Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 10. 7. 2020
Število objav: 16
Internet: 10
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 6
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Naslov

"Obstaja nevarnost, da se podjetja upehajo"

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Maja Derčar

Teme

Gradbeni zakon

...talenta. Zelo sem vesel, da smo uspeli pritegniti vrhunskega vodjo razvoja, ki se nam je pridružil maja. Rezultati
njegovega dela se že kažejo. Štiri inženirje smo zaposlili. Še šest jih nameravamo letos. Za prihodnje leto imamo še
bolj ambiciozne načrte. Iščemo zelo različne profile, od juniorjev direktno s fakultete...

Naslov

Občinski svetniki Starš podžupana Maleka pooblastili za začasno vodenje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 9. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...preudarnih ter premišljenih besedah, so dodali. Kirbiš je bil župan Starš od leta 2010. Preden je vstopil v politiko, je
svojo poklicno pot kot gradbeni inženir posvetil gradbeništvu, najprej pri podjetju SCT, pozneje pa v gradbenem
podjetju Cestogradnje, ki ga je ustanovil s prijateljem. Med drugim se je ukvarjal tudi z nogometom,...

Naslov

Gradbinci, pomagajte si sami in država vam bo pomagala

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 8. 7. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...KOMENTAR Gradbinci, pomagajte si sami in država vam bo pomagala Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
gradbeništvo dodaj Čas branja: 2 min SHRANI 0 08.07.2020 17:53 Dopolnjeno: 08.07.2020 17:54 Gradbena podjetja
imajo letos približno enake prihodke, kot so jih...

Naslov

Zakonske določbe, ki izločajo nevladnike iz prostorskih postopkov, lahko padejo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najbolj dobrodošla je po Pirnatovih besedah možnost gradnje na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, kar je
bilo sicer možno tudi po prejšnjem zakonu o graditvi objektov. Toda: »Bojim se, da bodo ostale poenostavitve trčile ob
ustavnopravne omejitve. Bojim se, da ta zakon ne bo zdržal ustavne sodne presoje. Vsaj...

Naslov

Delodajalec vam ne more odpovedati dopusta

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...primanjkljaja kadra, ki se pogosto rešuje z nadurami delavcev, pri tem pa prihaja do številnih kršitev. Omenjena
problematika se pogosto pojavlja v prevozništvu, gradbeništvu in v gostinstvu. Pravna strokovnjakinja je še dodala, da
prihaja v delovnem razmerju v tem času do številnih dogovorov za višji regres, kot ga predvideva...
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Naslov

Gospodarska rast na Celjskem se je umirila

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 9. 7. 2020

Avtor

Janja Intihar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 694 cm2

...milijonov evrov. Družbe, ki vlečejo gospodarski voz regije naprej, so še vedno tiste, ki sodijo v predelovalno
dejavnost in trgovino, na tretjem mestu je gradbeništvo. Predelovalna podjetja so daleč pred ostalimi, saj je njihov
delež v prihodkih, izvozu, dobičku in številu zaposlenih najvišji. Ustvarila so dve tretjini...

Naslov

"Obstaja nevarnost, da se podjetja upehajo"

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Maja Derčar

Teme

Gradbeni zakon

...talenta. Zelo sem vesel, da smo uspeli pritegniti vrhunskega vodjo razvoja, ki se nam je pridružil maja. Rezultati
njegovega dela se že kažejo. Štiri inženirje smo zaposlili. Še šest jih nameravamo letos. Za prihodnje leto imamo še
bolj ambiciozne načrte. Iščemo zelo različne profile, od juniorjev direktno s fakultete...

Naslov

O regijskih infrastrukturnih projektih

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

B. B.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbena parcela

Stran: 3

Površina: 384 cm2

...za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Investicijski program je bil februarja 2020 potrjen na Darsovi upravi,
tečejo aktivnosti določitve meje gradbene parcele in preverjanje ponudb za odkupe zemljišč, potrebnih za gradnjo,« je
povedal predsednik zbornice. Vlada je septembra 2019 v načrt razvojnih programov direkcije...

Naslov

Znanost mu je pisana na kožo

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Tržaška; 9. 7. 2020

Avtor

Urška Petaros

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 8

Površina: 298 cm2

...študiral prihodnje leto, Devan še ni dokončno odločil. Ve, da se bo vpisal na tržaško univerzo, vendar se še ni odločil
za katero smer. »Verjetno inženirstvo, mogoče eletronsko inženirstvo, za smer se moram še odločiti,« priznava Devan.
Glede počitnic tudi še ne ve, kako jih bo preživel. Rad bi šel na počitnice v kamping s prijatelji,...

Naslov

Prenovljeni cesta in kapela

Medij

Novice - Slovenske Konjice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Barbara Furman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 383 cm2

...je trajala približno mesec dni,« jo šo pojasnil župan. Prav to dni pa seje začela sanacija plazu na Prihovi. Sanacijska
dela bo opravilo podjetje Krt Gradbeništvo iz Slovenske Bistrice, ki je bilo prav tako izbrano na občinskem javnem
razpisu. »Gre za 58.600 evrov vredno pogodbo. Izbrani izvajalec se je v pogodbi...
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Naslov

Mesto potrebuje novo avtobusno postajo

Medij

Panorama, Slovenija

Rubrika, Datum

Intervju tedna; 9. 7. 2020

Avtor

Niko Turk

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 723 cm2

...Loredana Štumberger, magistrica inženirka arhitekture Mesto potrebuje novo avtobusno postajo Prijetno in
simpatično arhitektko iz Kovače vasi sem po naključju spoznal pred kratkim, ko sem sam potreboval...

Naslov

PZA LAHKO ZGRADBO NA STAVBNIH ZEMLJIŠČIH

Medij

Avto - dom, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Petra Laznik Krnc

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 116

Površina: 443 cm2

...rekreacijo in šport ali pa na površinah za turizem. Dejansko gre pri postajališču za avtodome gradbeno-tehnično za
parkirišče s komunalno oskrbo, ki je po gradbeni zakonodaji razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in prosti
čas. Torej: PZA je najlaže zgraditi tam, kjer prostorski akti že v osnovi opredeljujejo tovrstne...

Naslov

Padec gospodarske aktivnosti najmočnejši aprila; trg dela pod močnim vplivom interventnih
ukrepov

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kazalnik prikazuje tehtano povprečje pričakovanega zaposlovanja v vseh štirih anketiranih dejavnostih (tj. industriji,
storitvah, trgovini na drobno in gradbeništvu) v naslednjih treh mesecih. V Banki Slovenije poudarjajo, da interventni
ukrepi močno vplivajo na statistiko zaposlenosti in plač, ki se bo po njihovem...

Naslov

Po 1. juliju mogoče pričakovati predvsem več hrvaških dnevnih migrantov, ne pa tudi navala

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 6. 2018

Avtor

Demokracija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...natančno se bo zgodilo, ko bo Slovenija odprla trg za hrvaške delavce, a kljub temu ocenjuje, da ne gre pričakovati
množičnega prihoda hrvaških delavcev v gradbeništvu, gostinstvu, prometu in turizmu, ker prav teh primanjkuje tudi na
Hrvaškem. Po njegovem mnenju je v Sloveniji tudi omejena možnost za zaposlitev visoko...

Naslov

"Obstaja nevarnost, da se podjetja upehajo"

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Maja Derčar

Teme

Gradbeni zakon

...talenta. Zelo sem vesel, da smo uspeli pritegniti vrhunskega vodjo razvoja, ki se nam je pridružil maja. Rezultati
njegovega dela se že kažejo. Štiri inženirje smo zaposlili. Še šest jih nameravamo letos. Za prihodnje leto imamo še
bolj ambiciozne načrte. Iščemo zelo različne profile, od juniorjev direktno s fakultete...
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Naslov

"Obstaja nevarnost, da se podjetja upehajo"

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Maja Derčar

Teme

Gradbeni zakon

...talenta. Zelo sem vesel, da smo uspeli pritegniti vrhunskega vodjo razvoja, ki se nam je pridružil maja. Rezultati
njegovega dela se že kažejo. Štiri inženirje smo zaposlili. Še šest jih nameravamo letos. Za prihodnje leto imamo še
bolj ambiciozne načrte. Iščemo zelo različne profile, od juniorjev direktno s fakultete...
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"Obstaja nevarnost, da se podjetja upehajo"

Podjetniki o posledicah epidemije

Maja Derčar, Radio Slovenija| 9. julij 2020 ob 18 39
Ljubljana - MMC RTV SLO

Podjetja iz kriz vlečejo sodelavke in sodelavci, poudarja Marko Lotrič. Vrednote v podjetju so na koncu tisto, kar vleče naprej, tudi ko se zaprejo mej…

Po objavi Fiskalnega sveta, da učinek državnih ukrepov za zajezitev epidemije do začetka julija znaša slabih 1,1 milijarde
evrov, je večinski odziv presenečenje, da ni bilo pomoči ali rabe pomoči več.

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

V tujini je namreč helikopterskega denarja toliko, da se tuja podjetja že nekaj časa intenzivno ozirajo za prevzemnimi tarčami v Sloveniji.
Uspešni podjetniki, gostje v Studiu ob 17h na Prvem programu Radia Slovenija, so komentirali trenutne poslovne razmere, lekcije iz epidemije
in vladne ukrepe.
Marko Lotrič, ustanovitelj in generalni direktor skupine Lotrič Metrology (Lotrič Meroslovje), na vprašanje, ali se mu zdi 1,1 milijarde evrov
davkoplačevalskega denarja za ukrepe iz pretežno prvega protikoronskega svežnja veliko, odgovarja: "Ne. 1,1 milijarde evrov pomoči vsem
subjektom je zagotovo zelo znosna številka, ki ne bo 'zadolžila' Slovenije. Tukaj se žlahtnost podjetništva kaže tudi v
tem, da ne koristimo pomoči, čeni neposredne potrebe znotraj podjetij. Ker ne vemo, ali bo treba takoj vračati. Preprosto nismo vsi v takšnih
podjetjih, ki bi vzela denar, ne da bi se zavedala nekih posledic. Drugo, kar me bolj skrbi, pa je, da so se slovenska podjetja zato izčrpala.
Namreč, podjetja v sosednjih državah so tega helikopterskega denarja dobila kar precej; ali zdaj to pomeni, da so drugje v boljšem položaju?
Poslujemo namreč na istem trgu. To pomeni, da so slovenska podjetja potem izpostavljena prevzemom? Kaj če smo vendarle naredili
napako? Saj se da še popraviti, še vedno smo znotraj nekega procesa. Ampak se bojim, da bi se lahko slovenska podjetja upehala, ker ni bilo
dovolj tega helikopterskega denarja, ki je na voljo v drugih državah. Javno ne bo nihče rekel, da je denar v tujini na voljo za prevzeme. Jaz
sem ponudbo, da bi me prevzeli, že dobil."

Marko Lotrič, Dušan Omerčević, Marko Lukić. Foto: Osebni arhiv

Dušan Omerčević, ustanovitelj in izvršni direktor zagonskega podjetja Cleanshelf, razlaga pomen zadostne kapitaliziranosti: "Mi smo ravno
pred krizo dobili veliko investicijo (Dawn Capital). Zato lahko iz prve roke povem, kakšna prednost je, če imaš dovolj kapitala za rast. Tisto, kar
vidim v Sloveniji, je, da smo zelo pridni in sposobni, ampak ne razumemo popolnoma pomena moči kapitala. Kot je dejal gospod Lotrič, v
slabšem položaju bomo kot preostale države, če podjetja ne bodo imela dobre kapitalske osnove. Če je kapital razpršen, težko konkuriraš. Če
se koncentrirav nekaj domačih subjektih, lahko slovenska podjetja prevzemajo v tujini in hitreje rastejo."
Marko Lotrič (čeprav v podjetju ukrepa niso uporabili) je kritičen do pogoja, pod katerim lahko čakanje na delo (to bo podaljšano vsaj do
konca julija) za zaposlene uporabijo delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10
odstotkov glede na leto 2019. "Ali ne bi bilo smiselno o tem znova razmisliti? Je ta pogoj 'minus deset' v redu ali nas sili k temu, da v podjetjih
delamo manj ali pa nismo inovativni?"
O inovativnosti podjetij Lotrič, Domel in drugih priča razvoj prototipa medicinskega ventilatorja s tlačno turbino, ki so ga razvili v času
največje negotovosti pod okriljem Tehnološkega parka Ljubljana. Inovacija je v procesu pridobivanja certifikata. Država bi ventilator
lahko, če bi želela, odkupila po ceni, ki predstavlja strošek izdelave. Po Lotričevih besedah je bilo vanj vloženih 2100 ur dela, vgrajenega za
4930 evrov materiala, strošek certifikata pa bo okrog sto tisoč evrov. Takšen ventilator bi državo stal krepko manj od že dobavljenih.
Marko Lukić, direktor družbe Lumar IG, ki gradi nizkoenergijske in pasivne hiše, je imel v času epidemije težave, ker niso tekli roki postopkov
za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Po njegovih besedah so se postopki od sprejema gradbenega zakona leta 2018 že tako za dvakrat
podaljšali. Ministrstvo za okolje in prostor se je med covidom na pritožbo Lumarja oziroma GZS-ja dobro odzvalo in odpravljalo težavo, ki
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sicer še ni izginila. Lukić ponazori s primerom, kako neka upravna enota zaradi postopka selitve v druge prostore ne more natisniti
gradbenega dovoljenja, ker nima digitaliziranega arhiva in dokumentov. O svojem sodelovanju v strateškem svetu za debirokratizacijo (vladno
posvetovalno telo, vodi ga nekdanji direktor DURS-a Ivan Simič), ki bo prve predloge posredoval že prihodnji teden, pa Lukić pove: "Vsi
podjetniki imamo tu veliko optimizma in pričakovanj. Verjamem, da je gospod Simič pravi človek, ki bo te stvari potiskal naprej. Zadeve so
jasne: kako vzpostaviti ustreznejši davčni sistem, kaj narediti na področju okolja, pridobivanja gradbenih dovoljenj, kako postopke
poenostaviti. Za zgled sta nam lahko Nemčija in Avstrija, kjer ob podpisu pogodbe lahko skoraj na dan natančno povemo, kdaj bosta stranki
začeli montažo hiše. V Sloveniji je to, če se malo pošalim, v božjih rokah; lahko traja 6, 12, 18 mesecev. Birokratski postopki dušijo
gospodarstvo in pomenijo davčni izpad. To zavedanje le počasi prihaja. Problem birokratskih postopkov v Sloveniji je tudi pomanjkanje
odgovora na vprašanje, kdo sprejema odgovornost. Včasih, ko sem plezal v Himalaji, je bilo tako, da si uvozil sode v Pakistan ali Indijo in je 14
različnih uradnikov pritisnilo žig za prevoz enega soda z rižem in opremo. V Sloveniji je enako. Nihče ne sprejema odgovornosti. Ta se prelaga
in postopki čakajo. Pri gradbenih dovoljenjih, recimo, ni več molka organa, ki je pomenil: če soglasodajalec ne odgovori,
to avtomatsko pomeni njegovo privoljenje. Danes tega ni. Če nekdo ne odgovori, enostavno čakamo. Če je nekdo z upravne enote na
dopustu, nihče vloge ne vzame v roko… in postopki tečejo in tečejo. Včasih stranke potrebujejo eno leto za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo hiše, ki jo mi postavimo v 4 mesecih."
Zanimivo bo videti, ali bo svet za debirokratizacijo vladi predlagal tudi konkretne rešitve pri obdavčitvi dela in ali bo med predlogi odpravljena
razlika med t. i. normiranci (pavšalisti) in drugimi redno zaposlenimi. S tem vprašanjem se med drugim srečuje zagonsko podjetje Cleanshelf,
ki sicer deluje v San Franciscu v ZDA, kakšno leto pa je registrirana tudi slovenska podružnica. Cleanshelf razvija produkt za upravljanje
naročnin na programsko opremo v oblaku. Med njegovimi kupci so Hilton, Google in Unilever. Direktor Dušan Omerčević (v preteklosti je vodil
razvoj na Zemanti) sodelavce išče prav v Sloveniji: "To so odlični časi za iskanje novega talenta. Zelo sem vesel, da smo uspeli pritegniti
vrhunskega vodjo razvoja, ki se nam je pridružil maja. Rezultati njegovega dela se že kažejo. Štiri inženirje smo zaposlili. Še šest jih
nameravamo letos. Za prihodnje leto imamo še bolj ambiciozne načrte. Iščemo zelo različne profile, od juniorjev direktno s fakultete do
seniorjev. V Sloveniji so vrhunski inženirji, pogosto si želijo velikih izzivov, to so tudi moje izkušnje z Zemante. Se pravi, če združiš slovensko
znanje in sposobnost ameriških prodajalcev, dobiš zelo zmagovito kombinacijo."
Cleanshelf pri zaposlitvi domačih inženirjev tekmuje z londonskimi zagonskimi podjetji. Slovenci, ki imajo odprte normirane espeje in se
zaposlijo prek londonske družbe, dobijo na mesec šest ali sedem tisočakov 'čistega denarja'. Cleanshelf mora za redno zaposlene plačati
visoke zneske prispevkov, zato je izziv tekmovati za vrhunske inženirje in jih dobro plačati.
Sogovorniki pravijo, da v zadnjem času podjetniki med seboj delijo več informacij in se bodrijo. "Zaznavam odločenost in veliko
optimizma,"pravi Marko Lukić, "seveda imamo vsi težave, ampak ker jih imamo vsi, je to neko olajšanje… Skupaj smo na isti ladji. Pozitiven
strah nas sili k razmislekom, kaj lahko naredimo bolje in kako se odzvati." Lukić je prepričan, da v ospredje prihaja pomen trajnih dobrin in
zelena transformacija v smislu trajnostnega ravnanja z vsemi viri. Po njegovem mnenju je treba podvojeno vlagati v mlade, ki bodo jutri
potrošniki z višjimi standardi in zavedanjem okolja, idej pa jim ne bo več mogoče zapakirati v dober marketing.
Dušan Omerčević pravi, da se je v digitalni ekonomiji v treh mesecih zgodilo toliko sprememb, kot bi se jih sicer v desetih letih. Branža je
cvetoča in perspektivna. Skrbijo pa ga posledice socialne bombe denimo v južni Evropi, kjer slabo plačani živijo od turizma, tega pa letos
skorajda ne bo.
Podjetja iz kriz vlečejo sodelavke in sodelavci, poudarja Marko Lotrič. Vrednote v podjetju so na koncu tisto, kar vleče naprej, tudi ko se
zaprejo meje in je treba delati na daljavo.
Studio ob sedemnajstih: Podjetništvo, ki kljubuje korona krizi
Covid-a9

Državna pomoč

Prevzemi

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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Občinski svetniki Starš podžupana Maleka
pooblastili za začasno vodenje
Občinski svet občine Starše, v kateri je 25. junija umrl tamkajšnji župan Bojan Kirbiš, je na današnji seji sprejel
ugotovitveni sklep o prenehanju mandata županu. Ob tem je za začasno vodenje občine pooblastil aktualnega
podžupana Marjana Maleka, občinska volilna komisija pa ima 15 dni časa, da določi datum nadomestnih volitev.
Kirbiš je po daljši bolezni umrl v 60. letu starosti, od njega pa so se konec junija na žalni slovesnosti z minuto molka
poklonili občinski svetniki, zaposleni v občinski upravi in podjetju Gradnje Starše, predstavniki krajevnih skupnosti in
predstavniki društev. Žalni zbor je nagovoril podžupan Malek.
Kot so ob tem zapisali na občini, je smrt dolgoletnega župana "boleča izguba za vse, ki so ga poznali, spoštovali in cenili
ter se skupaj veselili doseženih ciljev in uspehov". Njegovi sodelavci se ga bodo spominjali predvsem po njegovi mirni,
vedno spoštljivi naravi in po preudarnih ter premišljenih besedah, so dodali.
Kirbiš je bil župan Starš od leta 2010. Preden je vstopil v politiko, je svojo poklicno pot kot gradbeni inženir posvetil
gradbeništvu, najprej pri podjetju SCT, pozneje pa v gradbenem podjetju Cestogradnje, ki ga je ustanovil s prijateljem.
Med drugim se je ukvarjal tudi z nogometom, radioamaterstvom in judom, ki ga je prenašal tudi na mlajše rodove. Stopil
je tudi v lovske vrste in bil dejaven v strelski sekciji na tekmovanjih v streljanju na glinaste golobe. Bil je potapljač, ribič in
član Lions kluba Maribor, kjer je pomagal pri številnih dobrodelnih akcijah.
Na vrh občine je bil Kirbiš prvič izvoljen leta 2010 kot kandidat stranke DeSUS. Leta 2014 je kot edini kandidat dobil še
drugi mandat, njegovo kandidaturo je podprlo več strank. Pred dvema letoma je imel na volitvah znova široko podporo
strank in že v prvem krogu premagal dva izzivalca.
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Zaradi težav z zdravjem je že pred časom prenesel pooblastila za vodenje občine na podžupana Marjana Maleka in
Sandija Fureka.
Župana občine se voli po večinskem volilnem sistemu in ob smrti župana morajo razpisati nadomestne volitve za trajanje
do konca štiriletnega mandata. Volitve se opravijo v od 60 do 90 dneh od razpisa.
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KOMENTAR

Gradbinci, pomagajte si sami in država vam bo pomagala
Čas branja: 2 min

0
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Gradbena podjetja imajo letos približno enake prihodke, kot so jih
ustvarila lani, bolj jih skrbi leto 2021
VASILIJ KRIVEC

Več iz teme:

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

gradbeništvo >

Predlanskim so slovenska gradbena podjetja ustvarila, 4,8 milijarde evrov čistih
prihodkov od prodaje, kar je bilo za 900 milijonov evrov več kot leta 2017. Lani so te
prihodke povečali na pet milijard evrov, kar pomeni petodstotno rast, ki je bila za
odstotno točko večja od povprečja celotnega slovenskega gospodarstva. Za sedem
odstotkov je zrasel tudi dobiček, ki je lani dosegel 169 milijonov evrov.
Takšnih rasti letos v slovenskem gradbeništvu zagotovo ne bo. Vodstva slovenskih
gradbenih podjetij niso enotna, ali bodo letos ustvarila enako prihodkov, malce več ali
manj. Nekatera med njimi iščejo nove posle v tujini, s čimer bodo ujela izpad prihodkov
na slovenskem trgu. V glavnem sporočajo, da občutnih sprememb letos ne pričakujejo.
Korona je sicer upočasnila dela na nekaterih gradbiščih, vendar bodo, če ne bo izrednih
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dogodkov, zaostanke nadomestili in poslovno leto sklenili po načrtih. Cene gradbenih
materialov in dela se ne spreminjajo, razen upada cene bitumnov, ki pa v zadnjih tednih
spet rase, dobava materialov, razen uvoza nekaterih specialnih komponent, teče
nemoteno, primanjkljaj delovne sile je stalnica že vsaj tri leta, s korono in z njo povezane
prepovedi prehajanja iz države v državo, predvsem v Bosno in Hercegovino, pa ne
zmotijo delovnih procesov, seveda, če ima gradbeno podjetje urejeno kadrovsko politiko,
ki vnaprej predvidi potrebe po delavcih.
Skrbi jih nekaj drugega. Število gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb se je letos precej
zmanjšalo. Medtem ko so jih upravne enote v prvih treh mesecih lani izdale skoraj 2.500,
so jih v istem obdobju letos izdale nekaj manj kot 1.900, kar je slabo četrtino manj. In to
lahko zagotovo prizadene povpraševanje po gradbenih storitvah slovenskih gradbenih
podjetij.
Ta izpad se letos še ne bo poznal, saj podjetja izvajajo že začete projekte. Vendar jih
skrbi, kaj bo po tem, ko bodo dela končana, novih projektov pa bo precej manj. Zato v en
glas pozdravljajo vladni načrt razvojnih programov do leta 2023, s katerimi bodo
pospešili razvoj gradbenih projektov, ki stojijo zaradi birokratskih ovir (Janšev New
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Deal: Mi gradimo ceste, proge in te gradijo nas). Pri tem se jim glas zatrese, saj so
do zdaj od vlad vseh barv dobili veliko obljub, ki so ostale v oblakih.
Napovedovanja so vedno nehvaležna. Vendar lahko upravičeno domnevamo, da bo
slovensko gradbeništvo, ki zaposluje okoli 70 tisoč ljudi in ustvari okoli pet odstotkov
bruto družbenega proizvoda, prihodnje leto precej odvisno od birokracije, ki bo izvajala
postopke in pregledovala dokumente za pridobivanje gradbenih dovoljenj javnih
projektov.
Višjo dodano vrednost, ta je predlanskim na zaposlenega znašala slabih 32 tisoč evrov,
kar je 71 odstotkov slovenskega povprečja in se letos ne bo občutno spremenila, bodo
morala podjetja doseči sama. Najprej z modernizacijo tehnoloških in poslovnih procesov.
Želijo tudi višje cen svojih storitev, saj poudarjajo, da so precej nižje kot na razvitih trgih.
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Brez ugleda ne bo šlo. Pridobila ga bodo s kakovostnimi storitvami in poštenim
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poslovanjem ter brezhibno komunikacijo z javnostjo.
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Zakonske določbe, ki izločajo nevladnike iz prostorskih
postopkov, lahko padejo
Čas branja: 2 min

2
09.07.2020 23:00

Nekateri členi interventnega »protikoronskega« zakona lahko padejo,
je napovedal pravnik Rajko Pirnat. Lahko jih zaustavi evropska
komisija, je dodala odvetnica Ana Stanič.

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

BORUT HOČEVAR

"Bojim se, da interventni zakon ne bo zdržal ustavne sodne presoje. Vsaj ne v celoti. Gotovo
ne glede nevladnih organizacij," je napovedal odvetnik Rajko Pirnat.
Foto: Borut Hočevar
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zakonodaja >

okolje >

Ana Stanič >

ELES >

Rajko Pirnat >

Prosperia >

Pristop >

Aleksander Mervar >

»Zakon o interventnih ukrepih ZIUZEOP je prinesel nekaj instrumentov za pohitritev
postopkov: gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, možnost prehoda
na integralni postopek z že začetega postopka, poskušal je izboljšati vpliv
mnenjedajalcev, daleč najbolj sporna je omejitev stranske udeležbe in izključitev
nevladnih organizacij iz že začetih postopkov. Skrajšal je tudi rok za vložitev pravnega
spora.«
Tako je našteval Rajko Pirnat z ljubljanske pravne fakultete na četrtkovi konferenci
Energetika in okolje ’20, ki jo je organiziralo podjetje Prosperia.
Nekatere poenostavitve so dobrodošle, najbolj dobrodošla je po Pirnatovih besedah
možnost gradnje na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, kar je bilo sicer
možno tudi po prejšnjem zakonu o graditvi objektov.
Toda: »Bojim se, da bodo ostale poenostavitve trčile ob ustavnopravne omejitve.
Bojim se, da ta zakon ne bo zdržal ustavne sodne presoje. Vsaj ne v celoti. Gotovo ne

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

glede nevladnih organizacij, gotovo ne glede njihove izpustitve iz že začetih
postopkov. Skrajšanje roka za upravni spor je tudi zelo vprašljivo, ker omejuje
možnost dejanske uporabe sodnega varstva.«
»Pristop, ki skuša preskočiti neke postopke, 'ugrizne' nazaj v naslednji fazi. Ne
verjamem v tak pristop, kot ga je prinesel zakon o interventnih ukrepih,« je še
povedal Pirnat.
Nekatere člene zakonov lahko ustavi evropska komisija
Nekateri členi interventnega zakona ZIUZEOP glede presoje vplivov niso v skladu z
evropskim pravom, je dodala odvetnica Ana Stanič in soglašala z Rajkom Pirnatom,
da so nekateri členi kontraproduktivni za energetska podjetja. »Komisija bo te stvari
ustavila zaradi evropskega prava,« je napovedala Ana Stanič.
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Slovenska zakonodaja po njenih besedah točno določa rok trajanja predhodnega
postopka in postopka ocene vpliva na okolje: »Če bi se država teh rokov držala, ne bi
bilo vprašanje, kakšno vlogo imajo nevladne organizacije. Ta obveza izhaja iz
evropskega prava, evropska komisija se bo letos ukvarja s tem in Slovenija je ena od
držav, s katerimi se bo evropska komisija ukvarjala glede tega.«
V interventnem zakonu so poenoteni postopki, za katere evropska komisija jasno
pravi, da jih ne moremo poenotiti, vendar »nam poenotenje ne bo pomagalo«. Zakaj?
»Poenoteni postopki ne bodo sprejemljivi,« je zatrdila Ana Stanič.
Zaradi zakonodaje strah pred neuspehom na razpisih
»To je zelo pomembno. Če bomo imeli zakonodajo, ki ne bo usklajena z evropskim
pravnim redom, bodo padle vse prijave na evropske razpise,« je dodal direktor
družbe ELES Aleksander Mervar.
Dodal je primer. V družbi ELES imajo velike težave z generalnim direktoratom za
okolje, ker slovenska habitatna direktiva »ni urejena«.
V direktoratu so tak primer »prav čakali«. »Žal smo ga dobili mi. Takih primerov je še
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veliko,« je končal Mervar
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Delodajalec vam ne more odpovedati dopusta
VERONIKA PIRMAN • 3 ure

Pravna strokovnjakinja iz regijske organizacije zahodne Slovenije Maša Gregorčič je poudarila, da vam delodajalec, v času
koronavirusa, ne more prepovedati načrtovanega dopusta. Strokovnjakinja je še razjasnila nekaj nejasnosti v zvezi z regresom,
letnimi dopusti in skrajšanim delavnim časom.
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Pri Delavski enotnosti, glasilu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije so s pravno strokovnjakinjo, iz regijske organizacije zahodne
Slovenije, Maše Gregorčič pripravili pogovor, v okviru katerega so se pogovarjali o aktualnih vprašanjih regresa, letnega dopusta, o skrajšanem
delavnem času, beseda pa je tudi tekla o poskusih delodajalcev, da delavcem prepovejo odhode v tvegane države, da bi se s tem izognili karanteni.
Za vas smo poudarili najpomembnejše informacije.

Ključno je referenčno obdobje
Gregoričeva je poudarila, da opažajo, da se je v času izrednih razmer, ko delo ni potekalo znotraj podjetij, pojavljala problematika presežka ur in
odrejanja primanjkljaja ur delavcev. Slednje je možno, kadar ima delavec s kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi določeno neenakomerno
razporeditev delovnega časa, po preteku referenčnega obdobja pa se primanjkljaj ur ne sme prenesti v novo obdobje, delavec pa začne z nič urami.
V primeru presežka ur, se te v novo obdobje prenesejo kot nadure, delodajalec pa jih mora izplačati, v primeru, da delavcu odredi možnost izrabe
teh ur, mora izplačati tudi dodatek za nadure. Referenčno obdobje po zakonu traja 6 mesecev, po kolektivni pogodbi pa lahko tudi eno leto.

Referenčno obdobje po zakonu traja 6 mesecev, po kolektivni pogodbi pa lahko tudi eno leto.

Največ kršitev nadur v prevozništvu in gradbeništvu
Gregorčičeva je dodala, da je do minus ur prihajajo prvič v času korona krize, pogosteje se namreč pojavljajo presežki ur. Opozorila pa je, da bi do
problematike prišlo v primeru, da bi se minusi ur vlekli v neskončnost, delavec pa jih bi moral v vsakem primeru oddelati. Opozorila je tudi na
problem primanjkljaja kadra, ki se pogosto rešuje z nadurami delavcev, pri tem pa prihaja do številnih kršitev. Omenjena problematika se pogosto
pojavlja v prevozništvu, gradbeništvu in v gostinstvu.

Del regresa pripada tudi delavcem, ki so dobili odpoved
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Pravna strokovnjakinja je še dodala, da prihaja v delovnem razmerju v tem času do številnih dogovorov za višji regres, kot ga predvideva
posamezna pogodba, delodajalci pa pogosto izplačujejo tudi regres na obroke, saj delavci ne želijo porabiti vsega na enkrat. Gre za problematiko s
katero se soočajo v zadnjem času. Pri tem pa je še poudarila, da so delavci, ki so v tem času dobili odpoved pogodbe o zaposlitvi, upravičeni do
dela regresa. In sicer jim pripada toliko dvanajstin regresa, koliko mescev v koledarskem letu so bili zaposleni.

Delavci, ki so v času izbruha korona virusa, dobili odpoved pogodbe o zaposlitvi, so upravičeni do dela
regresa. In sicer jim pripada toliko dvanajstin regresa, koliko mescev v koledarskem letu so bili
zaposleni.

Skrajšani delovni čas po interventni zakonodaji
Nekatera podjetja so se začela posluževati skrajšanega delovnega časa po interventni zakonodaji, pri tem pa je Gregorčičeva poudarila, da še
vedno velja tedenska kvota ur, ki ne sme pasti pod 20 ur na teden. Delodajalec je dolžan v pisnem napotilu odrediti, kako je z razporeditvijo
delovnega časa ter s stroški prevoza in malice. Po zakonu o delovnih razmerjih je delavec v tem primeru opravičen do stoodstotnega nadomestila za
uporabo dopusta ali za praznik. Subvencija delodajalca se v tem času tudi zmanjša. V času skrajšanega delovnega časa pa delovni čas delavca ne
more biti neenakomerno razporejen, v tem primeru tudi ne pride do zakonsko določenih nadur, ki so izplačane šele po poteku referenčnega obdobja.
Delavcu se skrajšanem delovnem času zmanjša tudi delovna obveznost. V primeru, da bi delodajalec od delavca zahteval enako količino dela, je
potrebno delodajalca obvestiti, v primeru njegovega nestrinjanja, pa lahko obvestijo inšpektorat.
V času izbruha aktualnega virusa je bilo po besedah Gregorevičeve veliko enostranskega odrejanja dopustov. Se pa ne strinja z argumentom, da so
delavci med epidemijo koronavirusa počivali in da ne potrebujejo dopusta, saj je bilo, poleg številnih argumentov, v tem času gibanje omejeno.
V preteklih mesecih je bilo po besedah pravnice kar nekaj kršitev pri vročanju odpovedi pogodb o zaposlitvi. Navedla je nekaj primerov, izmed katerih
izstopa primer, ko je bila odpoved nezakonito poslana preko SMS-sporočila.

Delodajalec delavcu ne more prepovedati, da gre na dopust v države izvora virusa, se pa mora delavec
pri tem zavedati tveganja in da ima obveznost pa se po preteku letnega dopusta določen dan vrne v
službo, kljub karanteni, do katere bi privedel odhod v določeno državo. V primeru, da delavec potuje v
državo, v kateri ni bilo določeno, da mora po prihodu v karanteno, to ni na strani delavca, gre namreč za
višjo silo. Pri tem pa je še pravnica poudarila, da je ključem problem v tem, da država nima jasnih
navodil. Delavec je dolžan o vseh okoliščinah obveščati svojega delodajalca.

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

Delodajalec vam ne more prepovedati dopusta
Delodajalec delavcu ne more prepovedati, da gre na dopust v države izvora virusa, se pa mora delavec pri tem zavedati tveganja in da ima
obveznost pa se po preteku letnega dopusta določen dan vrne v službo, kljub karanteni, do katere bi privedel odhod v določeno državo. V
primeru, da delavec potuje v državo, v kateri ni bilo določeno, da mora po prihodu v karanteno, to ni na strani delavca, gre namreč za višjo silo. Pri
tem pa je še pravnica poudarila, da je ključem problem v tem, da država nima jasnih navodil. Delavec je dolžan o vseh okoliščinah obveščati svojega
delodajalca.
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Površina: 694 cm2
Delavci

v celjski regiji ustvarili manj in bili slabše plačani

Gospodarska rast na
Celjskem se je umirila
ki so jih na osnovi letnih poročil zbrali v celjski
republiške agencije za javnopravne evidence
in storitve (Ajpes), razkrivajo, da so gospodarske
družbe v celjski regiji tudi lani poslovale dobro, čeprav po
nekaterih kazalcih še vedno zaostajajo za republiškim
Podatki,

izpostavi

povprečjem. Glavne značilnosti bi lahko na kratko strnili
takole: rast se je nekoliko umirila, čisti dobiček in čista
izguba sta se v primerjavi z letom 2018 zmanjšala, a se je
neto

čisti

dobiček povečal, povečala

sta

se tudi produk-

tivnost in število zaposlenih in tudi povprečne plače so
bile nekoliko višje. V primerjavi s celotno državo je bila
rast prihodkov

regijskega gospodarstva višja za odstotno
točko, rast prihodkov, ustvarjenih z izvozom, je bila ena-

ka, neto

dodana vrednost na zaposlenega je bila nižja
povprečne plače pa za 200 evrov.

za

6.500 evrov,

JANJA INTIHAR

Gospodarske družbe na Celj-

prihodkov,

sta bila lani povečana domača potrošnja in večji
izvoz. Družbe so največ, 60

kar v primerjavi z letom 2018

odstotkov prihodkov ustvarile

pomeni 5-odstotno rast.

na

skem

so

lani ustvarile

milijarde

evrov

7,193

To je

najnižja rast po letu 2014, ven-

dar je treba vedeti, da se je od
takrat obseg prihodkov zvišal
1,4 milijarde evrov. V primer-
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za

javi

s predlani

so

se prihodki,

spodarstva

domačem trgu, delež izvo-

na trg Evropske unije je bil
30-odstotni. Prodaja na domaza

čem trgu se je v primerjavi z
letom 2018 povečala za 4,5 odstotka, izvoz v države evropske

ustvarjeni z izvozom, zvišali za

unije je bil višji za 6,5 odstotka,

7 odstotkov

na ostale trge za malo manj

milijarde

in

so znašali 2,648

evrov.

Čisti dobiček

vseh družb se je znižal za malo
manj kot 10 milijonov evrov in

kot

10 odstotkov.
Največ, dve petini vseh prihodkov regijskega gospodarso

prispevale

družbe iz

je znašal 323 milijonov evrov,

stva,

čista izguba se je s predlanskih
55 milijonov evrov znižala na

predelovalne dejavnosti, ki

dve

tretjini

svojih

so

prihodkov

čisti

ustvarile na tujih trgih. Njihov

dobiček se je z 278 milijonov

izvoz se v primerjavi z letom

zvišal na 283 milijonov evrov.
Družbe, ki vlečejo gospodarski

2018 ni bistveno povečal, saj je

voz regije naprej, so še vedno ti-

čji izvozniki so bila podjetja, ki

40

milijonov evrov,

neto

zrasel le za

3 odstotke. Najve-

ste, ki sodijo v predelovalno de-

sodijo v skupino proizvajalcev

javnost in trgovino, na tretjem

kovinskih izdelkov. Po obsegu

je gradbeništvo. Prede-

prihodkov, ustvarjenih z izvo-

mestu

lovalna podjetja

so daleč

pred

ostalimi, saj je njihov delež v
prihodkih,

in

izvozu,

dobičku

številu zaposlenih najvišji.

Ustvarila so dve tretjini vsega
izvoza, dve petini čistega dobič-

ka ter zagotavljala delo dvema
petinama vseh zaposlenih.

še

vedno

na prvem
iz celjske občine

tretjino vsega izvoza, sledijo
žalske družbe s 14-odstotnim
s

deležem in podjetja iz občine
Zreče,

ki

so ustvarila

12 odstot-

kov vsega regijskega izvoza.

Podjetja so po dveh letih lani
nekoliko izboljšala obvladova-

zreške družbe
regijskega

so

mestu podjetja

Slabše od državnega
povprečja

Največ izvozile
celjske, žalske in

Gibalo rasti

zom,

go-

nje stroškov, saj je bila rast pro-
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duktivnosti višja od rasti plač.

nah Rogatec, Kozje in Tabor,

Kljub temu produktivnost v re-

ki

giji še naprej zaostaja za sloven-

so spet na repu lestvice, so
bile nižje od 1.300 evrov. V ob-

sko. Vsak zaposleni je ustvaril

čini Tabor so znašale le 1.066

154.518

evrov prihodkov, kar

kar je 800 evrov manj,

evrov,

je za približno petino manj od

kot je znašala povprečna plača

državnega povprečja. Neto do-

v Dobju.

V Ajpesu sicer opozarjajo,

dana vrednost na zaposlenega
je

da lahko na povprečje znatno

sicer tri odstotke bolje kot predlani, a je 14 odstotkov manj,

vpliva ena sama družba, zlasti

kot znaša povprečna neto do-

ranih malo.

je znašala 40.291 evrov, kar

v občinah, kjer

dana vrednost na zaposlenega

Največjih deset

v vseh družbah v državi. Druž-

Deset največjih družb v re-

be na Celjskem so ustvarile za
tretjino manj čistega dobička na
zaposlenega, delavci so bili za

12 odstotkov slabše plačani od
slovenskega povprečja.

jih je registri-

je lani ustvarilo

giji

18 odstot-

kov vseh prihodkov. Na prvem
mestu je Unior s 186,5 milijona
evrov prometa, sledijo mu Cin-

karna Celje, Ece, Kovintrade,
Jagros, Novem Car, Štore Steel,
GKN Driveline, Celjske mesni-

Plače v Celju
pod regijskim
povprečjem

ne

Stroški dela so se lani zvišali
malo manj kot desetino, a

za
ne

zaradi višjih plač,

ampak

zaradi novih zaposlitev. Povprečna
se je

mesečna bruto plača

v primerjavi z letom 2018

zvišala le za 2,6 odstotka in je
znašala
na

1.512

evrov.

bruto plača v

Povpreč-

Sloveniji

je
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bila 200 evrov višja. Slovensko
povprečje so presegli le v treh
dejavnostih: v oskrbi z električno energijo so povprečne plače

znašale 2.155 evrov, v podjetjih
z informacijsko in s komunika-

Konec leta je

transakcijski račun
vsaka devetnajsta
družba.

v zdravstvenem in

social-

1.969 evrov.
Klavrna je tudi lestvica plač

nem varstvu

po posameznih občinah. Slovensko povprečje so presegli le
treh (Dobje,

Vitanje, Štore),

nad regijskim povprečjem so
imeli plače v šestih občinah
(Braslovče, Zreče, Žalec, Šmarje pri

Jelšah, Polzela, Sloven-

ske Konjice).

Povsod drugod,

izjema sta bili le občini Celje in
Dobrna,

plače

kjer so mesečne bruto

zaposlenih v povprečju

znašale le nekaj evrov več od
poldrugega
plače

25,7

milijona evrov najvišje

na lestvici

Cinkarna Celje, na

drugem mestu

je Frutarom, ki

je imel 13,6 milijona evrov do-

bička, tretja je družba Inel, ki
je ob 25,5

milijona evra

čistih

prihodkov od prodaje ustvari-

la 11,7 milijona evrov dobička.
Inelu, ki se ukvarja z razvojem

in

s

proizvodnjo industrijske

elektronike in velja za najbolj
uspešno srednje veliko podjetje
v državi, sledijo Elektro

Jagros, Zlatarna

Celje,

Celje, Unior,

Z izgubo je lani poslovala
vsaka četrta družba. Najvišjo,
znašala je 10,9 milijona evrov,
je imelo konjiško podjetje SG
Automotive, ki poskuša svoj fi-

cijsko dejavnostjo 2.040 evrov

v

Po višini čistega dobička je
s

Voc Ekologija, Juteks in Cetis.

imela blokiran

ter

in Frutarom, ki je imel 72,9

milijona evrov prihodkov.

tisočaka,

so

bile

občutno nižje. V obči-

nančni krah rešiti s prisilno poravnave. Na drugem mestu so z

dvema milijonoma evrov štorski
Valji,

kjer je postopek prisilne

poravnave že končan. Tretja po
višini izgube je Hawe Hidravlika iz Štor, četrta je Mlekarna

ki je bila lani že drugo
leto zapored v rdečih številkah.
Celeia,

Njena izguba je tokrat

832 tisoč

znašala

evrov, kar je pol milijo-

na evrov več kot predlani. Kot je
znano,

mlekarna letos spet po-

sluje z dobičkom. Med večjimi
izgubarji so bili lani še Kračun

iz

Loč, Ledas

iz Celja in podjetje

Schiedel, ki negativno posluje
že nekaj let, izguba pa se mu iz
leta v leto povečuje.
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Foto: arhiv NT (Andraž
Purg

-

GrupA)

Gospodarstvo celjske regije je lani

zaposlovalo 9 odstotkov vseh zaposlenih
v državi, ustvarilo 6,9 odstotka vseh

prihodkov, 6 odstotkov čistega dobička,
5,2 odstotka čiste izgube in 7,7 odstotka
neto dodane vrednosti.

Na Celjskem je lani poslovalo 30 velikih
družb,

1 01 srednje velika družba, 748 malih

in 4.763 mikro družb. Najbolj živahne so bile
mikro družbe, ki so prodajo povečale za 18
odstotkov (rast prodaje ostalih družb je bila
5-odstotna) in izvoz za kar 36 odstotkov.

Poleg tega so zaposlile polovico lani na novo
zaposlenih ljudi ter obseg dodane vrednosti

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

povečale za malo več kot petino.

Celjska občina je bila lani prva v regiji po večini gospodarskih kazalcev. Plače zaposlenih v gospodarskih družbah
so bile pod regijskim povprečjem.
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"Obstaja nevarnost, da se podjetja upehajo"

Podjetniki o posledicah epidemije

Maja Derčar, Radio Slovenija| 9. julij 2020 ob 18 39
Ljubljana - MMC RTV SLO

Podjetja iz kriz vlečejo sodelavke in sodelavci, poudarja Marko Lotrič. Vrednote v podjetju so na koncu tisto, kar vleče naprej, tudi ko se zaprejo mej…

Po objavi Fiskalnega sveta, da učinek državnih ukrepov za zajezitev epidemije do začetka julija znaša slabih 1,1 milijarde
evrov, je večinski odziv presenečenje, da ni bilo pomoči ali rabe pomoči več.

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

V tujini je namreč helikopterskega denarja toliko, da se tuja podjetja že nekaj časa intenzivno ozirajo za prevzemnimi tarčami v Sloveniji.
Uspešni podjetniki, gostje v Studiu ob 17h na Prvem programu Radia Slovenija, so komentirali trenutne poslovne razmere, lekcije iz epidemije
in vladne ukrepe.
Marko Lotrič, ustanovitelj in generalni direktor skupine Lotrič Metrology (Lotrič Meroslovje), na vprašanje, ali se mu zdi 1,1 milijarde evrov
davkoplačevalskega denarja za ukrepe iz pretežno prvega protikoronskega svežnja veliko, odgovarja: "Ne. 1,1 milijarde evrov pomoči vsem
subjektom je zagotovo zelo znosna številka, ki ne bo 'zadolžila' Slovenije. Tukaj se žlahtnost podjetništva kaže tudi v
tem, da ne koristimo pomoči, čeni neposredne potrebe znotraj podjetij. Ker ne vemo, ali bo treba takoj vračati. Preprosto nismo vsi v takšnih
podjetjih, ki bi vzela denar, ne da bi se zavedala nekih posledic. Drugo, kar me bolj skrbi, pa je, da so se slovenska podjetja zato izčrpala.
Namreč, podjetja v sosednjih državah so tega helikopterskega denarja dobila kar precej; ali zdaj to pomeni, da so drugje v boljšem položaju?
Poslujemo namreč na istem trgu. To pomeni, da so slovenska podjetja potem izpostavljena prevzemom? Kaj če smo vendarle naredili
napako? Saj se da še popraviti, še vedno smo znotraj nekega procesa. Ampak se bojim, da bi se lahko slovenska podjetja upehala, ker ni bilo
dovolj tega helikopterskega denarja, ki je na voljo v drugih državah. Javno ne bo nihče rekel, da je denar v tujini na voljo za prevzeme. Jaz
sem ponudbo, da bi me prevzeli, že dobil."

Marko Lotrič, Dušan Omerčević, Marko Lukić. Foto: Osebni arhiv

Dušan Omerčević, ustanovitelj in izvršni direktor zagonskega podjetja Cleanshelf, razlaga pomen zadostne kapitaliziranosti: "Mi smo ravno
pred krizo dobili veliko investicijo (Dawn Capital). Zato lahko iz prve roke povem, kakšna prednost je, če imaš dovolj kapitala za rast. Tisto, kar
vidim v Sloveniji, je, da smo zelo pridni in sposobni, ampak ne razumemo popolnoma pomena moči kapitala. Kot je dejal gospod Lotrič, v
slabšem položaju bomo kot preostale države, če podjetja ne bodo imela dobre kapitalske osnove. Če je kapital razpršen, težko konkuriraš. Če
se koncentrirav nekaj domačih subjektih, lahko slovenska podjetja prevzemajo v tujini in hitreje rastejo."
Marko Lotrič (čeprav v podjetju ukrepa niso uporabili) je kritičen do pogoja, pod katerim lahko čakanje na delo (to bo podaljšano vsaj do
konca julija) za zaposlene uporabijo delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10
odstotkov glede na leto 2019. "Ali ne bi bilo smiselno o tem znova razmisliti? Je ta pogoj 'minus deset' v redu ali nas sili k temu, da v podjetjih
delamo manj ali pa nismo inovativni?"
O inovativnosti podjetij Lotrič, Domel in drugih priča razvoj prototipa medicinskega ventilatorja s tlačno turbino, ki so ga razvili v času
največje negotovosti pod okriljem Tehnološkega parka Ljubljana. Inovacija je v procesu pridobivanja certifikata. Država bi ventilator
lahko, če bi želela, odkupila po ceni, ki predstavlja strošek izdelave. Po Lotričevih besedah je bilo vanj vloženih 2100 ur dela, vgrajenega za
4930 evrov materiala, strošek certifikata pa bo okrog sto tisoč evrov. Takšen ventilator bi državo stal krepko manj od že dobavljenih.
Marko Lukić, direktor družbe Lumar IG, ki gradi nizkoenergijske in pasivne hiše, je imel v času epidemije težave, ker niso tekli roki postopkov
za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Po njegovih besedah so se postopki od sprejema gradbenega zakona leta 2018 že tako za dvakrat
podaljšali. Ministrstvo za okolje in prostor se je med covidom na pritožbo Lumarja oziroma GZS-ja dobro odzvalo in odpravljalo težavo, ki
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sicer še ni izginila. Lukić ponazori s primerom, kako neka upravna enota zaradi postopka selitve v druge prostore ne more natisniti
gradbenega dovoljenja, ker nima digitaliziranega arhiva in dokumentov. O svojem sodelovanju v strateškem svetu za debirokratizacijo (vladno
posvetovalno telo, vodi ga nekdanji direktor DURS-a Ivan Simič), ki bo prve predloge posredoval že prihodnji teden, pa Lukić pove: "Vsi
podjetniki imamo tu veliko optimizma in pričakovanj. Verjamem, da je gospod Simič pravi človek, ki bo te stvari potiskal naprej. Zadeve so
jasne: kako vzpostaviti ustreznejši davčni sistem, kaj narediti na področju okolja, pridobivanja gradbenih dovoljenj, kako postopke
poenostaviti. Za zgled sta nam lahko Nemčija in Avstrija, kjer ob podpisu pogodbe lahko skoraj na dan natančno povemo, kdaj bosta stranki
začeli montažo hiše. V Sloveniji je to, če se malo pošalim, v božjih rokah; lahko traja 6, 12, 18 mesecev. Birokratski postopki dušijo
gospodarstvo in pomenijo davčni izpad. To zavedanje le počasi prihaja. Problem birokratskih postopkov v Sloveniji je tudi pomanjkanje
odgovora na vprašanje, kdo sprejema odgovornost. Včasih, ko sem plezal v Himalaji, je bilo tako, da si uvozil sode v Pakistan ali Indijo in je 14
različnih uradnikov pritisnilo žig za prevoz enega soda z rižem in opremo. V Sloveniji je enako. Nihče ne sprejema odgovornosti. Ta se prelaga
in postopki čakajo. Pri gradbenih dovoljenjih, recimo, ni več molka organa, ki je pomenil: če soglasodajalec ne odgovori,
to avtomatsko pomeni njegovo privoljenje. Danes tega ni. Če nekdo ne odgovori, enostavno čakamo. Če je nekdo z upravne enote na
dopustu, nihče vloge ne vzame v roko… in postopki tečejo in tečejo. Včasih stranke potrebujejo eno leto za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo hiše, ki jo mi postavimo v 4 mesecih."
Zanimivo bo videti, ali bo svet za debirokratizacijo vladi predlagal tudi konkretne rešitve pri obdavčitvi dela in ali bo med predlogi odpravljena
razlika med t. i. normiranci (pavšalisti) in drugimi redno zaposlenimi. S tem vprašanjem se med drugim srečuje zagonsko podjetje Cleanshelf,
ki sicer deluje v San Franciscu v ZDA, kakšno leto pa je registrirana tudi slovenska podružnica. Cleanshelf razvija produkt za upravljanje
naročnin na programsko opremo v oblaku. Med njegovimi kupci so Hilton, Google in Unilever. Direktor Dušan Omerčević (v preteklosti je vodil
razvoj na Zemanti) sodelavce išče prav v Sloveniji: "To so odlični časi za iskanje novega talenta. Zelo sem vesel, da smo uspeli pritegniti
vrhunskega vodjo razvoja, ki se nam je pridružil maja. Rezultati njegovega dela se že kažejo. Štiri inženirje smo zaposlili. Še šest jih
nameravamo letos. Za prihodnje leto imamo še bolj ambiciozne načrte. Iščemo zelo različne profile, od juniorjev direktno s fakultete do
seniorjev. V Sloveniji so vrhunski inženirji, pogosto si želijo velikih izzivov, to so tudi moje izkušnje z Zemante. Se pravi, če združiš slovensko
znanje in sposobnost ameriških prodajalcev, dobiš zelo zmagovito kombinacijo."
Cleanshelf pri zaposlitvi domačih inženirjev tekmuje z londonskimi zagonskimi podjetji. Slovenci, ki imajo odprte normirane espeje in se
zaposlijo prek londonske družbe, dobijo na mesec šest ali sedem tisočakov 'čistega denarja'. Cleanshelf mora za redno zaposlene plačati
visoke zneske prispevkov, zato je izziv tekmovati za vrhunske inženirje in jih dobro plačati.
Sogovorniki pravijo, da v zadnjem času podjetniki med seboj delijo več informacij in se bodrijo. "Zaznavam odločenost in veliko
optimizma,"pravi Marko Lukić, "seveda imamo vsi težave, ampak ker jih imamo vsi, je to neko olajšanje… Skupaj smo na isti ladji. Pozitiven
strah nas sili k razmislekom, kaj lahko naredimo bolje in kako se odzvati." Lukić je prepričan, da v ospredje prihaja pomen trajnih dobrin in
zelena transformacija v smislu trajnostnega ravnanja z vsemi viri. Po njegovem mnenju je treba podvojeno vlagati v mlade, ki bodo jutri
potrošniki z višjimi standardi in zavedanjem okolja, idej pa jim ne bo več mogoče zapakirati v dober marketing.
Dušan Omerčević pravi, da se je v digitalni ekonomiji v treh mesecih zgodilo toliko sprememb, kot bi se jih sicer v desetih letih. Branža je
cvetoča in perspektivna. Skrbijo pa ga posledice socialne bombe denimo v južni Evropi, kjer slabo plačani živijo od turizma, tega pa letos
skorajda ne bo.
Podjetja iz kriz vlečejo sodelavke in sodelavci, poudarja Marko Lotrič. Vrednote v podjetju so na koncu tisto, kar vleče naprej, tudi ko se
zaprejo meje in je treba delati na daljavo.
Studio ob sedemnajstih: Podjetništvo, ki kljubuje korona krizi
Covid-a9

Državna pomoč

Prevzemi
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SKUPŠČINA GZPBK

O regijskih infrastrukturnih projektih
Začetek gradnje tretje osi pri Novem mestu v zbornici pričakujejo še letos

-

OTOČEC

-

Prvega julija so se na 14. skup-

ščini v hotelu Šport na Otočcu zbrali čla-

ni Gospodarske zbornice Dolenjske in
Bele krajine (GZDBK), ki so največ časa

Kmalu viadukt Zidani Most

avtocestnim

izvozom Novo mesto

vzhod

potrebnih za gradnjo,« je povedal pred-

in priključkom Osredek ter na območju
povezovalne ceste do Revoza lani v celoti

sednik zbornice.

zaključene parcelacije in

Vlada je septembra 2019 v načrt razvoj-

namenili pregledu razvoja vitalne infra-

mičnin,

strukture v regiji.
Skupščina bi morala biti že 12. marca, a

99,4 odst. zemljišč in vse objekte, ki bodo

nih programov direkcije za infrastrukturo uvrstila tudi gradnjo cestne povezave
in viadukta Zidani Most (v občini Treb-

porušeni. Končani so projekti za pridobi-

nje)

so jo preklicali, saj je bila prav ta dan raz-

tev

glašena epidemija. Taje tudi sicer

cenitve

Dars pa je do zdaj

gradbenega dovoljenja,

nepre-

odkupil že

prek regionalne železniške proge
in reke Temenice. Trebanjski občinski

Dars maja letos na

katerega je
ministrstvo za okolje

movala delo zbornice v letošnjem letu,

in prostor

gradbeni zakonodaji

je povedal njen direktor Tomaž Kordiš:

vložil novo vlogo. Javni razpis za izvajal-

je pripraviti še projektno dokumentacijo

»Zastoj

aktivnosti

nem

prostorski načrt

je sprejet, izdelana sta

prometna študija

in idejni projekt, treba

in

ca del, kije bil

objavljen julija 2019, še ni
zaključen, gradnja pa se bo začela, ko bo

in pridobiti gradbeno dovoljenje.
Upravni odbor GZDBK je obravnaval

je več

Dars pridobil gradbeno dovoljenje in iz-

odločilo celo za začasno preki-

bral izvajalca za gradnjo, predvidoma v
četrtem četrtletju leta 2020.

tudi aktivnosti v zvezi z elektroenergetsko infrastrukturo na Dolenjskem in v
Beli krajini. Gradnja

Zaključena je tudi gradbeno-tehnična
in prometna preveritev faznosti gradnje

da Trebnje-Ivančna Gorica je končana,
septembra bo sledil priklop na 1 10 kV

smo

epidemije, ko
in

se

izvedbo dodatnih

ob njenem ponov-

ukrepov

zagonu. Razen posameznih izjem

so se podjetja srečevala tudi z odpovedjo

za tretjo

že potrjenih naročil in zahtevnim pridobivanjem novih. GZDBK je deloval

ne

ves

novi

že

nitev proizvodnje
zaščitnih

po

zaznali

v

sektorju

v prvem tednu

podjetij

zazna-

za

proizvodnem

storitvenem

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

-

Kaj bo z daljnovodom Črnomelj-Kočevje

čas epidemije

in

zagotavljal ključne

ceste

in četrto etapo hitre štiripasovod priključka Osredek do pri-

ključka Maline (na belokranjski strani
Gorjancev), vključno z dvocevnim pre-

elektroenergetsko
gre

1 10 kV daljnovo-

omrežje.

tudi gradnja RTP

H

koncu

Ivančna Gorica

v stikališču na RTP Dobruška vas.

Bolj

negotova je usoda daljnovoda 110 kV

informacije in dnevno podporo članom

dorom pod Gorjanci. »Darsova uprava

daljnovoda Črnomelj-Kočevje. »Datu-

pri izvajanju predpisanih ukrepov.«

je potrdila izbor projektanta za izdelavo

ma

Na skupščini je predsednik zbornice Jože
Colarič, predsednik uprave in generalni

projektne dokumentacije za

projektu ni mogoče podati,« je povedal

mnenj in gradbenega dovoljenja. Inve-

Colarič.

direktor Krke,

aktiv-

sticijski program je bil februarja 2020

B.B.

infrastrukturnih
na ključnih
projektih v regiji. Kot je dejal, so bile na
območju bodoče tretje razvojne osi med

potrjen na Darsovi upravi, tečejo aktiv-

nostmi

člane seznanil

z

pridobitev

začetka in zaključka gradnje pri tem

nosti določitve meje gradbene parcele in
preverjanje ponudb za odkupe zemljišč,

Skupinska fotografija po koncu skupščine (Foto: B. Pucelj)
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Površina: 298 cm2

-

ZLATI MATURANTI

-

licej F. Prešerna

Devan Sedmak (Znanstveni

smer uporabne znanosti)

Znanost mu je pisana na kožo
šoli

V

sko

snov

veseli.

se je

je

To

tudi

ve

nečim, kar

z

eletronsko

ki

letošnje koro-

Mladenič

iz

je

Križa

v prvenstvu under

Zlati

Glede

tnice

namreč

državni

je

inženirstvo,

za

bi

Urška Petaros

Ime

ceja Franceta Prešerna, je imel na zaje

nekaj

treme,

da ne bo

opazil,

težav.

potem

Devan Sedmak
S tremi

je

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

zen

sprostil.

nisem

»Stotice

Največja ambicija:

delo na Googlu

priča-

povsem

vedel sem sicer, da imam možnost, da bi prišel do najvišje
ocene,
in sem se zato
zanjo tudi trudil.«

koval,

Zadnji teden se je zelo posvetil maturi
in je

najvišjo

oceno poskusil doseči.

Devanovih besedah

Po
priprava

maturo

na

je bila

daljavo težja,

na

kot bi bila sicer,
obdelali tudi samostojno.

saj so nekaj programa

del
različica

imeli

nezadostna
mi je

zdela

kateri

smo

izpita, zato se

za pisni
ta

»Prepričan

da bi bila ta priprava

sem,

pri

mature,

ustni

samo

izpit,

najprimer-

nejša.«
Po

fesorji

nalogo,

stvareh,

zadolženi
ljo.

in

za

da

in

bili
so

si

naj

ne bi

so jim bili stalno

tudi
bili

na vo-

tako pripomogli

da so imeli dijaki

manj

Najljubši predmet:

informatika
saj

bili

so

do

glede tega,

k

treme,

konca

kaj

jih

v

bo

negotovosti

čakalo

na

ma-

turi.
Devan

še

enkrat

vpisati na višjo srednjo šolo, bi se po
vsej

verjetnosti

spet

vpisal

na

znan-

licej, točneje na smer uporabne

stveni

»Mogoče pa bi se vpisal na

znanosti.

elektronsko smer na

Zavodu

Jožefa

Stefana,« pristavi, vendar po kratkem

premisleku

prizna,

da

ga

zanimajo

predmeti in da mu je bila

šola pisana na kožo. »Šola mi je
dala dobro podlago, kar se tiče znanta

ved,

stvenih

zato

sem

doda

pa

tudi

zadovoljen

humanističnih,
s

to

izbiro,«

še

Devan

bo

bo

Sapiens (Yuval

Noah

Harari)

Najljubši film:

Avatar
Najljubša TV oddaja:
Report
Najljubši pevec:
jih je več
Naj

aplikacija:

Instagram
Naj

osebnost:

Elon Musk
Življenjsko geslo:

Devan.
Kaj

se

Najljubši profesor/ profesorica:
Jernej Šček in Aleš Doktorič
Najljubša knjiga:

bi se moral

Če

znanstveni
pro-

jim pomagajo

katere

Profesorji so

temu,

jim

so

v veliko pomoč

vzeli

sami
pri

drugi strani

pridevniki:

družaben, nasmejan, ambicio-

govoril, lažje mu je bilo. Izpostavil je
tudi, da so bili profesorji prijazni in
se je tudi zaradi njih

in priimek:

pa

kot

Več

poči-

v Italijo

Devan.

uporabnih znanosti Znanstvenega limature

ve, ka-

šel na

v kamping s prijatelji,

se

Devan.

počitnic tudi še ne

izpit z najvišjo oceno opravil na smeri

četku

smer

ali na Hrvaško, »odvisno od tega, kar
bodo dopuščale razmere,« zaključi

20.

ki

maturant,

katero

za

inženirstvo, mogoče

ko jih bo preživel. Rad

tudi košarkar, letos je igral za ekipo
Bora

odločil

ni

moram še odločiti,« priznava

na primeru meta

v fiziki

še

se

»Verjetno

smer.

predstavil s temo uporabe

matematike

na koš.

vendar

nas

Sedmak,

Devan

na ustnem izpitu

namature

mogoče šol-

je

lepo, če

povezati

študiral

prihodnje

leto,

Zaupaj

dokončno odločil. Ve, da
vpisal na tržaško
univerzo,

še

ni
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Površina: 383 cm2

NAJNOVEJŠI PRIDOBITVI V OBČINI OPLOTNICA

Prenovljeni cesta in
kapela
Krajani Markečice.
Te dni imajo dva razloga za zadovoljstvo.
Barbara Furman

» Piše:

po lokalni

Vožnja

cesti

je

oblini

kečici

zdaj

od

predvsem

bolj

pa bolj

pa se

novljeno

Mar-

v oplotniški

kečica-Malahorna

prijetna,

varna. V Martudi z ob-

ponašajo

kapelo.

Dobrih 120 tisočakov
Kot

jo

prod

petkovim

odprtjem

vesnim

pridobitve

oplotniške

slo-

najnovejše
povedal

župan Matjaž Orter, je Občina

za

prenovo

asfaltiranje

in

dolgega

metrov

širokega

4,8

in

lokalnega

proračunu

800

metra

odseka

122

zagotovila

v

tisoč

evrov. »V to vsoto so všteti tudi
stroški priprave projektne dokumentacije in nadzora.

na javnem razpisu
del prejela

iz Zi-

Modernizacija

Mosta.

ceste je

med

najugodnejšega

izbrala Blaža Švelca, s. p.
danega

trajala približno

mesec

dni,« jo šo pojasnil župan.
nacija

dni pa seje začela saplazu na Prihovi.
Sana-

cijska

dela bo opravilo

Prav

Krt

zavezal,

da

bo

mesecu dni.
četku

med drugim

dela zaključil

še

v za-

ku

napoveduje

pa

je kip

v

Matjaž Orter.

osrednjem

ce
-

stoji

kapela iz

njej

vaščani

se

blagoslovu
zazvoni

leto

leta

zvonček

ob
pa

dogodkih.

Markečice
družno

1922.

zbirajo

ob posebnih

Krajani
teklo

jedi,

kapela

vaška

Pajekova

Pri

Markeči-

delu

prelepa

uredili

Vsa

Kapela povezuje krajane
V

dela celotne kapele,

novitvena

so tudi okolico. V zvonije obnovljen zvonček, v njej

Predvidoma

avgusta,«

župan

izvajalca

za

devet ponudb,

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

Občina je

lec se je v pogodbi

so

opravili

pre-

ob-

dela

pomočjo

Mari je Rrezmadežne.

so

finančno pa

opravljena

bila

raznih

so obnovo

krajani,

občina

ni dobrotniki

iz vasi

sami

okolice.
celo
kot

vas,

Blagoslov
prav

poudarjajo

novljena kapela
povezanosti

s

strokovnjakov,
podprli

ter

števil-

in

bližnje

je

združil

gotovo pa
domačini,
ostala kot

bo,

obznak

kraja.

to

Gradbeništvo iz

Bistrice,

ki

bilo

je

izbrano

na

razpisu.

»Gre

prav

občinskem

za

vredno pogodbo.

podjetje

Slovenske

5 8.600
Izbrani

tako

javnem

evrov
izvaja-
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Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 3

1/3

Površina: 723 cm2
Loredana

magistrica inženirka arhitekture

Štumberger,

Mesto potrebuje novo avtobusno postajo
Prijetno in simpatično arhitektko iz Kovače vasi sem po
naključju spoznal pred kratkim, ko sem sam potreboval
storitev ureditve notranjega interierja. Po kratkem pogozelo obeta,
voru sem ugotovil, da dekle v svojem poklicu
saj

spoznal, da ji predstavljata arhitektura

hitro

sem

in

oblikovanje novih notranjih podob način življenja.
* Od kje

želja

izvira

izo-

po

ni

beništva?

2016

je

beništvom,

se z grad-

prisotna

mladih let. Po koncu
šole sem

iz

že

osnovne

vedela, daje, zaradi

že

zanimanja za gradbeništvo

arhitektura

kreativnost,

mojo

ter

poklic, ki bi ga želela opravljati. Ravno

na

sem

zato

srednjo

se vpisala

gimnazijo Maribor
na

Fakulteto

in

in

in

arhi-

* Kaj pa poklic arhitektke?

»V

zacije

Ko

*

sklopu organi-

Neptune

sodelovala na

urbanim standardom

nim

»Z

kovi

10

mla-

tem

območju

vaši

zelo bogate?

»Večino

na

enem

njega dela predstavljajo idejne

ne

vse

enodružinskih hiš

ter

v

zadnjih letih nabralo kar

veliko. Večina teh objektov

mestne

ščanje

med

bistriškem

cono

projektivnem biroju Ibis d.o.o.

kar sem zelo ponosna. Na tak
način se kaže zaupanje ljudi v

sem spoznala, da je arhitektura

moje

na

dela

dentskega

poklic, ki
Kdaj

to

ga

želim opravljati.
Sama

spoznaš?

spoznala,

to

v

ko

sem

številne

me

neprespane noči in odrekanja
študentskim zabavam niso odvrnile od tega, da bi dokončala
študij. Ker sem v glavi imela
brez

svojo vizijo, sem se

težav

času.

želje

ter

sem

se

izmed mojih

referenc je tudi prenova
vine

in

v

Slovenski

Predpostavljam,

trgo-

projekt bolj poznan med žensko
populacijo. Privatnih objektov
ta

realiziral

brez oklevanja odločila

iz

moje

del projekta

vsaj

naloge

magistrske

z

vseh

2018 sodelovala
nih

Plečnikova
Grand

in

Hotelu

na in kulturna

Velika
ložnost.

leta

nanjo

razvojnega stičišča

obsega tudi

celostno ureditev

ter

Narav-

upravnega središča v obstoječih historičnih objektih, uredi-

dediščina

v občini

tev

Vurnikova
Union

soba

delo z

opravila projektno

v

ter

navezanega

v

Prav tako sem leta 2018

sektorjem

postaje

arhitektur-

Polana , kot razvojna pri-

gospodarskim

avtobusne

Fabijanijeva,

na

delavnicah:

sem

in

ne-

neprofitnim

sklopu

programa

prometa, dostopov, mirujo-

površin. Celoten

ko

spletni

ogledate

na

lah-

strani:

notranjih

uporabnikom

in

pri-

funkcij

osebe, ki bi
dostopale

nemoteno

samo

osredotočimo

se

središče, je

mestno

na

da

opaziti,

ima

nekaj

že

to

vitev

bi

majhno

kvalitete

vse

časa

mesto

in

vzposta-

za

uporabnikom prijaznega
Svojo konkurenčnost

prostora.

morala graditi

kvalitetnega
delovnega

na

temelju

privlačnega

in

oko-

bivalnega

ter

lja, ki ima dobro vzpostavljeno

s

tokov

prometnih

mrežo
tem

visoko

ter

dostopnost

do

Vprašanje

je

mestne

Poleg

javne

in

ohranjanja

posameznih

tudi zaobmočje parka ob upo-

ter

smer-

Več o predlogih ureditve

si

* Kaj

trenutno

»Želela

v

izziv

za

bivanja?

ših

stvari,

našega

predstavljali

izboljšanje kvalitete

Slovenska Bi-

Kaj

strica nujno

»Ena

še

potrebuje?

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75582&lang=slv.«

brez

ter

nabiranje iz-

kušenj pred resno zaposlitvijo.
trenutno

in

situacijo na

zaposljivostjo
bilo

iskanje

pravi izziv. Kljub vsemu pa se
vendar najdejo podjetja, ki ponudijo priložnost mladim in
zagnanim arhitektom.
sem

priložnost

Dobila

v enem izmed

mariborskih podjetij, sedaj

ki jih

bomo videli, kaj

mesto

potreustre-

urejena avtobusna postaja,

katere je

mesto

že

dobro

ar-

službe

izmed pomembnej-

bujete zagotovo nova in
zno

leta izkoristila za

iskanje službe

hitektov je
»deli«

času,

možnem

da bom lahko preostanek

delu.«
bi vam

magistrirati

sem

krajšem

čim

Glede na
trgu dela

‘Kateri

delate po

zaključenem študiju?

lahko preberete v magistrskem

mesta

prilagoditi

skega sloga.«

študijskega

kulturno-varstvenih

mesto

sodobnega življenj-

potrebam

in

objektov

mesta.

izkoristiti

do

števanju vseh naravovarstvenih

čega prometa in odprtih javnih
projekt si

tkiva. Če

ga

ščiteno

nic.

študija

Poudarjam, da mesto premalo pozornosti posveča revitalizaciji obstoječega urbane-

zato,

storičnega jedra Slovenske Bi-

tako poleg zasnove nove

dosedanji lokaciji.

bi se celostno uredilo

dijskih projektov, ki so značil-

času

trajno-

razvoja.

uprave.
obnove

in

»V

industrijsko

smernicam

gibalno ovirane

generacija območja na robu hi-

strice

poslovno

sledi

lokaciji
jedrom

mestnim

jazne. Predvsem bi želela poudariti tudi ureditev dostopov

Slovenska Bistrica.

ni za te študijske programe?

z

vidika stroke podala jasne argumente za njeno ureditev na

le, zakaj teh kvalitet ne znamo

naslovom

postaja

tako

kakor

gledne

* Ste se v času študija udeleževali tudi kakšnih obštu-

Urbana re-

z

uporabnika

storitev

vpisati še na magistrski študij.«

Avtobusna

vidika

povezav v območju, ki so pre-

za

sti

pomembni

vzpostavljanje

lahko

je, da bi se enkrat v prihodno-

nalogo, v kateri sem

sko

sorazmerno

Poleg poveupravnega središča s
preostalimi deli mesta je ključ-

ne bi želela izpostavljati javno,

Ena med željami, ki ostaja,

želela

sem

in javne uprave. Umeupravnega središča na

starim

no

to

opozoriti tudi s svojo magistr-

stagnira. Slovenska Bistrica je

novo

ampak zgolj osebno.

strastjo do tega poklica

skoncentrira-

zovanja

Bistrici.

da je

novo

Na

dcsedetje.

pomembnejše funkcije

stnega

salona

kozmetičnega

Brillbird

odrekla marsičemu,
temu

tudi prosRavno zaradi močne

delo. Ena

mestu

strateško

in

ustvarila

središče, kjer bi bile

doseda-

zasnove

sodne palače bi na

ter

upravno

mojega

območja

s

in

študija

revitalizacijo

prenovo obstoječih historičnih objektov na Vošnja-

in

* Nam poveste kaj o svojem dosedanjem delu in referencah, ki so kljub

to-

vrstnih malih mest?

v

Ekaterinburgu v Rusiji.«

že

upravno
Slovenska Bi-

le-tega, da bi ustrezal moder-

interierjev je že realiziranih, na

ter

mesta

strica, kaj bi želeli pri ureditvi

štu-

fakulteti

omenjate

središče

park „SON-

projektu Friendlj City Squares

dosti

peka slaščic.

planinarjenje,

Med drugim

2017 v

sem leta

se je

dodiplomskega

času

Učni
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* Kakšne so želje in vizibodoče ustvaijal-

ja za vaše
no

Se vidite morda v

delo?
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Idejna zasnova avtobusne postaje Slovenska Bistrica iz njene magistrske naloge

27

09.07.2020

Avto - dom

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 116

1/1

Površina: 443 cm2

PZA LAHKO ZGRAQI]ylO NA
STAVBNIH ZEMLJIŠČIH
Na sedmem rednem letnem srečanju občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po
Sloveniji je bila osrednja točka prostorsko načrtovanje postajališč za avtodome, ki je v osnovi v rokah
občin.

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

» Občinski prostorski načrt določa namensko
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Padec gospodarske aktivnosti najmočnejši aprila; trg
dela pod močnim vplivom interventnih ukrepov

Portal FinD-INFO
10.07.2020

Napovedi mednarodnih inštitucij se še naprej nekoliko poslabšujejo. Po zadnjih
napovedih OECD in MDS naj bi bil letošnji padec svetovnega BDP občutno večji kot
med finančno krizo v letih 2008–2009, še posebej nizke pa so ocene za evrsko
območje. Hkrati pa so nekateri podatki v zadnjih tednih boljši od pričakovanj in
kažejo možnost relativno hitrega odboja.

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

V Sloveniji je bil po pričakovanjih padec domače gospodarske aktivnosti po kratkoročnih
kazalnikih najmočnejši aprila; obeti za drugo polovico leta so ugodnejši. V Banki Slovenije v
zadnji publikaciji Gospodarska in finančna gibanja ugotavljajo še, da so se razmere na trgu
dela, ki so sicer še pod močnim vplivom državnih interventnih ukrepov, precej poslabšale.
V evrskem območju med državami članicami obstajajo razlike v dolžini in strogosti ukrepov
za zamejitev pandemije, vse pa bodo letos v recesiji. Članice so večinoma že maja začele
rahljati omejitvene ukrepe, vendar se je recesija v evrskem območju v letošnjem drugem
četrtletju pričakovano poglobila. Kažejo se znaki okrevanja v drugi polovici letošnjega leta,
vendar bo to zaradi precejšnje negotovosti glede nadaljnjega širjenja virusa najverjetneje
šibko in zelo postopno.
V Sloveniji je bil po pričakovanjih padec domače gospodarske aktivnosti po kratkoročnih
kazalnikih najmočnejši aprila. Ob sproščanju omejitev in uvajanju protikriznih ukrepov so
razmere v nadaljevanju drugega četrtletja ostale zaostrene. Junija so se začeli kazati
nekoliko spodbudnejši znaki. Pesimizem podjetij in potrošnikov se je znova zmanjšal, a ostal
pod povprečno ravnjo iz krize leta 2009. Izboljšali so se tudi nekateri alternativni
visokofrekvenčni kazalniki (poraba električne energije, tovorni promet na avtocestah), ki pa
so medletno ravno tako ostali nižji. Obeti za tretje četrtletje so za zdaj ugodnejši; po anketi
SURS podjetja pričakujejo precejšnje povečanje povpraševanja, trošenje gospodinjstev pa
naj bi postalo manj zadržano.
Močno so se poslabšale tudi razmere na trgu dela. Število delovno aktivnih brez
samozaposlenih kmetov je bilo aprila medletno že nižje za odstotek, medtem ko je bila
marca rast še pozitivna. Po pričakovanjih je bil zaradi narave omejitvenih ukrepov za
preprečevanje širjenja epidemije šok največji v storitvenih dejavnostih, kjer je potreben
neposredni stik med potrošnikom in ponudnikom. V gostinstvu je bil tako aprila padec števila
Š
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delovno aktivnih več kot 10-odstoten. Še večje poslabšanje razmer so preprečili interventni
ukrepi in posledično se je število registriranih brezposelnih junija v primerjavi z majem celo
nekoliko zmanjšalo. Kljub temu je presegalo 89.000 in bilo medletno večje za 26,3 %. Aprila
je bila rast povprečne plače več kot desetodstotna, kar povezujemo predvsem z obsežnimi
protikriznimi ukrepi Vlade RS na trgu dela.
Slika: Pričakovano zaposlovanje v zasebnem sektorju

Vir: Evropska komisija. Opomba: Kazalnik prikazuje tehtano povprečje pričakovanega
zaposlovanja v vseh štirih anketiranih dejavnostih (tj. industriji, storitvah, trgovini na drobno
in gradbeništvu) v naslednjih treh mesecih.
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V Banki Slovenije poudarjajo, da interventni ukrepi močno vplivajo na statistiko zaposlenosti
in plač, ki se bo po njihovem izteku lahko močno spremenila. Tudi glede na rezultate anket
med podjetji v nadaljevanju leta pričakujemo nadaljnje poslabševanje razmer na trgu dela.
Finančne razmere v podjetjih ostajajo solidne v primerjavi s poslabšanjem gospodarskih
razmer. Podjetja tako med omejitvenimi dejavniki poslovanja tudi junija niso poudarjala
finančnih težav. To lahko povezujemo z visokimi likvidnostnimi rezervami v obliki vpoglednih
depozitov, ugodni so ostali pogoji bančnega financiranja, sofinancirani so stroški dela,
možno je odloženo plačilo davkov, za preprečevanje likvidnostnih težav pa je razpoložljiva
tudi vladna garancijska shema. Že sicer so podjetja vstopila v krizo v finančno trdnem
položaju, pri čemer so bili dobički lani ponovno rekordni.
S padcem gospodarske aktivnosti in izrazitimi protikriznimi ukrepi so se fiskalne razmere
občutno poslabšale. Podatki po denarnem toku letos do maja tako na primer kažejo na
primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja v višini 1,4 mrd EUR. Saldo je bil
manj ugoden že v prvem četrtletju, do še večjega poslabšanja pa je zaradi učinkov krize
prišlo aprila in maja. Prihodkov konsolidirane bilance je bilo v prvih petih mesecih medletno
manj za 720 mio EUR oziroma 9,2 %, glavni razlog pa so bili nižji prilivi iz davkov in
prispevkov. Hkrati so se predvsem zaradi protikriznih ukrepov za blaženje gospodarskih in
socialnih posledic krize odhodki povečali za 874 mio oziroma 11,4 %. Po metodologiji ESA
2010 bi lahko primanjkljaj države letos znašal okoli 8 % BDP, delež dolga države v BDP pa
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dosegel podobno vrednost kot leta 2015, ko je bil z več kot 82 % največji do zdaj. Kljub
temu bo dolg v deležu BDP tudi letos ostal precej pod povprečjem evrskega območja, ki naj
bi po ocenah Evropske komisije presegel 100 %.
Publikacija je na voljo na povezavi.
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Vir: Banka Slovenije, 8. 7. 2020
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Po 1. juliju mogoče pričakovati predvsem več hrvaških
dnevnih migrantov, ne pa tudi navala
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sobota, 23 junij 2018 08:56

Napisal Demokracija

Comments:0 Komentarjev

Simbolična fotografija

Hrvaški delavci bodo imeli po vsem sodeč od 1. julija naprej prost dostop na
slovenski trg dela, saj DZ ni obravnaval vladnega predloga zakona o podaljšanju
prehodnega obdobja z omejitvijo dostopa še za dve leti. Na Hrvaškem ocenjujejo, da
je mogoče pričakovati tako več dnevnih migrantov kot tistih, ki bi v Sloveniji imeli
tudi bivališče.
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Slovenija je za hrvaške delavce potencialno zanimiva zaradi nekaj višje povprečne plače,
bližine in jezikovne sorodnosti, a so v primerjavi s Slovenijo za hrvaške državljane veliko
bolj privlačne druge članice EU, kot sta Nemčija in Avstrija, je za STA povedala Maja
Mahovlić s specializiranega hrvaškega portala za zaposlovanje moj-posao.net.
"Glede na to da so hrvaški izseljenci osredotočeni na države, kot sta Nemčija in Avstrije, ni
pričakovati navala hrvaških delavcev v Slovenijo. V tej luči potencialno odprtje slovenskega
trga za hrvaške delavce ne bo pomembneje vplivalo na število odhodov iz Hrvaške v
Slovenijo", je izjavila Mahovlićeva.
Svetovalec predsednika hrvaške gospodarske zbornice za delovno politiko in
zaposlovanje Davorko Vidović je za STA prav tako ocenil, da sta Nemčija in Avstrija
najbolj privlačni za delavce iz južne slovenske sosede. Pričakuje sicer, da bo določeno
število delavcev iskalo službo v Sloveniji, ki je privlačna in zanimiva za vse profile
zaposlenih zaradi višjih plač, boljših delovnih pogojev ter bližine in kulturnih sorodnosti.
Spomnil je tudi, da številni s severozahoda Hrvaške dnevno potujejo na delo v Slovenijo.
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"Lahko pričakujemo, da se bo zvišalo število hrvaških delavcev, ki bodo dnevni migranti,
posebej z območij ob meji s Slovenijo. Na Hrvaškem bodo živeli, v Sloveniji pa delali", je
povedal Vidović, ki je bil minister za delo in socialno skrb v levosredinski vladi pokojnega
premierja Ivice Račana.
Vidović meni, da je težko napovedovati, kaj natančno se bo zgodilo, ko bo Slovenija odprla
trg za hrvaške delavce, a kljub temu ocenjuje, da ne gre pričakovati množičnega prihoda
hrvaških delavcev v gradbeništvu, gostinstvu, prometu in turizmu, ker prav teh primanjkuje
tudi na Hrvaškem. Po njegovem mnenju je v Sloveniji tudi omejena možnost za zaposlitev
visoko kvalificiranih delavcev, kot so zdravniki, tako da "eksodusa ne bo".
Mahlovićeva je omenila še izide junijske raziskave njihovega portala, ki so jo izvedli med
1600 "novimi" hrvaškimi ekonomskimi migranti. Raziskava je pokazala, da je pet odstotkov
hrvaških državljanov delovne izkušnje v preteklih nekaj let nabiralo v Sloveniji, kar je enako
kot na Nizozemskem.
Kot so dodali, je 44 odstotkov vprašanih delalo v Nemčiji, 13 odstotkov v Avstriji, devet
odstotkov na Irskem ter osem odstotkov v Italiji. Za Slovenijo in Nizozemsko sledi Velika
Britanija, v kateri je delalo štiri odstotke vprašanih, po tri odstotke hrvaških migrantov pa si
je kruh služilo v Belgiji in Švici. Sledijo ZDA, Norveška in Kanada s po dvema odstotkoma.
Portal sicer ponuja oglase za delo v drugih državah, vključno s Slovenijo, in lani je bilo
objavljenih 87 razpisov za delo v Sloveniji, kar je približno šest odstotkov razpisov na
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portalu v kategoriji tujina. Podoben trend imajo tudi v prvih petih letošnjih mesecih, so še
povedali za STA.
Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji delovno aktivnih 6345 hrvaških državljanov, kar
predstavlja desetino vseh delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji. Najpogosteje
delajo v predelovalnih dejavnostih. Če bodo imeli prost dostop na slovenski trg dela, jih bo
po ocenah GZS v treh letih v državo prišlo še med 1000 in 2000.
Med 6345 hrvaškimi delavci je bilo 4860 oz. 76,6 odstotka moških. V predelovalnih
dejavnostih je bilo zaposlenih 1790, od tega 81,1 odstotka moških, v gradbeništvu 1194
(97,2 odstotka moških), v dejavnostih prometa in skladiščenja pa 872 (97,6 odstotka
moških). Ženske so medtem prevladovale v gostinstvu, izobraževanju in zdravstvu.

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

Kot so za STA pojasnili v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), so med večjimi
zaposlovalci hrvaških delavcev predvsem slovenska podjetja, ki iščejo zaposlene ob meji.
To so med drugim Revoz in CGP ter turistične dejavnosti na Obali.
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"Obstaja nevarnost, da se podjetja upehajo"

Podjetniki o posledicah epidemije

Maja Derčar, Radio Slovenija| 9. julij 2020 ob 18 39
Ljubljana - MMC RTV SLO

Podjetja iz kriz vlečejo sodelavke in sodelavci, poudarja Marko Lotrič. Vrednote v podjetju so na koncu tisto, kar vleče naprej, tudi ko se zaprejo mej…

Po objavi Fiskalnega sveta, da učinek državnih ukrepov za zajezitev epidemije do začetka julija znaša slabih 1,1 milijarde
evrov, je večinski odziv presenečenje, da ni bilo pomoči ali rabe pomoči več.

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

V tujini je namreč helikopterskega denarja toliko, da se tuja podjetja že nekaj časa intenzivno ozirajo za prevzemnimi tarčami v Sloveniji.
Uspešni podjetniki, gostje v Studiu ob 17h na Prvem programu Radia Slovenija, so komentirali trenutne poslovne razmere, lekcije iz epidemije
in vladne ukrepe.
Marko Lotrič, ustanovitelj in generalni direktor skupine Lotrič Metrology (Lotrič Meroslovje), na vprašanje, ali se mu zdi 1,1 milijarde evrov
davkoplačevalskega denarja za ukrepe iz pretežno prvega protikoronskega svežnja veliko, odgovarja: "Ne. 1,1 milijarde evrov pomoči vsem
subjektom je zagotovo zelo znosna številka, ki ne bo 'zadolžila' Slovenije. Tukaj se žlahtnost podjetništva kaže tudi v
tem, da ne koristimo pomoči, čeni neposredne potrebe znotraj podjetij. Ker ne vemo, ali bo treba takoj vračati. Preprosto nismo vsi v takšnih
podjetjih, ki bi vzela denar, ne da bi se zavedala nekih posledic. Drugo, kar me bolj skrbi, pa je, da so se slovenska podjetja zato izčrpala.
Namreč, podjetja v sosednjih državah so tega helikopterskega denarja dobila kar precej; ali zdaj to pomeni, da so drugje v boljšem položaju?
Poslujemo namreč na istem trgu. To pomeni, da so slovenska podjetja potem izpostavljena prevzemom? Kaj če smo vendarle naredili
napako? Saj se da še popraviti, še vedno smo znotraj nekega procesa. Ampak se bojim, da bi se lahko slovenska podjetja upehala, ker ni bilo
dovolj tega helikopterskega denarja, ki je na voljo v drugih državah. Javno ne bo nihče rekel, da je denar v tujini na voljo za prevzeme. Jaz
sem ponudbo, da bi me prevzeli, že dobil."

Marko Lotrič, Dušan Omerčević, Marko Lukić. Foto: Osebni arhiv

Dušan Omerčević, ustanovitelj in izvršni direktor zagonskega podjetja Cleanshelf, razlaga pomen zadostne kapitaliziranosti: "Mi smo ravno
pred krizo dobili veliko investicijo (Dawn Capital). Zato lahko iz prve roke povem, kakšna prednost je, če imaš dovolj kapitala za rast. Tisto, kar
vidim v Sloveniji, je, da smo zelo pridni in sposobni, ampak ne razumemo popolnoma pomena moči kapitala. Kot je dejal gospod Lotrič, v
slabšem položaju bomo kot preostale države, če podjetja ne bodo imela dobre kapitalske osnove. Če je kapital razpršen, težko konkuriraš. Če
se koncentrirav nekaj domačih subjektih, lahko slovenska podjetja prevzemajo v tujini in hitreje rastejo."
Marko Lotrič (čeprav v podjetju ukrepa niso uporabili) je kritičen do pogoja, pod katerim lahko čakanje na delo (to bo podaljšano vsaj do
konca julija) za zaposlene uporabijo delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10
odstotkov glede na leto 2019. "Ali ne bi bilo smiselno o tem znova razmisliti? Je ta pogoj 'minus deset' v redu ali nas sili k temu, da v podjetjih
delamo manj ali pa nismo inovativni?"
O inovativnosti podjetij Lotrič, Domel in drugih priča razvoj prototipa medicinskega ventilatorja s tlačno turbino, ki so ga razvili v času
največje negotovosti pod okriljem Tehnološkega parka Ljubljana. Inovacija je v procesu pridobivanja certifikata. Država bi ventilator
lahko, če bi želela, odkupila po ceni, ki predstavlja strošek izdelave. Po Lotričevih besedah je bilo vanj vloženih 2100 ur dela, vgrajenega za
4930 evrov materiala, strošek certifikata pa bo okrog sto tisoč evrov. Takšen ventilator bi državo stal krepko manj od že dobavljenih.
Marko Lukić, direktor družbe Lumar IG, ki gradi nizkoenergijske in pasivne hiše, je imel v času epidemije težave, ker niso tekli roki postopkov
za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Po njegovih besedah so se postopki od sprejema gradbenega zakona leta 2018 že tako za dvakrat
podaljšali. Ministrstvo za okolje in prostor se je med covidom na pritožbo Lumarja oziroma GZS-ja dobro odzvalo in odpravljalo težavo, ki
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sicer še ni izginila. Lukić ponazori s primerom, kako neka upravna enota zaradi postopka selitve v druge prostore ne more natisniti
gradbenega dovoljenja, ker nima digitaliziranega arhiva in dokumentov. O svojem sodelovanju v strateškem svetu za debirokratizacijo (vladno
posvetovalno telo, vodi ga nekdanji direktor DURS-a Ivan Simič), ki bo prve predloge posredoval že prihodnji teden, pa Lukić pove: "Vsi
podjetniki imamo tu veliko optimizma in pričakovanj. Verjamem, da je gospod Simič pravi človek, ki bo te stvari potiskal naprej. Zadeve so
jasne: kako vzpostaviti ustreznejši davčni sistem, kaj narediti na področju okolja, pridobivanja gradbenih dovoljenj, kako postopke
poenostaviti. Za zgled sta nam lahko Nemčija in Avstrija, kjer ob podpisu pogodbe lahko skoraj na dan natančno povemo, kdaj bosta stranki
začeli montažo hiše. V Sloveniji je to, če se malo pošalim, v božjih rokah; lahko traja 6, 12, 18 mesecev. Birokratski postopki dušijo
gospodarstvo in pomenijo davčni izpad. To zavedanje le počasi prihaja. Problem birokratskih postopkov v Sloveniji je tudi pomanjkanje
odgovora na vprašanje, kdo sprejema odgovornost. Včasih, ko sem plezal v Himalaji, je bilo tako, da si uvozil sode v Pakistan ali Indijo in je 14
različnih uradnikov pritisnilo žig za prevoz enega soda z rižem in opremo. V Sloveniji je enako. Nihče ne sprejema odgovornosti. Ta se prelaga
in postopki čakajo. Pri gradbenih dovoljenjih, recimo, ni več molka organa, ki je pomenil: če soglasodajalec ne odgovori,
to avtomatsko pomeni njegovo privoljenje. Danes tega ni. Če nekdo ne odgovori, enostavno čakamo. Če je nekdo z upravne enote na
dopustu, nihče vloge ne vzame v roko… in postopki tečejo in tečejo. Včasih stranke potrebujejo eno leto za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo hiše, ki jo mi postavimo v 4 mesecih."
Zanimivo bo videti, ali bo svet za debirokratizacijo vladi predlagal tudi konkretne rešitve pri obdavčitvi dela in ali bo med predlogi odpravljena
razlika med t. i. normiranci (pavšalisti) in drugimi redno zaposlenimi. S tem vprašanjem se med drugim srečuje zagonsko podjetje Cleanshelf,
ki sicer deluje v San Franciscu v ZDA, kakšno leto pa je registrirana tudi slovenska podružnica. Cleanshelf razvija produkt za upravljanje
naročnin na programsko opremo v oblaku. Med njegovimi kupci so Hilton, Google in Unilever. Direktor Dušan Omerčević (v preteklosti je vodil
razvoj na Zemanti) sodelavce išče prav v Sloveniji: "To so odlični časi za iskanje novega talenta. Zelo sem vesel, da smo uspeli pritegniti
vrhunskega vodjo razvoja, ki se nam je pridružil maja. Rezultati njegovega dela se že kažejo. Štiri inženirje smo zaposlili. Še šest jih
nameravamo letos. Za prihodnje leto imamo še bolj ambiciozne načrte. Iščemo zelo različne profile, od juniorjev direktno s fakultete do
seniorjev. V Sloveniji so vrhunski inženirji, pogosto si želijo velikih izzivov, to so tudi moje izkušnje z Zemante. Se pravi, če združiš slovensko
znanje in sposobnost ameriških prodajalcev, dobiš zelo zmagovito kombinacijo."
Cleanshelf pri zaposlitvi domačih inženirjev tekmuje z londonskimi zagonskimi podjetji. Slovenci, ki imajo odprte normirane espeje in se
zaposlijo prek londonske družbe, dobijo na mesec šest ali sedem tisočakov 'čistega denarja'. Cleanshelf mora za redno zaposlene plačati
visoke zneske prispevkov, zato je izziv tekmovati za vrhunske inženirje in jih dobro plačati.
Sogovorniki pravijo, da v zadnjem času podjetniki med seboj delijo več informacij in se bodrijo. "Zaznavam odločenost in veliko
optimizma,"pravi Marko Lukić, "seveda imamo vsi težave, ampak ker jih imamo vsi, je to neko olajšanje… Skupaj smo na isti ladji. Pozitiven
strah nas sili k razmislekom, kaj lahko naredimo bolje in kako se odzvati." Lukić je prepričan, da v ospredje prihaja pomen trajnih dobrin in
zelena transformacija v smislu trajnostnega ravnanja z vsemi viri. Po njegovem mnenju je treba podvojeno vlagati v mlade, ki bodo jutri
potrošniki z višjimi standardi in zavedanjem okolja, idej pa jim ne bo več mogoče zapakirati v dober marketing.
Dušan Omerčević pravi, da se je v digitalni ekonomiji v treh mesecih zgodilo toliko sprememb, kot bi se jih sicer v desetih letih. Branža je
cvetoča in perspektivna. Skrbijo pa ga posledice socialne bombe denimo v južni Evropi, kjer slabo plačani živijo od turizma, tega pa letos
skorajda ne bo.
Podjetja iz kriz vlečejo sodelavke in sodelavci, poudarja Marko Lotrič. Vrednote v podjetju so na koncu tisto, kar vleče naprej, tudi ko se
zaprejo meje in je treba delati na daljavo.
Studio ob sedemnajstih: Podjetništvo, ki kljubuje korona krizi
Covid-a9

Državna pomoč

Prevzemi

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

Gospodarstvo
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"Obstaja nevarnost, da se podjetja upehajo"

Podjetniki o posledicah epidemije

Maja Derčar, Radio Slovenija| 9. julij 2020 ob 18 39
Ljubljana - MMC RTV SLO

Podjetja iz kriz vlečejo sodelavke in sodelavci, poudarja Marko Lotrič. Vrednote v podjetju so na koncu tisto, kar vleče naprej, tudi ko se zaprejo mej…

Po objavi Fiskalnega sveta, da učinek državnih ukrepov za zajezitev epidemije do začetka julija znaša slabih 1,1 milijarde
evrov, je večinski odziv presenečenje, da ni bilo pomoči ali rabe pomoči več.

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

V tujini je namreč helikopterskega denarja toliko, da se tuja podjetja že nekaj časa intenzivno ozirajo za prevzemnimi tarčami v Sloveniji.
Uspešni podjetniki, gostje v Studiu ob 17h na Prvem programu Radia Slovenija, so komentirali trenutne poslovne razmere, lekcije iz epidemije
in vladne ukrepe.
Marko Lotrič, ustanovitelj in generalni direktor skupine Lotrič Metrology (Lotrič Meroslovje), na vprašanje, ali se mu zdi 1,1 milijarde evrov
davkoplačevalskega denarja za ukrepe iz pretežno prvega protikoronskega svežnja veliko, odgovarja: "Ne. 1,1 milijarde evrov pomoči vsem
subjektom je zagotovo zelo znosna številka, ki ne bo 'zadolžila' Slovenije. Tukaj se žlahtnost podjetništva kaže tudi v
tem, da ne koristimo pomoči, čeni neposredne potrebe znotraj podjetij. Ker ne vemo, ali bo treba takoj vračati. Preprosto nismo vsi v takšnih
podjetjih, ki bi vzela denar, ne da bi se zavedala nekih posledic. Drugo, kar me bolj skrbi, pa je, da so se slovenska podjetja zato izčrpala.
Namreč, podjetja v sosednjih državah so tega helikopterskega denarja dobila kar precej; ali zdaj to pomeni, da so drugje v boljšem položaju?
Poslujemo namreč na istem trgu. To pomeni, da so slovenska podjetja potem izpostavljena prevzemom? Kaj če smo vendarle naredili
napako? Saj se da še popraviti, še vedno smo znotraj nekega procesa. Ampak se bojim, da bi se lahko slovenska podjetja upehala, ker ni bilo
dovolj tega helikopterskega denarja, ki je na voljo v drugih državah. Javno ne bo nihče rekel, da je denar v tujini na voljo za prevzeme. Jaz
sem ponudbo, da bi me prevzeli, že dobil."

Marko Lotrič, Dušan Omerčević, Marko Lukić. Foto: Osebni arhiv

Dušan Omerčević, ustanovitelj in izvršni direktor zagonskega podjetja Cleanshelf, razlaga pomen zadostne kapitaliziranosti: "Mi smo ravno
pred krizo dobili veliko investicijo (Dawn Capital). Zato lahko iz prve roke povem, kakšna prednost je, če imaš dovolj kapitala za rast. Tisto, kar
vidim v Sloveniji, je, da smo zelo pridni in sposobni, ampak ne razumemo popolnoma pomena moči kapitala. Kot je dejal gospod Lotrič, v
slabšem položaju bomo kot preostale države, če podjetja ne bodo imela dobre kapitalske osnove. Če je kapital razpršen, težko konkuriraš. Če
se koncentrirav nekaj domačih subjektih, lahko slovenska podjetja prevzemajo v tujini in hitreje rastejo."
Marko Lotrič (čeprav v podjetju ukrepa niso uporabili) je kritičen do pogoja, pod katerim lahko čakanje na delo (to bo podaljšano vsaj do
konca julija) za zaposlene uporabijo delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10
odstotkov glede na leto 2019. "Ali ne bi bilo smiselno o tem znova razmisliti? Je ta pogoj 'minus deset' v redu ali nas sili k temu, da v podjetjih
delamo manj ali pa nismo inovativni?"
O inovativnosti podjetij Lotrič, Domel in drugih priča razvoj prototipa medicinskega ventilatorja s tlačno turbino, ki so ga razvili v času
največje negotovosti pod okriljem Tehnološkega parka Ljubljana. Inovacija je v procesu pridobivanja certifikata. Država bi ventilator
lahko, če bi želela, odkupila po ceni, ki predstavlja strošek izdelave. Po Lotričevih besedah je bilo vanj vloženih 2100 ur dela, vgrajenega za
4930 evrov materiala, strošek certifikata pa bo okrog sto tisoč evrov. Takšen ventilator bi državo stal krepko manj od že dobavljenih.
Marko Lukić, direktor družbe Lumar IG, ki gradi nizkoenergijske in pasivne hiše, je imel v času epidemije težave, ker niso tekli roki postopkov
za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Po njegovih besedah so se postopki od sprejema gradbenega zakona leta 2018 že tako za dvakrat
podaljšali. Ministrstvo za okolje in prostor se je med covidom na pritožbo Lumarja oziroma GZS-ja dobro odzvalo in odpravljalo težavo, ki
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sicer še ni izginila. Lukić ponazori s primerom, kako neka upravna enota zaradi postopka selitve v druge prostore ne more natisniti
gradbenega dovoljenja, ker nima digitaliziranega arhiva in dokumentov. O svojem sodelovanju v strateškem svetu za debirokratizacijo (vladno
posvetovalno telo, vodi ga nekdanji direktor DURS-a Ivan Simič), ki bo prve predloge posredoval že prihodnji teden, pa Lukić pove: "Vsi
podjetniki imamo tu veliko optimizma in pričakovanj. Verjamem, da je gospod Simič pravi človek, ki bo te stvari potiskal naprej. Zadeve so
jasne: kako vzpostaviti ustreznejši davčni sistem, kaj narediti na področju okolja, pridobivanja gradbenih dovoljenj, kako postopke
poenostaviti. Za zgled sta nam lahko Nemčija in Avstrija, kjer ob podpisu pogodbe lahko skoraj na dan natančno povemo, kdaj bosta stranki
začeli montažo hiše. V Sloveniji je to, če se malo pošalim, v božjih rokah; lahko traja 6, 12, 18 mesecev. Birokratski postopki dušijo
gospodarstvo in pomenijo davčni izpad. To zavedanje le počasi prihaja. Problem birokratskih postopkov v Sloveniji je tudi pomanjkanje
odgovora na vprašanje, kdo sprejema odgovornost. Včasih, ko sem plezal v Himalaji, je bilo tako, da si uvozil sode v Pakistan ali Indijo in je 14
različnih uradnikov pritisnilo žig za prevoz enega soda z rižem in opremo. V Sloveniji je enako. Nihče ne sprejema odgovornosti. Ta se prelaga
in postopki čakajo. Pri gradbenih dovoljenjih, recimo, ni več molka organa, ki je pomenil: če soglasodajalec ne odgovori,
to avtomatsko pomeni njegovo privoljenje. Danes tega ni. Če nekdo ne odgovori, enostavno čakamo. Če je nekdo z upravne enote na
dopustu, nihče vloge ne vzame v roko… in postopki tečejo in tečejo. Včasih stranke potrebujejo eno leto za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo hiše, ki jo mi postavimo v 4 mesecih."
Zanimivo bo videti, ali bo svet za debirokratizacijo vladi predlagal tudi konkretne rešitve pri obdavčitvi dela in ali bo med predlogi odpravljena
razlika med t. i. normiranci (pavšalisti) in drugimi redno zaposlenimi. S tem vprašanjem se med drugim srečuje zagonsko podjetje Cleanshelf,
ki sicer deluje v San Franciscu v ZDA, kakšno leto pa je registrirana tudi slovenska podružnica. Cleanshelf razvija produkt za upravljanje
naročnin na programsko opremo v oblaku. Med njegovimi kupci so Hilton, Google in Unilever. Direktor Dušan Omerčević (v preteklosti je vodil
razvoj na Zemanti) sodelavce išče prav v Sloveniji: "To so odlični časi za iskanje novega talenta. Zelo sem vesel, da smo uspeli pritegniti
vrhunskega vodjo razvoja, ki se nam je pridružil maja. Rezultati njegovega dela se že kažejo. Štiri inženirje smo zaposlili. Še šest jih
nameravamo letos. Za prihodnje leto imamo še bolj ambiciozne načrte. Iščemo zelo različne profile, od juniorjev direktno s fakultete do
seniorjev. V Sloveniji so vrhunski inženirji, pogosto si želijo velikih izzivov, to so tudi moje izkušnje z Zemante. Se pravi, če združiš slovensko
znanje in sposobnost ameriških prodajalcev, dobiš zelo zmagovito kombinacijo."
Cleanshelf pri zaposlitvi domačih inženirjev tekmuje z londonskimi zagonskimi podjetji. Slovenci, ki imajo odprte normirane espeje in se
zaposlijo prek londonske družbe, dobijo na mesec šest ali sedem tisočakov 'čistega denarja'. Cleanshelf mora za redno zaposlene plačati
visoke zneske prispevkov, zato je izziv tekmovati za vrhunske inženirje in jih dobro plačati.
Sogovorniki pravijo, da v zadnjem času podjetniki med seboj delijo več informacij in se bodrijo. "Zaznavam odločenost in veliko
optimizma,"pravi Marko Lukić, "seveda imamo vsi težave, ampak ker jih imamo vsi, je to neko olajšanje… Skupaj smo na isti ladji. Pozitiven
strah nas sili k razmislekom, kaj lahko naredimo bolje in kako se odzvati." Lukić je prepričan, da v ospredje prihaja pomen trajnih dobrin in
zelena transformacija v smislu trajnostnega ravnanja z vsemi viri. Po njegovem mnenju je treba podvojeno vlagati v mlade, ki bodo jutri
potrošniki z višjimi standardi in zavedanjem okolja, idej pa jim ne bo več mogoče zapakirati v dober marketing.
Dušan Omerčević pravi, da se je v digitalni ekonomiji v treh mesecih zgodilo toliko sprememb, kot bi se jih sicer v desetih letih. Branža je
cvetoča in perspektivna. Skrbijo pa ga posledice socialne bombe denimo v južni Evropi, kjer slabo plačani živijo od turizma, tega pa letos
skorajda ne bo.
Podjetja iz kriz vlečejo sodelavke in sodelavci, poudarja Marko Lotrič. Vrednote v podjetju so na koncu tisto, kar vleče naprej, tudi ko se
zaprejo meje in je treba delati na daljavo.
Studio ob sedemnajstih: Podjetništvo, ki kljubuje korona krizi
Covid-a9

Državna pomoč

Prevzemi

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

Gospodarstvo
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