovosti.

so prišle že leta

Prve

poganjanje

izbire njen

pisanimi

in

se je

v

volilne preference ljudi
skrajna

ska

desnica

še

v čas

za-

družbenega
pa

ustavi. V tem času smo,

k

je še

do-

najmanj

v slovenski

so

Ko

še

delovali

pač

jitvena idila je

Slovencev prestopile, vsaj
a

v

po

mne-

je to

omogočilo.

one) liberalce.

je,

-

da

je

neoliberalizem

letos

-

do sesutja libe-

pripeljal

s

ralnega

političnega,

blišmenta.

Sesedel

prerivanju

politikov

strankarskega

se
za

Izkušnje

da

še

držav nam dajejo vedeti,
v neoliberalizmu

drugih

takšno

je

razpletanje

in

pričakovano.

Sloveniji,

V

ki

velike zaostanke v produktivni

tako

učinkovitosti in blaginji,

pa

tudi ni

normal-

Prihajajoče slovensko usihanje je rezulprevladujočega

tat

povezovanja

še bolj

politične

in špekula-

parazitskim, roparskim

s

rezultat

tega,

drugi deli kapitala umaknili pred to

španovijo zanikrnega z zanikrnim k svojim
zaledjem

mednarodnim
tako

rekoč

obupali.

municirajo

enako,

tuj

s

kapital

da iz

ciljem,

času čim več

nizkih plačah,

Slovenijo

nad

državo

komunicira

kakor

vami

po

in

slovensko

S

krajšem

z

Slovenije

odnese:
nizkem

v

ko-

njo

čim

zgolj z zahte-

kolektivnem

je

v

esta-

naraščajočem

drobtinice

z

mize

sedanje slovenske
socialne zaostalosti

ravni

perpetuiranju

po

produktivne

in

-

vsaj

danes, pa jutri in morda še malo naprej, dok-

ler se sistem s

tako

blokirano dinami-

hudo

ko ne zruši vase.

neoliberalne sistemske korupcije. Pokopala

Na

tem mestu si bom dovolil krajšo oseb-

jih je, kakor povsod, njihova lastna zaukaza-

no

na brezidejnost. In kakor povsod so nekateri

mom

med njimi v tej stiski že prebegnili pod zaš-

zelo

čito skrajne desnice. Medtem drugi še vztrajajo v svojih, zdaj že prav žalostno delujočih

nesposobnostjo

starih

jo, kako

držah.

in

standardu in čim manj nadzora, z zahtevami

mimo.

tipično

časom

svojem

z lastnim garanjem in

okolju, ki

Ta idila je zdaj
Povsem

velike množice

so

ekonomskega

socialnega razgrajevanja Slovenije.

da so se

liberalna drža je ustvarjala gospodarsko rast

v obdobje

vstopamo

političnega,

postopnega

tivnim kapitalom; in

so

so ljudje volili (te in

se

Poosamosvo-

poznamo.

mimo,

bili lahko politično uspešni tudi
liberalci. Zgolj liberalna in nič drugega kot

Ter

občutila, bolj

čudežne
ponudbam vsaj nekega navide-

nja na še živahno podedovano produktivno

zavzetostjo,

poli-

ponudbam

k

sfere

-

kvaziliberalna

državnega vodenja

razkrajanja

ga

no.

v »srednji sloj«

legiti-

naraščajoče družbene kon-

pozitivni impulzi tranzicijskega liberalizira-

nju,

na

sloven-

dobila

demokratično

Dosedanja

sotnost

starosti.

času

bo

in

tična ponudba se je izpela. Bolj ko se bo od-

normalno

tem

vplivati tudi

Po koncu liberalne idile

ima

V

liberalizma,

zgolj

mnost?

pitala. Če je tako, pa pride prej ali slej čas, ko

in blaginjo.

je

nekdanji libera-

resnici kvaziliberalizma,

produktivnih in najmanj koristnih delov ka-

okolje,

Še

prav

nejo neizbežne posledice

bodo ljudje obračali

kožo

na

ima konsekvence.

tipanja
kažejo;

ne

dobro znašla. A
kako dolgo še? Kako dolgo bo še, preden zač-

datno obremenil naše produktivno okolje z

To

še

določa njene politične

posledice

odpravil

napredka. V opisanih procesih

se razvoj

išče

des-

znega vodenja, s posledicami, ki bodo stanje
samo poslabševale . . Te scenarije družbene-

ekonomskega

deformacijami,

si

skrajni

Slovenska

spomin na naš

v katerem

lizem,

odrešitve,

dokončno

je

nenehna
da

tega,

zdaj

za

vedno

in drugih

politikov o nujni državni aktivnosti za

vest

do

še polna želja in energije.

še

In

fliktnosti.

Konec liberalne idile
Neoliberalizem

mlada.

dodatno

2008.

in

revščina

so zbežali iz svojega impotentnega
liberalizma še pred volivci. Slovenska veči-

Vstopamo

ter razgradnja

porabe

domače

tega

mnenja

v

veliko krajšo v

drugačni

ali

zgodo-

petdesetletno
ne

tudi samo ljudstvo.

začel

panog

nevzdržno zadolževanje

razvrat:

V

»umaknjeno

glavnimi impulzi

taki

na je za zdaj

sprostitvijo

s

slovenskih trgovinskih presežkov

prejšnjih
s

je

se

naraščajoča

so

-

nekaj

daljšo

z

že

razočaranja že pripeljali

znanja v gospodarstvo

ci

-

tudi

je

pa

državah

neoliberalizma

To so temelji normalne

liberalne ekonomije.

zgodbi

V

in Veliki Britaniji in

ZDA

dele družbe.

druge

letošnji

tipičnega.

njem vse višjih ravni

in
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naši

V

manj

noto:
in

da sem
nad

osupel

nad

pametnih ljudi, nad

pogleda

tudi

se

tem primitiviz-

nepojmljivo neumnostjo

na

vsakega

dlje

lastne koristi.

godi dobrim

sicer

njihovo frapantno
segajočega
Naj

pogleda-

(nešpekulativnim)
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podjetjem v Italiji in Veliki Britaniji. In naj
vprašajo,

se

Avstriji,

zakaj

Nemčiji in

tistim v

godi drugače

se

Skandinaviji: kaj res za-

radi nizkih plač, nizkih davkov in idiotske
države?
Domače
podjetništvo
slovensko
nam

v vsej naši

je

boliziralo napredek.
dragega.

kaj

zgodovini

moderni

sim-

simbolizira vse

Danes

razlika je fundamentalna in

Ta
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to,

Prišel je zares skrajni čas, da storimo tiskar je najtežje in česar doslej še nismo.

Narediti delujoč trg in liberalno ekonomijo
je najlažje.

odloča,

Kar

je sposobnost družb

ali, če hočete, njihovih elit, da si naredijo de-

državo. Državna
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oblast

družbo

mora

vseh njenih delih nenehno priganjati in
spreminjati. Tako kot vodje podjetij prigav
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spreminjajo
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Na kranjski fakulteti za organizacijske vede so študij začeli na daljavo. / Foto: Gorazd Kavčič

Študenti se vračajo
Besedilo: Mateja Rant
Kategorija: Gorenjska / petek, 2. oktober 2020 / 18:07

Včeraj se je začelo novo študijsko leto. V zimskem semestru naj bi se študijski proces
odvijal na fakultetah v vseh primerih, ko se aktivnosti lahko izvedejo varno ob
upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pojasnjujejo na
ministrstvu za izobraževanje.
Kranj, Jesenice – Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je na visokošolske zavode v
Sloveniji po prvih ocenah vpisanih okoli 60.600 študentov, od tega jih je 13.400 prvič vpisanih v prvi letnik
prve stopnje. Letošnje študijsko leto bo zaradi covida-19 in preventivnih ukrepov, povezanih z njim, nekoliko
drugačno. Med drugim bodo bruci ostali tudi brez tradicionalnih dobrodošlic, ki jih sicer zanje pripravljajo na
univerzah.
Kot so navedli na ministrstvu, je med mladimi največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, za
programe s področja športa, psihologije, zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske
vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije.
Manjši interes pa opažajo na naslednjih področjih: poslovne in upravne vede, tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Ministrstvo je visokošolskim deležnikom
sredi septembra posredovalo smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru letošnjega
študijskega leta, ki jih bodo sproti posodabljali glede na epidemiološke razmere v Sloveniji. Pri pripravi
smernic so poleg NIJZ sodelovali tudi ljubljanska, mariborska, primorska in novogoriška univerza ter ostali
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visokošolski deležniki. V skladu s smernicami naj bi študij zimskega semestra potekal v prostorih fakultet,
ko bo aktivnosti mogoče izvesti varno ob upoštevanju priporočil NIJZ, kadar pa to ni izvedljivo, priporočajo
kombinirano izvedbo študijske dejavnosti oziroma hibridni model, torej tako »v živo« kot na daljavo, zgolj na
daljavo pa le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih.
Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru bodo zaradi energetske sanacije stavbe in
varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom študij začeli na daljavo, o
čemer so že sproti obveščali vse svoje prihodnje študente. »V nadaljevanju izvedbe zimskega semestra se
bomo sproti prilagali situaciji – pripravljeni smo tudi na hibridno izvajanje pedagoškega procesa,« je
razložila prodekanica za izobraževalno dejavnost Polona Šprajc in dodala, da v skladu z varnostnim
protokolom Univerze v Mariboru ves čas epidemije zagotavljajo vse, kar je nujno potrebno za upoštevanje
in zagotavljanje varnostnih ukrepov. V podporo študentom ob začetku študijskega leta pa se v teh dneh na
fakulteti odvijajo številne delavnice, klepetalnice in svetovanja novincem za čim boljšo vključitev in študij
nasploh, je še dodala Polona Šprajc.

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

Na jeseniški Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin pa so se odločili, da bo v zimskem semestru študij
potekal na daljavo, klinično usposabljanje njihovih študentov pa v kliničnem okolju ob upoštevanju
varnostnih ukrepov NIJZ, je razložila dekanja Ivica Avberšek Lužnik. »V kontaktni obliki bomo izvajali samo
pedagoške aktivnosti, ki jih ne moremo izvajati v e-obliki, na primer kabinetne vaje, preverjanje znanja
študentov ...« Predavalnice so uredili tako, da so upoštevana priporočila NIJZ in ministrstva za
izobraževanje za izvajanje aktivnosti v zaprtih prostorih. »Za zagotavljanje varnosti visokošolskih učiteljev in
študentov se spopadamo z dodatnimi, nenačrtovanimi stroški, in seveda pričakujemo sredstva iz državnega
proračuna,« je še dejala Ivica Avberšek Lužnik.

25

Irt3000.si
Država: Slovenija

02.10.2020
Petek, 06:35

Kazalo

https://www.irt3000.si/novice/2020100114232193/kon...

1/2

Konferenca Innovation Summit 2020: Ustvarjanje bolj odporne
in trajnostne prihodnosti
02.10.2020
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Na konferenci Innovation Summit Schneider Electrica bodo predstavili najnovejše inovacije in vrhunske tehnologije za trajnostno in učinkovito upravljanje z energijo in
avtomatizacijo. Do dogodka je še natanko en teden, prijave so že odprte.

Schneider Electric, vodilni v digitalni transformaciji upravljanja energije in avtomatizacije, vabi vse partnerje, stranke in zainteresirane na virtualno konferenco o inovacijah 2020,
ki bo potekala na digitalni platformi 8. oktobra 2020 od 13.45 dalje.
Konferenca Innovation Summit ponuja edinstveno priložnost, da zainteresirani izvedo več o digitalizaciji na različnih področjih – od energetike, gradbeništva, industrije in
podatkovnih centrov – ter upravljanja z energijo in operativnimi viri, v skladu z novimi okoljskimi zahtevami, ki v ospredje postavljajo samozadostnost, varnost, prilagodljivost in
učinkovitost, kot tudi naraščajoče potrebe po daljinskem upravljanju.
Svet se danes hitro spreminja, zato je potreba podjetij, da se odzivajo hitreje in bolj odgovorno, večja kot kdaj koli prej. Zato bodo na virtualni konferenci predstavili najboljše
strategije in najnovejše tehnologije, ki bodo podjetjem pomagale napredovati v novi realnosti.
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Dogodek se bo začel z uvodnim govorom predsednika uprave in generalnega direktorja Schneider Electrica Jean-Pascala Tricoirea, ki bo razkril najnovejše trende na trgu in
inovacije. Potem bodo imeli udeleženci priložnost poslušati več kot 50 predavateljev, sodelovati v več kot 20 strateških delavnicah in odkriti najnovejše rešitve, ki jih omogoča
EcoStruxure™, v virtualnem inovacijskem središču v 3D tehnologiji.
Prijave za Innovation Summit 2020 so odprte in se lahko prijavite na povezavi: h ps://www.se.com/ww/en/about-us/events/innovation-summit-world-tour.jsp
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Obiščite nas na www.se.com/si/sl/.
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Na kranjski fakulteti za organizacijske vede so študij začeli na daljavo. / Foto: Gorazd Kavčič

Študenti se vračajo
Besedilo: Mateja Rant
Kategorija: Gorenjska / petek, 2. oktober 2020 / 18:07

Včeraj se je začelo novo študijsko leto. V zimskem semestru naj bi se študijski proces
odvijal na fakultetah v vseh primerih, ko se aktivnosti lahko izvedejo varno ob
upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pojasnjujejo na
ministrstvu za izobraževanje.
Kranj, Jesenice – Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je na visokošolske zavode v
Sloveniji po prvih ocenah vpisanih okoli 60.600 študentov, od tega jih je 13.400 prvič vpisanih v prvi letnik
prve stopnje. Letošnje študijsko leto bo zaradi covida-19 in preventivnih ukrepov, povezanih z njim, nekoliko
drugačno. Med drugim bodo bruci ostali tudi brez tradicionalnih dobrodošlic, ki jih sicer zanje pripravljajo na
univerzah.
Kot so navedli na ministrstvu, je med mladimi največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, za
programe s področja športa, psihologije, zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske
vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije.
Manjši interes pa opažajo na naslednjih področjih: poslovne in upravne vede, tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Ministrstvo je visokošolskim deležnikom
sredi septembra posredovalo smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru letošnjega
študijskega leta, ki jih bodo sproti posodabljali glede na epidemiološke razmere v Sloveniji. Pri pripravi
smernic so poleg NIJZ sodelovali tudi ljubljanska, mariborska, primorska in novogoriška univerza ter ostali
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visokošolski deležniki. V skladu s smernicami naj bi študij zimskega semestra potekal v prostorih fakultet,
ko bo aktivnosti mogoče izvesti varno ob upoštevanju priporočil NIJZ, kadar pa to ni izvedljivo, priporočajo
kombinirano izvedbo študijske dejavnosti oziroma hibridni model, torej tako »v živo« kot na daljavo, zgolj na
daljavo pa le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih.
Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru bodo zaradi energetske sanacije stavbe in
varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom študij začeli na daljavo, o
čemer so že sproti obveščali vse svoje prihodnje študente. »V nadaljevanju izvedbe zimskega semestra se
bomo sproti prilagali situaciji – pripravljeni smo tudi na hibridno izvajanje pedagoškega procesa,« je
razložila prodekanica za izobraževalno dejavnost Polona Šprajc in dodala, da v skladu z varnostnim
protokolom Univerze v Mariboru ves čas epidemije zagotavljajo vse, kar je nujno potrebno za upoštevanje
in zagotavljanje varnostnih ukrepov. V podporo študentom ob začetku študijskega leta pa se v teh dneh na
fakulteti odvijajo številne delavnice, klepetalnice in svetovanja novincem za čim boljšo vključitev in študij
nasploh, je še dodala Polona Šprajc.
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Na jeseniški Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin pa so se odločili, da bo v zimskem semestru študij
potekal na daljavo, klinično usposabljanje njihovih študentov pa v kliničnem okolju ob upoštevanju
varnostnih ukrepov NIJZ, je razložila dekanja Ivica Avberšek Lužnik. »V kontaktni obliki bomo izvajali samo
pedagoške aktivnosti, ki jih ne moremo izvajati v e-obliki, na primer kabinetne vaje, preverjanje znanja
študentov ...« Predavalnice so uredili tako, da so upoštevana priporočila NIJZ in ministrstva za
izobraževanje za izvajanje aktivnosti v zaprtih prostorih. »Za zagotavljanje varnosti visokošolskih učiteljev in
študentov se spopadamo z dodatnimi, nenačrtovanimi stroški, in seveda pričakujemo sredstva iz državnega
proračuna,« je še dejala Ivica Avberšek Lužnik.
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Kontrasti - Mladi se predstavijo
kontrasti

Mladi

-

Goriške, Tržaške in

mladih iz
se predstavijo je nekonvencionalna TV serija portretov
od
Benečije, ki izstopajo in se odlikujejo na različnih področjih

-

drugih. V oddaji, ki bo na slovenskem programu RAI
uri),
3/bis na sporedu v nedeljo ob 20. uri (ponovitev v četrtek, 8. oktobra, ob isti
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odraščanje,
zamejstvo,
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prihodnost. Producentka Mateja Zorn poudarja, daje serija plod naboja
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pokrajino

športnega

in

Kinoateljeja

Slovencev v Italiji.

in

njihove

bodo vidni

Naj

želje,
in

da

V tokratni oddaji se predstavljata Jasmina Gruden in
pisuje

Alexander Faganel, ki pravi:

aktivno

kulturno

soustvarjajo

slišni!

Luka

Paljk, pod režijo

»V TV seriji predstavljamo zamejski

pa se pod-

ambient skozi

rodili, spoznali in odraščali.
portrete zanimivih mladih osebnosti. Okolje, kjer smo se
razmišljanja
skozi
portretirancev beseda 'kontrast'
Želel sem ustvariti epizodo, kjer se
izrazi, bodisi skozi vprašanje pripadnosti kot tudi v vsakdanjem življenju.«
inženirstva na
Jasmina Gruden obiskuje prvi letnik magistrskega študija gradbenega
Rai Slovenski
napovedovalka
sodeluje
Kot
z
tržaški fakulteti in je doma iz Boljunca.
Športel. Njena strast je gledališka
oddaji
Koper
in
v
Televizijo
Radiu
Trst
A
program na
»Moj svet je
igra, v prostem času rada šiva in ustvarja obleke iz različnih materialov.

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

jasno

stalno prepletanje umetnosti
popoln

svet

in

tehnike, za

tehniko mislim študij inženirstva,
poudarja Jasmina.

torej

logike, za umetnost pa gledališče in šivanje,«

in fiziko v Ljubljani, doma izTerza pri
do pisanja proze in poezije. Stalnica
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član je tudi pevskega zbora
v njegovem življenju je tudi glasba, igranje saksofona,
Sem pač človek, ki kaj rad
ali
avtor.
Komel. »Nisem noben umetnik, literat, pesnik
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Paljk je študent na

fakulteti za matematiko
goji tudi

Emil

napiše na

list

in

išče prave besede za

prave

občutke

in ideje,« pa pravi

Luka.
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PTR Robots predstavlja prvega mobilnega
dvižnega robota na svetu, ki lahko
premešča bolnike in jim pomaga pri
rehabilitaciji Robot za premeščanje in
rehabilitacijo pacientov je mobilen in
inteligenten
rehabilitaciji,
zanimiv
pa
je
tudi
potencial
pri
izboljšanju
delovnega
okolja,"
pravi
Søren
Andersen,
izvršni
direktor
podjetja
Attendo.
(Foto:
Business
Wire)

ODENSE, Danska--(BUSINESS WIRE)-- PTR Robots, dansko podjetje za storitvene robote, je
napovedalo svetovno premiero svojega robota, ki lahko paciente premika in jih prevaža. Robot PTR, ki
je bil razvit v sodelovanju s strokovnjaki s področja zdravstva, je prva mobilna, inteligentna robotska
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rešitev, ki se lahko samostojno giblje po zdravstvenih in oskrbovanih enotah. Robot pomaga
posameznikom z gibalnimi omejitvami pri premestitvah in rehabilitaciji, poleg tega pa razbremeni
osebje, saj namesto njih opravlja težavnejša dela. Robot PTR prav tako zmanjša tveganje za okužbe,
saj je pri prenosu bolnika potrebna prisotnost le enega negovalca.
Sporočilo za javnost vključuje večpredstavnostne vsebine. V celoti si ga lahko ogledate na:
https://www.businesswire.com/news/home/20201001005084/hen/
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Četrtina vseh bolnikov, priklenjenih na posteljo, v običajni bolnišnici ne more skrbeti zase in potrebuje
pomoč tako pri premeščanju kot pri rehabilitaciji. Ta potreba je še večja v domovih za ostarele. Po
podatkih Svetovne zdravstvene organizacije tretjino poklicnih poškodb pri negovalnem osebju
povzročijo poškodbe pri dvigovanju.
"V številnih domovih za ostarele, bolnišnicah in inštitucijah je veliko zanimanje za naše robote za
premeščanje in rehabilitacijo bolnikov. Če si starejša oseba zlomi kolk, ji robot lahko pomaga, da se
postavi na noge po operaciji. Robot prav tako spremlja pacienta, ko ta naredi prve korake po operaciji,"
pravi Lone Jager Lindquist, glavni izvršni direktor podjetja PTR Robots. Dvižni robot podjetja PTR
Robots je oblikovan tako, da se lahko zoži in tako enostavno prehaja skozi običajna vrata. To pomeni,
da je s stališča fleksibilnosti veliko učinkovitejši kot tradicionalne stropne dvigalke.
PTR Robots je hčerinsko podjetje Blue Ocean Robotics, ki je prek svojih hčerinskih podjetij, kot
sta UVD Robots in GoBe Robots, trajno spremenilo trg storitvenih robotov.
"Z roboti PTR Robots smo ustvarili popolnoma novo kategorijo izdelkov na področju premeščanja in
rehabilitacije bolnikov, podobno kot smo to storili z UV-razkuževanjem s hčerinskim podjetjem UVD
Robots," pravi Claus Risager, glavni izvršni direktor v Blue Ocean Robotics in predsednik upravnega
odbora PTR Robots.
Roboti UVD Robots so razporejeni po vsem svetu, kjer razkužujejo bolnišnice, hotele, obrate za
predelovanje hrane, čistijo prostore farmacevtske industrije, letališč, železniških postaj, vrtcev in drugih
ustanov.
O UVD Robots in Blue Ocean Robotics
UVD Robots je hčerinsko podjetje ene vodilnih družb na svetu za razvoj storitvenih robotov, Blue
Ocean Robotics. Blue Ocean Robotics ima sedež v evropski "prestolnici robotov", mestu Odense na
Danskem, kjer skupina razvija, proizvaja in prodaja storitvene robote za zdravstvo, bolnišnicam,
gradbeništvo in kmetijstvo.
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https://o-sta.si/27936/ptr-robots-predstavlja-prve...
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Fotografije za medije

Oglejte si izvorno različico na
businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201001005084/en/
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Merima Cikotic
Blue Ocean Robotics
mc@blue-ocean-robotics.com
+45 71-99-56-06

Vir: PTR Robots

Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le vpom
posledice.
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UDK 338. 1 (497.4)"201 9"

Produktivnost nad
pričakovano v 2019, nov
rekord v dobičkonosnosti
Bojan Ivanc*

GROVVTH IN GROSS VALUE

ADDED

ABOVE SALES, RECORD PROFITS

Slovenian corporations have published a record set of results in pastyear (2019). With 100 bn EUR of sales, they
managed to grow their gross value added to 24 bn EUR (58 % od national economy). They employed 520 thousand
employees (measured by vvorking hours), what is 58 % of national economy (72 % of private sector) and sold 43 bn
EUR of goods and Services to foreign clients. Grovvth in ali major business categories slovved down for the third year
with exception of gross value added. Sales have increased by
and employees headcount by 3.2 %.

%, exports

2.8

by 5.7 %, gross value added by 8.6 %

JEL F43
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Slovenske gospodarske družbe
(2019) ob

1

so

v lanskem letu

vse od

100 mrd EUR prodajnih prihodkih ustvarile

24 mrd EUR dodane vrednosti (58 % celotnega nacio-

nalnega gospodarstva

-

NG

2

vič

zadnjega četrtletja 2013,

se

nekoliko umirila, saj je bila le

201 8: 4,1 %), kar je bilo

še

in

1 odstotno točko nižje od de-

za

cembrskega konsenza analitikov

). Zaposlovale so 520

je v zadnjem letu vno-

2,4 % (2017: 4,8 %

iz

4

leta 201 8

. Kljub

temu

tisoč zaposlenih (merjeno po delovnih urah), kar je

je četrto zaporedno leto gospodarska rast

bilo 58 % vseh delovno aktivnih (72 % vseh v zaseb-

tevala rast EU-28 (1 ,5 % v 201 9), kar je bilo pričakovano,

nem

sektorju in javnih gospodarskih družbah), in

ustvarile 43 mrd EUR izvoznih prihodkov 3

.

saj

je kupna moč prebivalca Slovenije okrog 1 2 % nižja

od povprečja EU-28, konvergenčna hipoteza pa manj

Rast pri

vseh najpomembnejših poslovnih kategorijah se je že

vitim

gospodarstvom v

tretje leto zmanjševala, z izjemo dodane vrednosti.

storu

narekuje relativno višjo gospodarsko

Prodaja
za

okrepila

se je

za

2,8 %, prihodki od izvoza

5,7 %, dodana vrednost

nih pa

za

Gospodarska

8,6 %, število zaposle-

vana

rast je bila

rasti potrošnje

na

za

desetino nad zadnjim vrhom (2008)

V letu 201 9 je bilo slovensko nacionalno gospodarstvo
realno za okrog

rasti

ki traja

Bojan Ivanc, CFA,

CAIA,

bojan.ivanc@gzs.si,
1

2

3

univ.

dipl. ekon., glavni

Analitiki GZS,

GZS

Definirano kot

Prihodki
storitev.

za
na

dodana

201 9

po

zasno-

%). V letu 20 1 9 se

vrednost
proizvodni

vseh

dejavnosti

strukturi

tujih trgih predstavljajo

po

fakturirane

nacionalnih računih

četrtletnih

še niso izračunani

prihodke

na

od

dan

24.

in

je rast upo-

201 8 znašal 1,7

in

oziroma

točke. Glede na povprečje EU-28 se je ra-

zlika do povprečne razvitosti po kupni moči zmanjšala na

banke

in

ni

Pri

%).

ljajoče okoliščine te rasti,
gospodarstva

Gospodarske družbe v tej definiciji so vse nefinančne družbe (d. d., d. o. o.,
d. n. o., k. d.), ki so do konca marca 20 1 9 predložile Ajpesu nekonsolidirane
in nerevidirane finančne izkaze iz poslovanja za leto 201 8.
(podatki

rast.

gospodinjstev (54 %), čemur je sle-

BDP, ki je v letih 201 7

1 ,8 odstotne

88 % (leta 2008: 91
ekonomist pri

raz-

valutnem pro-

časnila predvsem zaradi manjšega prispevka investicij k

1 0 % večje kot v letu 2008, ko je doseglo

vrh v zadnjem poslovnem ciklu. Gospodarska rast,

*

in

v zadnjim letu pretežno

saldo menjave s tujino (21

V 201 9 realno

carinskem

enotnem

dil prispevek bruto investicij v osnovna sredstva (25 %)

%.

3,2

za

v Sloveniji prehi-

tem

so

pomembne tudi sprem-

saj se dolg v posameznih delih

veliko povečal (gospodarstvo, država,

prebivalstvo)

oziroma

prečju nižja od nominalne

rasti

je bila njegova

rast v pov-

BDP.

7. 2020).

prodaje blaga

in
4

Eastern

Europe

Consensus

Forecasts,

December 201 8

34

02.10.2020

Bančni vestnik

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 14

2/8

Površina: 3.078 cm2
Javne finance so se zaradi solidne gospodarske rasti

vodnja v nizko tehnološki dejavnosti je porasla

kljub povečanju določenih pravic

v

in znižanju

določenih

davkov 5 okrepile, saj je dolg sektorja države upadel na

66 % BDP (31,7 mrd EUR)

in

je bil najnižji po sanacije

industrija) je bila

konec leta 201 3. Javnofinančni prese-

sistema

žek 6 je bil

dosežen drugo zaporedno leto, kljub temu, da

razpolovil

(2019). Zadnji

s

526 mio EUR (201 8)

na

264

na

sežka pri storitvah (3

je pretežno izviral

mrd EUR)

iz

700 mio EUR, pri sekundarnih pa

čal (na 506
sredstev

iz

(+7,0%)

in

Izvoz

povečal le

%), medtem ko se

je izvoz potovanj

1 ,8 %. Izvoz storitev

za

transporta

rasti

blaga okrepile

7

povpraševanjem po

letih 201 8

in

201 7 (+5,5 %

Kljub

temu se

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

prehitevala celotno

rast za faktor

bi

svet je

morala

je

7

biti

Konsolidirana bilanca
Potrošnja

tujih

javnega

financiranja

po

metodologiji

Sloveniji.

turistov v

1 3,8 %, predvsem

cene storitev pa

1 ,6 %,

najbolj porasle

cene

kar za

izobraže-

kar je bilo povezano z večjim

teh storitvah.

GFS

-

IMF.

8

,

ki

so v letu

201 9 ustvarile 24 mrd EUR

država (agencije, javni

drugi državni organi),

sebni zavodi, društva, finančne družbe

jetniki (zadnji
sive

in

za-

samostojni pod-

1 ,5 mrd dodane vrednosti), ocenjen je tudi

ekonomije. Pri analizi poslovanja samostojnih

podjetnikov predstavlja velik izziv rastoče število samostojnih podjetnikov, ki

so

obdavčeni na podlagi ugotovlje-

nega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov.
8

6

so

0,9 %,

zavodi, občine, ministrstva in

3. Proiz-

ocenil, da je bila javnofinančna
politika ekspanzivna, čeprav
glede na stanje gospodarskega cikla restriktivna. Zakonsko
določena fiskalna pravila v letu 20 1 9, z izjemo zmanjšanja deleža dolga v
BDP, po razpoložljivih podatkih niso bila spoštovana. Na tveganje neustrezno vodene fiskalne politike je fiskalni svet opozarjal že ob sprejemanju
vseh ključnih
proračunskih dokumentov (Fiskalni svet, 2020).

Fiskalni

za

dodane vrednosti so ustvarile širša

delež
5

za

bruto dodane vrednosti oziroma 58 % celotne. Preostanek

je po

proizvodnja visoko tehnoloških proizvodov (+1 0,9 %), ki
rasti

paro) višje

se osredotočam na analizo poslovanja gospo-

darskih družb

je

se

razdelitvi po tehnološki zahtevnosti vnovič najbolj okrepila

po stopnji

in

vrednosti gospodarstva

znatno upočasnjevanje po
in +8,7%).

%

Pomen gospodarskih družb v ustvarjeni dodani

V analizi

3,6 %, kar je bilo

za

(2,1

se je

Industrijska proizvodnja v predelovalni dejavnosti
okrepila

in

vanja in gostinskih storitev,

v regiji.

in

0,7 %, kar

cen v regiji.

skladna z upočasnitvijo industrijske proizvodnje v

Sloveniji

za

kar je bilo podobno kot v letu 2017 (+1,7%). Od tega so

4,2 %, kar je bila pričakovana upočasnitev,

za

okrepile

medtem ko so bile v oskrbi z energenti (elektri-

3,1 %. V skupini storitev

je upočasnil

storitev se

se

Končne cene življenjskih potrebščin so se okrepile za

se cene

je porasel predvsem zaradi izvoza drugih

storitev (+1 3,8

povečal

se je nekoliko pove-

mio EUR), predvsem zaradi večjih prilivov
skladov EU.

so

je odsevalo le zmerno rast cen surovin. V prede-

(+0, 1 %),

zaradi

medtem ko se je primanjkljaj pri primarnih odhodkih skrčil
na

le 2,1 -odstotna. Cene industrijskih

je bilo precej manj kot v predhodnih dveh letih

čno energijo, plinom

pre-

blagu (1,3 mrd EUR),

in

2,7 %, v srednje visoko tehno-

lovalnih dejavnostih so bile cene skoraj nespremenjene

Presežek na tekočem računu plačilne bilance se je okrepil
in

rast

proizvodov pri proizvajalcih

2,2 %) in

mio EUR

je predstavljal 0,6 % slovenskega BDP.

6,6 % BDP (3,2 mrd EUR)

za

2,8 %,

loški proizvodnji (pretežen del katere je avtomobilska

bančnega

se je

srednje nizko tehnološki

za

Med gospodarske družbe denimo ne spadajo banke, zavarovalnice, družbe
upravljanje in nekatere druge finančne in investicijske družbe, mednje pa
sodijo denimo lizinške družbe.
za

Analiza naših ocen v letu 2019

Dejanska letna prodaja gospodarskih družb
je bila za 3,9 % pod našo oceno, dodana

vrednost pa 2,5 % nad njo. Dodana
vrednost na zaposlenega je bila za 2,2 %
višja od napovedane, EBITDA pa za 3,8 %.

Neto dobiček je bil za 5

% višji od naše

ocene, zadolženost pa se ni povišala na 2,4
(neto finančni dolg-na-EBITDA), pač je ostala

nespremenjena na 2,3.

38 % višje od naše

Investicije so bile za

ocene,

vendar ne kažejo

dejanskih, saj vključujejo učinek spremembe
MSRP 1 6 Najemi, ki

spremembo SRS

s

1

je vplival tudi na

.1.

201 9.
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Ti niso zavezani k predložitvi letnega poročila,

njiho-

zato

vega finančnega pomena ne moremo ugotoviti, pač pa ga
lahko le ocenimo. V letu 201 9 je bilo takih 44 tisoč

9

, še

v

da se povečanje aktivnosti pokaže v večjem številu novih

subjektov. V trgovini, kjer je bilo aktivnih 23 % vseh gospodarskih družb, se je njihovo število vnovič znižalo, in sicer

1 43. Tudi v strokovnih, znanstvenih

tehničnih dejav-

letu 201 8 pa 38 tisoč. To tudi vpliva na zniževanje števila

za

navadnih podjetnikov (53

nostih se je število družb nekoliko znižalo (za

tisoč v letu 201 8, 4 % manj), ki

oddajo finančne izkaze. Z vidika bank
smana so tako

predvsem relevantne gospodarske družbe,

saj te največ povprašujejo po posojilih

potrebo

podjetnika. Po pravnoorganizacijskih oblikah

nadaljuje

se

že več kot desetletje trajajoč trend upadanja števila delni-

ter imajo največjo

ter tudi zmožnost za servisiranje

72), prete-

žno zaradi prehoda v status normiranega samostojnega

kreditnega pla-

in

in

in poplačilo poso-

jil. Prav tako imajo v lasti premoženje, ki ga lahko zastavijo.

ških družb. Njihovo število se je znižalo za 34 na 558,
medtem ko

je bilo še leta 2008

1 .034. Na drugi

strani se

je zopet znižalo število družb z neomejeno odgovornostjo
(za 38 na 491 ) in komanditnih družb (za

Število d. o. o. in s. p. še vedno z visoko rastjo

Pri analizi poslovanja izhajamo iz nekonsolidiranih in
vidiranih finančnih izkazov, ki

predložijo AJPES-u do konca
vno

nere-

predhodno poslo-

leto. Pri primerjavi s predhodnimi leti ločimo med spre-

membo poslovnih kategorij za vsako posamezno leto

(drugačna skupina družb)

in

med spremembo pri istih druž-

rast pri istih

survivorship bias, saj je

2008. Število podružnic tujih podjetij je poraslo
357. Po

rasti

za

2 10

1 .664. To je posledica večje aktivnosti pri krat-

na

koročnem oddajanju prostorov, pretežno tujim turistom.

je v t. i.

družbah običajno višja

Rast prodaje na tujih trgih precej višja
kot na domačem

določenem letu, že leto pred tem poslujejo slabše. Družbe,

Cisti prihodki od prodaje so se v letu 201 9 okrepili za 2,8

%

so v drugih insolvenčnih postopkih (likvidacija, prisilna

100 mrd EUR,

na

to je bila najpočasnejša rast

po letu

poravnava ipd.) so vseeno zavezane k poročanju in odda-

2014, kar je bilo posledica predvsem nizke rasti prodaje

jajo finančne izkaze ter so v analizo vključene. V času

na

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

na

števila novih poslovnih subjektov izstopa regi-

kot pri vseh, saj družbe, ki pridejo v stečajni postopek v

ki

21

za

strirani sobodajalec, katerih število je v enem letu poraslo

bah (samo družbe, ki so oddale finančne izkaze v zadnjem in predhodnem letu). Temeljna razlika

na 267). Šte-

sicer za 363 na 71 .380, kar je bilo 20.000 več kot v letu

jih gospodarske družbe
marca za

20

vilo družb z omejeno odgovornostjo je vnovič poraslo, in

bile razlike pri rasti dodane vred-

so

nosti precejšnje, tudi do 3 odstotne točke v letu 201

domačem trgu. Desetletna povprečna rast je bila

pri 4 %.

Prodaja

na

zaposlenega je zaradi povečanja šte-

vila zaposlenih celo upadla,

1

sicer

in

1 92,6 tisoč EUR.

sicer na

(vse družbe: +1,1% rast dodane vrednosti, iste družbe:

+4,1 %). V celotnem desetletju je bila razlika
točke. V letu 201 8 se je znižala na

1 ,7 odstotne

1 odstotno točko

10

.

Na domačem trgu so se prihodki okrepili za 0,7 % (v letu

201 8: 6,5 %),

Rast pri istih družbah sicer odseva tudi prevzem tržne pozi-

Od tega je bila rast

cije od podjetij, ki so v stečaju prenehala poslovati. Ker je

milijarde

bilo stečajev

zunaj EU pa

likvidacij v letu 201 9 manj kot v preteklih

in

letih, se je ta razlika

pričakovano skrčila. Od 67.1 78
so oddale letno

gospodarskih družb, ki

poročilo

izvoza

pol nižja

evrov,

na trge

EU 4,5-odstotna (+1,4

rast kot v letu

201 8),

za leto

je prenehalo 4.036 družb

trgih
12

.

201 9 33,6

(34 % vseh oziroma 78 % vseh na tujih

milijarde

evrov

trgih),

trgih zunaj EU pa 9,4 milijarde

na

na

1 0,2-odstotna (+880 milijonov evrov)

Celotni prihodki na trgu EU so bili sicer v letu

201 9, je bilo v letu poročanja ustanovljenih 4.465 družb
(1,6% več), poslovati pa

tujem pa za 5,7 % (v letu 201 8: 6,5 %).

na

evrov. Ob

3,6-od-

stotni rasti industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavno-

(2,4 % manj). Po podatkih Poslovnega registra Slovenije

stih (okrog

je bilo v letu 201 9 v poslovnem registru skoraj 73 tisoč

industrijskih proizvodov pri proizvajalcih lahko sklepamo,

družb, kar je bilo 0,4 % več kot konec leta 201 8. Na

da se je kvalitativna struktura prodaje nekoliko izboljšala.

drugi

te

4,4 % (+4,2 tisoč)
1 1

na

98 tisoč. Glavnina novih gospodar-

Rekordna rast dodane vrednosti,

je bila že drugo leto zapored ustanovljena v

dejavnostih poslovanje z nepremičninami in v

prometu

krepitev bruto marže
Ker se je že enajsto zaporedno leto prodaja na tujih trgih

in

skladiščenju. Narava poslovanja v teh sektorjih je takšna,

povečala hitreje kot
prodaji povečal že

9

Ocenjujemo,
hodkov,

10

Rast

1 1

da

so

kar pomeni

ustvarili v letu 20 1 9
približno 250 mio

dodane vrednosti pri

bila 8,6 %,

je namenjena izvozu) in stagnaciji cen

je število samostojnih podjetnikov poraslo za

strani

skih družb

80 %

pri

istih

Merjeno po neto

pa

9,6

principu.

družbah

%.

za

EUR

okrog

700

do

800

mio

EUR

na domačem,
na

se

je delež le-te

v

skupni

43 % (2009: 28 %). Zaradi nižje

pri-

dodane vrednosti.

(nekaterih

različnih

v 201 8

in

201

9)

je

12

22

%

prirasta

sta

prispevala
vozili,

trgovina

z motornimi

izvodnja

farmacevtskih

posredništvo
1 4

%

oskrba

in
z

trgovina

na

debelo,

električno energijo in

15

%

1 3 % pro-

surovin.
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stroškov blaga, materiala

rasti

in

storitev (+1,2

%) od

Rast produktivnosti najvišja po 2010

je bruto marža (definirana kot delež

prodaje (+2,8 %) se

EUR, kar je bilo najhitreje

Tokrat s predlanskih 23

nad

24,3 %,

% na

kar je bilo

1 ,3

%

na

letu 201 0 ter 2

po

1 0-letno povprečna rastjo

46.750

odstotni točki

(3,2 %). Vzrok za krepko

odstotne točke nad desetletnim povprečjem (23,0 %).

rast produktivnosti

Dodana vrednost se je okrepila za 8,6 % na 24,2 mrd EUR,

se

kar je bilo

kot v preteklem letu (+3,2 % po delovnih urah oz.

1 odstotno točko nad doseženo rastjo v letu

201 8. Rast je bila celo najvišja od začetka
vrste.

13

Ugotavljamo, da se

naše časovne

je struktura gospodarstva

so

pripomogle tudi

je bil krepitev bruto

(+2,7 %).

Pri

tem

lovalne dejavnosti,

rala v rudarstvu ter prometu

8 %

9,2 %

promet in

skladiš-

je bila nižja od

1 0-letne povprečne

povečale podobno v obeh

so se cene

letih. Znotraj dejavnosti

trgovina,

1 4

(+4,5 %), vendar višja od

rasti

Več kot 37 % celotne dodane vrednosti so ustvarile prede1

medtem ko

+ 16.180).

lanske

cene surovin.

marže,

je število zaposlenih povečevalo nekoliko počasneje

Rast povprečne bruto plače (+3,8 %)

usmerila v segmente z višjo dodano vrednostjo, k temu

bruto plača

je povprečna
in

nih dejavnosti

6 % gradbeništvo

družbah je bila povprečna izplačana bruto plača

in

% IKT-dejavnosti. Od

5,9

1

,9-milijard-

prirasta dodane vrednosti v letu 201 9 se je dodana

vrednost najbolj okrepila zaradi predelovalnih dejavnosti
(560
oz.

mio

EUR oz. 29 % celote), trgovine (41 7

EUR

mesečno.

je povišala za 4 %. V gospodarskih

22

60,2 %, kar je bilo 0,9 odstotne točke manj od desetlet

na

nega povprečja.

mio

mio EUR

1 2

oz.

%

EBITDA najbolj navzgor v dejavnostih

celote) in gradbeništva

EUR oz. 8,7 % celote). Relativno gledano (glede

usmerjenih

na notranji trg

na doseženo dodano vrednost v dejavnosti v letu 201 8) je

EBITDA

bila rast najvišja v dejavnosti poslovanja z nepremičninami,

najvišja rast od začetka časovne vrste.

kjer je bila

je okrepila na 9,7 %, kar

rast

dodane vrednosti nad petino.

Po petih letih zmanjševanja so se izdatki za raziskave
razvoj na
nje, ki

ravni

1 ,95 % BDP.

izkazov družb) povečali na

Poslovni sektor je za raziskave

mio

in

celotnega gospodarstva (statistično poroča-

ne izhaja iz finančnih

menil 662

EUR, pri

in razvoj

na-

je struktura izdatkov ostala

čemer

šibka. 60 % izdatkov so predstavljali stroški dela, 30 %
drugi tekoči stroški in le

1

0 % investicijski stroški (instrumenti

se

je okrepila za

9

% na

mrd EUR, kar je bila

9,7

1 0-letnim povprečjem. Relativno hitra
sti

in zmerna

rasti

te

marže.

Marža EBITDA se

je bilo 0,6 odstotne točke nad
rast

rast stroškov dela (+7,7 %)

Ključen prispevek k

rasti

EUR) so imele dejavnosti trgovina (32

15

dodane vrednosta

13

oprema). Ti deleži glede na raven EU-27 ne

Podatki,

s

katerimi

razpolagamo,

so

na

voljo

od

leta

201 7

mio

%), predelovalne

dejavnosti (23 %) ter strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti (1 7 %), medtem ko je bila relativna rast
14

izstopajo.

naprej.

prispevali k

EBITDA (+800

15

EBITDA

Na tem mestu naj opO70rimo da se je povprečna bruto plača zaposlenih
pravnih osebah v letu 20 1 9 povečala nekoliko manj, in sicer za 3,4 %. V
zasebnem sektorju je bilo povečanje 3,9-odstotno ter je bilo precej blizu
povečanju pri gospodarskih družbah, saj je v teh zaposlena glovnina
oseb
zasebnem sektorju.
/

in

1 .71 4

Strošek dela v dodani vrednosti se je znižal

% celote), strokovnih, znanstvenih in tehničnih

dejavnosti (226
( 1 67

mio

EUR

pa se

stagni-

skladiščenju, v predeloval-

čenje, 6,9 % strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,

nega

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

Produktivnost (dela) se je okrepila za 5,3

dodane vrednosti v prodaji) drugo leto zapored zvišala.

Zmnožek

povprečnega

stroška

dela

in števila

pri

v

zaposlenih.
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najvišja v poslovanju z nepremičninami (+28 %) in strokov-

nih, znanstvenih

in

je le v kmetijstvu

tehničnih dejavnostih (+27 %).

Upadla

in rudarstvu, vendar je ekonomski pomen

teh dveh sektorjev zanemarljiv (skupaj 93

mio

EUR

EBITDA).

V predelovalnih dejavnostih je EBITDA porasla
kar je predstavljalo za eno tretjino nižjo rast od

za

5,8 %,
vseh

tiste v

V predelovalnih dejavnostih

16

, ki predstavljajo 29 %

vseh investicij v letu 20 1 9, so se te povečale za

V oskrbi z električno energijo

Krepka

rast amortizacije

šibkejši

rasti

so bile višje za

12%.

14 %.

je tako ključno prispevala k

EBIT (+4,5 %), ki je denimo v dejavnosti

trgovine celo

ostala nespremenjena na

ravni

iz

leta

2018.

dejavnostih.
Finančni izid drugo leto zapored pozitiven
Rast amortizacije posledica spremembe SRS
Razliko med EBITDA in EBIT pojasni analiza odpisov vrednosti,

ki

so

sestavljeni

iz amortizacije

(86 % odpisov) in

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Zadnji

so prete-

žno odvisni od položaja gospodarstva v poslovnem ciklu,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

saj njihova vrednost v času recesije narašča, v času več-

letne gospodarske

rasti

pa upada. V letu 201 9 so bili le

še 680 mio EUR (0,68 % letne prodaje), kar je bilo po
več letih upadanja za 82 mio EUR več kot v letu 201 8.
Amortizacija se je povečala za

kar

1 4,3 %

na

4,06 mrd EUR,

je predstavljalo 4 % letne prodaje. Rast je izvirala pre-

težno iz drugačne računovodske prepoznave finančnih
najemov. S

tega vidika

investicij (+47 %)

je težko določiti,

kolikšen del

rasti

je posledica spremembe v računovodski

prepoznavi finančnih najemov ter kateri del izvira iz

dejanske

rasti

investicij. V sektorju trgovina je namreč

vrednost osnovnih sredstev poskočila kar za 290 %, v

IKT-dejavnostih

za

80 %

ter v gostinstvu za

70 %.

Finančni izid je bil drugič v zgodovini sodobnih finančnih
izkazov pozitiven
dica rasti

(432

EUR), kar je bilo tako posle-

mio

finančnih prihodkov (+178

EUR) kot padca

mio

finančnih odhodkov (-114 mio EUR). Med vrstami finančnih odhodkov so se najbolj skrčili finančni odhodki
bitev

in

odpisov (-38 %)

in

iz

medtem ko so se najbolj povečali odhodki
obveznosti,

in

iz

osla-

poslovnih obveznosti (-25 %),
finančnih

iz

1 2 % (63 % celotnih finančnih

sicer za

odhodkov).

Vrednost dolgoročnih
sti se je povečala za

in

kratkoročnih finančnih obvezno-

8,7 %

na

28,9 mrd EUR (40,7 mrd

EUR v letu 2009), kar je bila najvišja

rast po

letu 2008.

Močno so se predvsem povečale druge finančne obveznosti (+27 %), kar predstavlja vrednost izdanih obveznic
ali komercialnih depozitov. Tudi posojila do družb v sku(za 8,2

pini so se povečala

%) in

predstavljajo financira-

nje s strani matičnih družb iz tujine.

Finančne obveznosti

bank so se vnovič zmanjšale, in sicer za 0,7 % na

1 3,3

mrd EUR. Od tega so se dolgoročne obveznosti do bank
skrčile za

1

,

1 %, kratkoročne pa povečale

0,4 %.

za

Okrog 73 % vseh obveznosti je bilo dolgoročnih, kar je
bil podoben delež kot v letu 201 8. Obrestna mera na finančni dolg je narasla z 2,3

na

na bančni

2,5 %,

dolg

pa je upadla z 2,2 na 2,1

%. Obrestna

mera

na

posojila

prejeta od družb v skupini

je porasla z

1 ,9 %

na

2, 1 %.

Gospodarske družbe, ki so posojale, so za to zaračunale
3,5 % (3,6 % v letu 201 8), družbam v skupini pa 2 %
(2,2% v letu 2018).
16

Sprememba

direktive

je

bila

manj

pomembna

za

to dejavnost.
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Zadolženost je obstala na zgodovinsko

najnižjih ravneh
Agregatno razmerje med neto

finančnim dolgom

EBITDA je ostalo nespremenjeno pri razmerju
201 8 (2,3). Stanje denarnih sredstev
260

iz

in

leta

povečalo

se je

za

EUR na 6,6 mrd EUR. Kazalnik zadolženosti se

mio

je med pomembnejšimi dejavnostmi povečal v rudarstvu
(na 4,1

), trgovini

finančnih

(na

2), IKT-dejavnostih (na

zavarovalniških dejavnostih (na

in

1,5) in

29,4’

7

).

Visok je bil še v dejavnosti poslovanja z nepremičninami
(6,2).
Če bi EBITDA upadla na desetletno povprečje (7,5 mrd
EUR), bi se kazalnik neto
na

finančni dolg na EBITDA dvignil

3, kolikor pa bi upadla

na najnižjo vrednost v desetletju

(6,3 mrd EUR v letu 2009), bi se dvignil na

desetletna vrednost kazalnika je bila

sicer

3,5. Povprečna
3,8. Največji

Kapital se močno krepi že zadnjih pet let (6,2
se

%

na leto) in

je v letu 2019 okrepil za 6,5 %, kar je bilo predvsem

posledica višanja računovodske postavke prenesenega či-

obseg denarnih sredstev je bil v predelovalnih dejavnostih

stega

(1,5 mrd EUR), trgovini (1,4 mrd EUR) in strokovnih, znan-

(+5 %) in rezerv iz dobička (+6,8 %). Osnovni kapital se je

stvenih

po

tehničnih dejavnostih (850

in

mio

EUR).

Povečanje

dobička (+1 2,5 %), čistega dobička poslovnega leta

dveh letih padanja (201 6

67

in

201 7) povečal

za

0,5 %

EUR. Delež kapitala v obveznostih do

je bilo najvišje v finančnih in zavarovalnih dejavnostih

oziroma

(+37 % na 51 0 mio EUR) in v gostinstvu

virov sredstev se je povečal na 48,8 %, kar je 1 0 odstotnih

(+20 % na

167

se
Ta

kazalnik

za

družbe.

to dejavnost

ne

pove veliko,

ker

so

tu

prisotne

predvsem

še vedno krepi. Med večjimi industrijskimi podjetji jih je

bila polovica v tuji lasti.

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

lizinške

mio

točk nad dolgoletnim povprečjem. Delež tujega lastništva

mio EUR).

17

za
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Največ dobička v zgodovini
Gospodarske družbe

so v letu

201 9 plačale

za

792

mio

EUR davka iz dobička (DDPO), kar je bilo največ po letu

2007 (944 mio EUR). Čistega dobička

so

ustvarile za 5,4

razmerje med neto dolgom in

pa za 770 mio EUR (-20 %), kar je bilo najmanj v zgodo-

vno EBITDA,

Neto čistega dobička (čisti dobiček pri glavnini družb,

vini.

je bilo za 4,6 mrd

zmanjšan za čisto izgubo pri preostalih)

EBITDA nad 5, ali (2) negati-

je bilo število teh družb v letu 201 9 več kot

25.000 (več kot tretjina vseh). Zaradi relativno
ustanovitve gospodarske družbe v Sloveniji
zavajajoč ter ga

največ. Sektorsko gledano je dobiček upadel le v trgovini

družb glede na dodano vrednost

IKT-dejavnostih (-30 %), predvsem zaradi slab-

šega poslovanja dveh največjih podjetij po prodaji. V

so ustvarile

enostavne

je ta podatek

je treba interpretirati z vidika pomena teh

EUR (+1 0 % glede na leto 201 8), kar je bilo zgodovinsko

(-7 %) in

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

kot tiste, ki so imele v tekočem letu ( 1 ) pozitivno EBITDA ter

mrd EUR (+ 4,7 %), kar je bilo največ v zgodovini, izgube

zaposlene. Te družbe

in

1 2,2 % celotne dodane vrednosti

slovale manj kot petino vseh zaposlenih.

18

ter so zapo-

Te družbe so

oskrbi z električno energijo je bila rast dobička najvišja

skupaj imele 1 5 mrd EUR celotnega finančnega dolga

(+110 %) in je izvirala iz boljšega poslovanja večje

( 1 6,6 mrd EUR v 201 8), od tega 5,2 mrd EUR do bank.

družbe, ki se ukvarja s proizvodnjo električne energije iz

Nominalno največ dolga do bank so imele prezadolžene

premoga.

družbe v dejavnosti poslovanja z nepremičninami (980

Neto marža pri gospodarskih družbah

se

je okrepila na

4,6 %, kar je bilo še enkrat več kot povprečno v desetletju
%). Donos na kapital

(2,1

je bil 9,4 % ter

je, razčlenjen po

mio

EUR), predelovalnih dejavnostih (960 mio EUR), trgo-

vine (915 mio EUR), finančnih

zavarovalniških dejavno-

in

stih (61 3 mio EUR) in oskrbi z električno energijo (540 mio

Du Pontovi formuli, porasel predvsem zaradi rasti neto

EUR). Se v letu 2010 (na vrhu cikla prezadolženosti) so

marže, medtem ko

je obračanje sredstev upadlo z

1 ,02

prezadolžene družbe predstavljale tretjino ustvarjene do-

0,99 (0,99

prodaje je bilo ustvarjene

1

dane vrednosti, 45 % vseh po številu, v njih pa je bilo za-

na

enota

povprečnih sredstev). Zadnji kazalnik se
v letu

na

enoto

je okrepil z dna

2009 (0,65), kar odseva precejšnjo izboljšanje učin-

poslenih 43 % vseh zaposlenih pri gospodarskih družbah.
Ker je EBITDA spremenljiva poslovna postavka (odvisna je

kovitosti upravljanja sredstev (10-letno povprečje: 0,83).

od poslovnega cikla), se lahko delež prezadolženih družb

Ob tem se je finančni vzvod (merjen z aktivo

zopet poveča, če se

znižal z 2,06 v letu

2018

na

na

kapital)

2,03 v letu 2019. Likvidnost

je ostala visoka. Kratkoročni koeficient

je bil

1 ,4, podobno

in/ali

padca prodaje ob nespremenjenih stroških dela

drugih

Prezadolžene družbe z dobro desetino
dodane vrednosti

bilo, kar je posledica majhnega števila poslovnih

prestrukturiranj oziroma pritiska lastnikov

in

COVID-19 povzročil globoko recesijo

2020 naj bi po aktualnem konsenzu analitikov BDP

V letu

Pomembnih sprememb pri pojavnosti prezadolženost
ni

se denimo naj-

fiksnih stroških (amortizacija, obresti).

kot v predhodnih treh letih.

družb

EBITDA zniža. To bi

verjetneje zgodilo zaradi rasti cen vhodnih surovin

na

spremembe

poslovnega modela. Če določimo prezadolžene družbe

upadel
1 8

Ta

za

delež

je

7,8 %, medtem ko naj bi v letu 202 1 narasel
najverjetneje precenjen

družb (holdingov),

ki

so

na

za

2-3

konsolidirani

dejavnosti financ so tudi lizinške družbe,
dolg/EBITDA ni najprimernejši za uporabo

V

o.

t., ker

osnovi
pri

še

spada
sem
sprejemljivo

tudi

za

nekaj

zadolžene.

katerih kazalnik neto
o njihovi (pre)zadolženosti.

ocen
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4,7 %

19

.

Padci v letu 2020 naj bi izvirali tako iz velikega

padca povpraševanja gospodinjstev (-6,5 %), znižanja

in-

vesticij (-8,9 %) kot iz padca industrijske proizvodnje (-7 %)
in

(-1 6 %). Zgolj rast potrošnje države (in korespon-

izvoza

gospodarstva, kot je

to bilo v marcu in

aprilu 2020. Prav

tako bodo države še naprej ponujale podporo povpraševanju, kar naj bi delovalo spodbudno tudi na slovenski

denčna rast javnofinančnega primanjkljaja) bo prispevala

izvoz. Vseeno ocenjujemo, da bo BDP dosegel predkrizno

k ublažitvi padca. Gostinstvo (turizem

raven šele v

javni transport in storitvene

dejavnosti,

vezan

na tuje

goste),

vezane na večje pri-

reditve (kongresi, koncerti ipd.) bodo beležile največje

padce, saj bodo omejitveni dejavniki vplivali
rabo teh

dejavnosti gradbeništva, saj

najmanjši

v

jekti, ki

bili načrtovani že v lanskem letu.

so

na

manjšo po-

Od tržnih dejavnosti bo padec verjetno

storitev.

se

sece

(poletne

jesenske). Brezposelnost

in

povečala, prav tako pa
dvig

so bili

na

kasnejše

se

ne

me-

sprejeti podporni ukrepi za

nakupov. V primeru šibkega povpraše-

vanja po slovenskih izdelkih v jesenskih mesecih bodo podporni ukrepi za stabilizacijo trga dela podaljšani. Na
agregatni ravni

se bo

prodaja skrčila

vrednost pa bo upadla nekoliko manj,

za desetino,
in

dodana

sicer za okrog

9 %. Število zaposlenih po delovnih urah naj bi
za

1

1

povečala

za

okrog 6 %,

1 ,5 %.

se

. Statistični

urad Republike Slovenije,

SI-STAT baza,

dostop 3.

avgust 2020
2. Eurostat, baza
3. UMAR,

bo bistveno

socialnim skupinam). Tudi obrestne mere ostajajo nizke ter
rast teh

kasneje. Prodaja naj bi se po našem

medtem ko se bo zaposlenost okrepila nekoliko skromneje,
za

podatkov, dostop 5. avgust 2020
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V Slovenj Gradcu načrtujejo gradnjo sodobne soseske “Zipo”
Uredništvo

2 oktobra, 2020

2. oktobra, 2020
Novice

11:22

11:22

Slovenj Gradec

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

V bivši poslovni coni ZIPO bodo, če bo šlo vse po načrtih, spomladi 2021 pričeli z
gradnjo sodobne soseske “Zipo”. Direktor Gradbeništva Kuster Branko Kuster pove,
da bodo obstoječi objekt porušili, na lokaciji pa se bodo zgradili trije bloki.
Direktor podjetja Branko Kuster razloži: “Sedanja situacija, sedanji objekt Zipo na bivši
poslovni coni Zipo ne daje lepega vtisa na južnem dostopu v mesto Slovenj Gradec,” zato
se je investitor Gradbeništvo Kuster d.o.o. odločil, da bo na tej lokaciji izgradil
sodobno sosesko “Zipo”.
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Pričetek gradnje je predviden spomladi 2021.
Kuster doda, da bodo obstoječi objekt porušili, na lokaciji pa se bodo zgradili trije bloki,
vsak blok pa bosta sestavljala dva stolpiča. “V vseh treh blokih skupaj bo cca 70 stanovanj
različnih velikosti, primernih za bivanje vseh generacij kakor tudi za invalide. Vsi stolpiči
bodo na vrhu zgradbe imeli stanovanja imenovana “Penthouse” z veliko teraso, katera bo
stanovalcem nudila lep razgled na Pohorje in Uršljo goro” še doda Kuster in pove, da bodo
imeli bloki tudi kletno garažo iz katere bo dvigalo stanovalce pripeljalo do
stanovanj. “Seveda bo v soseski poskrbljeno tudi za najmlajše saj bodo na prostih
površinah nameščena igrala,” še doda sogovornik in pove, da bodo v dveh blokih v pritličju
na razpolago tudi poslovni prostori namenjeni za mehke poslovne dejavnosti (frizerstvo,
zdravstvo, pisarne …).

Sodobna soseska “Zipo”, kjer bo okoli 70 stanovanj.
FOTO: Gradbeništvo Kuster
Kuster še doda, da je pričetek gradnje je predviden spomladi 2021, trenutno pa za
izgradnjo soseske še pridobivajo vsa potrebna dovoljenja.
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