Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 17. 9. 2020
Število objav: 20
Internet: 18
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 9
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 14
Inženirski dan: 0

Slovenija:
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Zaporedna št.
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Internet
Zaporedna št.
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Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

B. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Knjiga oziroma monografija V ospredje: pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja , ki sta jo
pripravila Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in Center arhitekture Slovenije, je izhodišče za
pogovor...

Naslov

Vlada si želi rogliče nazaj

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

Suzana Kos, Barbara Eržen

Teme

Gradbeni zakon

...Debirokratizirali naj bi tudi postopke, ki so povezani s poenostavitvijo pridobivanja gradbenih dovoljenj ter državnih in
občinskih prostorskih načrtov. Nov gradbeni zakon, ki je že bil v javni obravnavi, je k temu že prispeval, v prihodnjih
dneh pa naj bi okoljsko ministrstvo objavilo še novelo zakona o urejanju prostora,...

Naslov

Julija malenkost manj delovno aktivnih oseb

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in 1,2 odstotka manj kot julija lani. Najbolj se je število delovno aktivnih julija zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih,
najbolj pa se je povečalo v gradbeništvu, so danes sporočili iz državnega statističnega urada. Število zaposlenih oseb
se je julija znižalo za približno 0,2 odstotka oz. za 1400 na približno...

Naslov

Strateški svet za debirokratizacijo z naborom ukrepov na davčnem, gospodarskem in
okoljskem področju

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...okolja, ti pa gredo predvsem v smeri poenostavitev pri izdaji gradbenih dovoljenj in odpravo birokratskih zapletov.
Trenutno je sicer že v fazi sprejemanja gradbeni zakon in druge uredbe, ki bodo poslovanje na tem področju že
poenostavile....

Naslov

Strateški svet za debirokratizacijo z naborom ukrepov na davčnem, gospodarskem in
okoljskem področju (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...okolja, ti pa gredo predvsem v smeri poenostavitev pri izdaji gradbenih dovoljenj in odpravo birokratskih zapletov.
Trenutno je sicer že v fazi sprejemanja gradbeni zakon in druge uredbe, ki bodo poslovanje na tem področju že
poenostavile....
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Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 16. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in 1,2 odstotka manj kot julija lani. Najbolj se je število delovno aktivnih julija zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih,
najbolj pa se je povečalo v gradbeništvu. LJUBLJANA - Sprejemne oz. incoming turistične agencije pozivajo državo k
usmerjeni pomoči. V agencijah, ki v Slovenijo vozijo goste iz tujine, se soočajo...

Naslov

To so predlogi ekipe Ivana Simiča: Od manjših davkov do poenostavitve postopkov

Medij

Mariborinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...poenostavitev postopkov pridobitve pravice graditi v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo in obnovo
linijske komunalne infrastrukture. V osnutku gradbenega zakona bo to rešeno tako, da se kot popolna vloga šteje tudi
taka, kjer investitor še nima vseh dokazil o pravici graditi. To lahko uredi v času postopka izdaje...

Naslov

Od manjših davkov do poenostavitve postopkov: To so predlogi ekipe Ivana Simiča

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

Rok Šavel

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...poenostavitev postopkov pridobitve pravice graditi v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo in obnovo
linijske komunalne infrastrukture. V osnutku gradbenega zakona bo to rešeno tako, da se kot popolna vloga šteje tudi
taka, kjer investitor še nima vseh dokazil o pravici graditi. To lahko uredi v času postopka izdaje...

Naslov

Bo Ivan Simič znižal davke na višje plače in skrajšal davčne postopke?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 16. 9. 2020

Avtor

Tanja Smrekar

Teme

Gradbeni zakon

...socialno kapico, nižje davke, manj predpisov? Glede na dozdajšnje predloge Ivana Simiča lahko pričakujemo, da bo
predlagal nižjo obdavčitev srednjega in inženirskega kadra. Torej nekaj podobnega, kar predlaga Klub slovenskih
podjetnikov SBC. To predvideva tudi uvedbo tako imenovane socialne kapice, to je omejitev plačevanja...

Naslov

Ivan Simič predlaga: Če boste imeli delnice 15 let, ne bo davka, avtorski honorarji pa bi bili
obdavčeni kot pla

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 16. 9. 2020

Avtor

Jurij Šimac, Tanja Smrekar

Teme

Gradbeni zakon

...Zdaj nekdo, ki dobi tri milijone evrov prihodkov, plača 1,5 milijona evrov davka, po novem bi slabih 700 tisoč; uvedel
bi davek na nepremičnine, ki bi nadomestil NUSZ, nadomestilo na ceste in občinski davek na nepremičnine (denimo
vikende); pripravlja se sprememba pri obdavčitvi DMV luksuznih avtomobilov, da bi se izognili izogibanju plačevanja...
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Naslov

Krepitev javnega stanovanjskega fonda

Medij

Demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Maruša Opeka

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 40

Površina: 847 cm2

...Krepitev javnega stanovanjskega fonda Na področju graditve javnega stanovanjskega fonda se premika. 7.
septembra 2020 je direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec podpisal gradbeno pogodbo...

Naslov

Drugi blok JEK krona energetskih projektov

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

Darko Gorišek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se skoraj polovico električne energije proizvede prav v Posavju, sledijo ji predelovalna dejavnost, ki zagotavlja tudi
največ delovnih mest, trgovina, gradbeništvo in gostinstvo s Termami Čatež na čelu. Regija gradi svojo konkurenčno
prednost na več stebrih. Ključni steber so usposobljeni kadri s Šolskim centrom...

Naslov

GRADNJA TRETJEGA BLOKA NA TRATAH JE KONČANA

Medij

Prepih, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 9. 2020

Avtor

Ludvik Kramberger

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 203 cm2

...individualnih hiš. Po vojni je med prvimi poslovne prostore gradilo tedanje Gradbeno podjetje, kije zaposlovalo veliko
delavcev, vodil pa ga je znani gradbenik Klopčič. Z izgradnjo serijskih stanovanjskih blokov, ki sojih gradili za potrebe
delavcev zaposlenih v večjih podjetij, kot sta bila Elrad in Avtoradgona,...

Naslov

Drugi blok JEK krona energetskih projektov

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

Darko Gorišek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se skoraj polovico električne energije proizvede prav v Posavju, sledijo ji predelovalna dejavnost, ki zagotavlja tudi
največ delovnih mest, trgovina, gradbeništvo in gostinstvo s Termami Čatež na čelu. Regija gradi svojo konkurenčno
prednost na več stebrih. Ključni steber so usposobljeni kadri s Šolskim centrom...

Naslov

Število delovno aktivnih oseb je bilo v juliju 2020 za 0,2% nižje kot v juniju 2020

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnostih, in sicer za 0,6 % (na 200.100). To se je tokrat zgodilo v tej dejavnosti že četrti mesec zapored. Povečalo
pa se je najbolj v dejavnosti gradbeništvo, in sicer za 0,8 % (na približno 65.400). V juliju 2020 med delovno aktivnimi
osebami 11,5 % tujih državljanovŠtevilo delovno aktivnih tujih državljanov...
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Naslov

Julija malenkost manj delovno aktivnih oseb

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in 1,2 odstotka manj kot julija lani. Najbolj se je število delovno aktivnih julija zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih,
najbolj pa se je povečalo v gradbeništvu, so danes sporočili iz državnega statističnega urada. Število zaposlenih oseb
se je julija znižalo za približno 0,2 odstotka oz. za 1400 na približno...

Naslov

Na 54. Državnem srečanje mladih raziskovalcev dijaki Šolskega centra Velenje osvojili
zlato priznanje s pohvalo

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ali sociologija, zgodovina ali umetnostna zgodovina, interdisciplinarna področja, druga področja, elektrotehnika,
elektronika in robotika, arhitektura, gradbeništvo ali promet, računalništvo ali telekomunikacije, tehnika ali tehnologija
(tekstil, lesarstvo, strojništvo, idr), aplikativni inovacijski predlogi in projekti....

Naslov

Svet za debirokratizacijo predlaga več novosti pri davkih

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

A. S.

Teme

Gradbeni zakon

...okolja, ti pa gredo predvsem v smeri poenostavitev pri izdaji gradbenih dovoljenj in odpravo birokratskih zapletov.
Trenutno je sicer že v fazi sprejemanja gradbeni zakon in druge uredbe, ki bodo poslovanje na tem področju že
poenostavile. Kritike LevicePredlogi ukrepov strateškega sveta za debirokratizacijo gredo po oceni...

Naslov

Strateški svet za debirokratizacijo pripravil predlog ukrepov, usmerjenih v poenostavitev
poslovanja in v nekaterih primerih nižje davke

Medij

Moja-dolenjska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

C. R.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...poenostavitev postopkov pridobitve pravice graditi v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo in obnovo
linijske komunalne infrastrukture. V osnutku gradbenega zakona bo to rešeno tako, da se kot popolna vloga šteje tudi
taka, kjer investitor še nima vseh dokazil o pravici graditi. To lahko uredi v času postopka izdaje...

Naslov

KOALICIJA - ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL
novega TEŠ6.

Medij

Beta.publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 16. 9. 2020

Avtor

Vili Kovačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6 To pa pomeni radikalno drugačen odnos do alternativnih
rešitev, ki jih ponujata nevladna – ne uradniška inženirska stroka in civilna družba. Glavni problem pa je: da se oblast z
ALTERNATIVNIMI REŠITVAMI NOČE SOOČITI in se s predlagatelji sploh noče enakopravno pogovarjati,...
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16.09.2020

Rtvslo.si

Sreda, 15:43

Država: Slovenija

Kazalo
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https://ars.rtvslo.si/2020/09/glasovi-svetov-78/

Pionirke slovenske
arhitekture,
gradbeništva in
oblikovanja
Ustvarjalnost in dosežki žensk v ospredju

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

(52:48)

Naroči se na podkast

foto: Liana Buršič

Knjiga oziroma monografija V
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ospredje: pionirke slovenske
arhitekture, gradbeništva in
oblikovanja, ki sta jo pripravila
Umetnostno-zgodovinski inštitut
Franceta Steleta ZRC SAZU in Center
arhitekture Slovenije, je izhodišče za
pogovor o pionirkah, prvih
predvojnih in povojnih generacijah
arhitektk, gradbenic in oblikovalk, ki
so aktivno sodelovale pri snovanju,
oblikovanju in označevanju prostora
svojega časa. Bile so neme

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

spremljevalke v senci poklicno bolj
uveljavljenih in znanih profesorjev,
sodelavcev, očetov ali soprogov,
tako da je še danes težko določiti
njihov dejanski delež v snovanju in
realizaciji prenekatere slovenske
arhitekturne mojstrovine, od
Plečnikovih tržnic do Ravnikarjevega
Trga republike. V družbi gostij,
soavtoric izpostavljene monografije,
bomo tako izpostavili njihovo
izjemno ustvarjalnost in predstavili
pomembnejše projektne stvaritve. Z
nami bodo: Barbara Viki
Šubic, arhitektka ter
soustanoviteljica in direktorica

7

16.09.2020

Rtvslo.si

Sreda, 15:43

Država: Slovenija

Kazalo

https://ars.rtvslo.si/2020/09/glasovi-svetov-78/

3/3

soustanoviteljica in direktorica
Centra arhitekture Slovenije, doc.
dr. Helena Seražin, znanstvena
svetnicana
Umetnostnozgodovinskem inštitutu
Franceta Steleta ZRC SAZU, dr.
Barbara Vodopivec, raziskovalka na
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta, Špela
Kuhar, arhitektka in dr. Darinka

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

Battelino, prva ženska z doktoratom
znanosti na področju geotehnike v
nekdanji Jugoslaviji.
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Delo.si
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Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/vlada-si-zeli...

1/4

Vlada si želi rogliče nazaj
delo.si/novice/slovenija/vlada-si-zeli-roglice-nazaj-349900.html

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

V okviru nabora ukrepov za debirokratizacijo je tudi predlog za znižanje
obdavčitve najvišjih prihodkov posameznikov.

Odpri galerijo
Davčni strokovnjak Ivan Simič je že večkrat pozval k ureditvi obdavčitev športnikov. FOTO: Benoit
Tessier/Reuters

Ljubljana – Posebna delovna skupina je na včerajšnjem koalicijskem vrhu predstavila nabor
ukrepov za debirokratizacijo na področju davkov, gospodarstva in okolja. O predlaganih
ukrepih se bodo koalicijske stranke še opredelile.
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Posebna delovna skupina, ki jo vodi davčni strokovnjak Ivan Simič, med drugim predlaga
spremembe pri obdavčitvi prejemkov, višjih od milijona evrov, oziroma uvedbo novega
dohodninskega razreda. Če bi bila ideja sprejeta, bi se morda vrnili v Slovenijo tisti, ki so zaradi
»davčne optimizacije« spremenili svoje stalno prebivališče. Tako visoke prihodke imajo na
primer vrhunski športniki pa tudi nekateri poslovneži, ki so se prav zaradi visoke dohodnine, ki
so jo plačevali, preselili.
Da vrhunski športniki iščejo pot v tujino, je že v primeru, ko se je v Monako – sam je poudaril,
da predvsem iz športnih razlogov – preselil kolesar Primož Roglič, izpostavil prav Ivan Simič
ter odločitev za selitev označil za edino logično in pozval k spremembam. Monako je bil
oziroma je še vedno priljubljeno prebivališče in baza za trening vrhunskih slovenskih
kolesarjev, med drugim tudi Tadeja Pogačarja in Mateja Mohoriča. Na vrhuncu kariere je
tam bivala tudi atletinja Jolanda Čeplak. Kneževina je priljubljena tudi med teniškimi
igralci.
Z uvedbo novega najvišjega dohodninskega razreda bi tisti, ki na leto zaslužijo več kot milijon
evrov, plačali 486.000 evrov ter še 10 odstotkov davka na prihodke, višje od milijona evrov. S
tem bi bili torej »ekstremni prihodki« manj progresivno obdavčeni. Če posamezni vrhunski
športnik na primer na leto prejme 3 milijone evrov prihodkov, zdaj plača 1,5 milijona evrov
dohodnine, po novem pa bi plačal slabih 700.000 evrov.

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

Kako obdržati strokovnjake doma
Na področju davkov velja izpostaviti tudi predlog o uvedbi tako imenovane socialne kapice za
tiste, ki prejemajo več kot 6000 evrov bruto na mesec. Zdaj namreč velja, da vsi zaposleni
plačujejo enak odstotek zdravstvenih in pokojninskih prispevkov od svojih bruto plač, z uvedbo
ukrepa pa bi omejili oziroma znižali prispevke tistim, ki imajo višje plače in bi torej prejeli višje
neto plače. V gospodarstvu poudarjajo, da bi tako lahko obdržali doma strokovnjake, ki uhajajo
v tujino, saj bi jih lažje primerno plačali.
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https://www.delo.si/novice/slovenija/vlada-si-zeli...

3/4

Koalicija se bo temeljito lotila debirokratizacije na področju davkov, gospodarstva in okolja.
FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Izplačilo plač v javnem sektorju bi se lahko premaknilo na 15. v mesecu, poenostavili bi
izplačila potnih stroškov, upokojenci pa bi lahko delali brez omejitev oziroma vpliva njihovega
dela na višino prejete pokojnine.
Pri spremembah dohodninskega zakona delovna skupina predlaga tudi povišanje deleža za
donacije, ki zdaj znaša pol odstotka odmerjene dohodnine, s čimer bi se lahko povišali prihodki
humanitarnih, kulturnih, športnih in drugih organizacij.
Če se bodo koalicijske stranke strinjale, bodo spremenili ureditev na področju pridobivanja
statusa nevladnih organizacij, ki ga bo težje pridobiti, oziroma ločilo naj bi se nevladne
organizacije, ki so neodvisne od države, od tistih, ki so odvisne od financiranja prek javnih
sredstev do določene višine.

Preveč predpisov in zakonov
Uvedli bi uradni register predpisov in počistili, kar je v njem balasta.Konec leta 1991 je bilo
veljavnih 367 zakonov in 913 podzakonskih predpisov, včeraj je bilo veljavnih 869 zakonov in
20.432 podzakonskih predpisov. »Več kot 20.000 predpisov je enostavno preveč,« je ob
ustanovitvi delovne skupine čivknil predsednik vlade Janez Janša.
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V agencijo za trg in potrošnike bi združili regulatorje, ki spadajo pod gospodarsko ministrstvo.
Poleg večje učinkovitosti in fleksibilnosti pri načrtovanju in organiziranju dela, lažjega
odpravljanja ozkih grl, določitve enotnejših protokolov dela ter racionalizacije dela splošnih
služb na ministrstvu za gospodarstvo izpostavljajo, da se pričakuje tudi »doseganje pozitivnih
sinergij zaradi vsebinskega povezovanja področij iz pristojnosti posameznih regulatorjev«.
Debirokratizirali naj bi tudi postopke, ki so povezani s poenostavitvijo pridobivanja gradbenih
dovoljenj ter državnih in občinskih prostorskih načrtov. Nov gradbeni zakon, ki je že bil v javni
obravnavi, je k temu že prispeval, v prihodnjih dneh pa naj bi okoljsko ministrstvo objavilo še
novelo zakona o urejanju prostora, ki bo prenovil postopke sprejemanja prostorskih načrtov.
Posodobil bo tudi postopke legalizacije zgrajenih objektov.
Nadzorni svet demografskega sklada razširili

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

Predstavitev koncepta nacionalnega demografskega sklada na koalicijskem vrhu je včeraj
minila tako rekoč brez ugovorov. So pa sklenili, da bodo predviden sedemčlanski nadzorni svet
razširili na 13 članov, pri čemer naj bi štiri člane imenovala vlada, devet pa parlament. Dorekli
naj bi še, kako bodo v nadzorni svet imenovani predstavniki civilne družbe. Vlada bo po
besedah premiera Janeza Janše predlog potrdila v kratkem in ga takoj predstavila ekonomskosocialnemu svetu, zvezi društev upokojencev in mladinskemu svetu. Z morebitnimi
dopolnitvami iz teh razprav naj bi šel zakonodajni predlog nato v parlamentarno proceduro.
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Julija malenkost manj delovno aktivnih oseb
V Sloveniji je bilo julija približno 882.800 delovno aktivnih, kar je 0,2 odstotka manj kot junija in 1,2 odstotka manj kot julija
lani. Najbolj se je število delovno aktivnih julija zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih, najbolj pa se je povečalo v
gradbeništvu, so danes sporočili iz državnega statističnega urada.
Število zaposlenih oseb se je julija znižalo za približno 0,2 odstotka oz. za 1400 na približno 788.900, število
samozaposlenih pa se je zmanjšalo le za malenkost na približno 94.000, so izračunali statistiki. Glede na julij lani je bilo
število zaposlenih oseb nižje za 1,7 odstotka, število samozaposlenih oseb pa višje za 3,3 odstotka.
Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih žensk zmanjšalo izraziteje kot število delovno aktivnih moških (prvih za
0,2 odstotka na približno 397.400, drugih za 0,1 odstotka na približno 485.400). Z vidika starosti pa se je po navedbah
statističnega urada med vsemi delovno aktivnimi najbolj zmanjšalo v starostni skupini 25-29 let, in sicer za nekaj več kot
500 na približno 81.000.
Z vidika dejavnosti pa se je število delovno aktivnih oseb julija najbolj zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za
0,6 odstotka na 200.100. V pridelovalni dejavnosti se je število delovno aktivnih zmanjšalo že četrti zaporedni mesec,
dodajajo na statističnem uradu. Po drugi strani se je število delovno aktivnih najbolj povečalo v gradbeništvu, in sicer za
0,8 odstotka na približno 65.400.
Število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji, pri čemer kmetje niso upoštevani, se je julija na mesečni ravni
povečalo za 0,3 odstotka oz. za nekaj več kot 300 na nekaj več kot 98.800. To predstavlja 11,5 odstotka vseh delovno
aktivnih oseb. Število delovno aktivnih državljanov Slovenije se je na mesečni ravni zmanjšalo.
Od julija 2015 do julija letos se je število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji povečalo za 71,5 odstotka. Julija
letos jih je bilo največ v gradbeništvo (približno 27.700 ali za 55,4 odstotka več kot v istem mesecu pred petimi leti).

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

Kot so še sporočili iz statističnega urada, je bilo 15,2 odstotka delovno aktivnih tujih državljanov iz držav članic EU (23,1
odstotka več julija 2015), 84,8 odstotka pa iz drugih držav (84,5 odstotka več kot julija 2015).
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Strateški svet za debirokratizacijo z naborom
ukrepov na davčnem, gospodarskem in
okoljskem področju
Strateški svet za debirokratizacijo je za vlado pripravil nabor predlogov ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem
področju, ki so usmerjeni v poenostavitev poslovanja in v nekaterih primerih nižje davke. Predsednik sveta Ivan Simič je
na današnji novinarski konferenci ocenil, da nižji davki pomenijo tudi več izplačil v proračun.
Strateški svet je predloge ukrepov - teh je samo na davčnem področju 28, na okoljskem pa 30 - v torek predstavil
koalicijskem poslancem, sedaj jih bo preučilo še ministrstvo za finance. Simič meni, da bi vsaj del predlogov lahko
sprejeli do konca leta, nekateri, tehnološko in informacijsko bolj zapleteni, pa bi lahko zaživeli s 1. aprilom prihodnje leto.
"Pazili smo, da bi bilo proračunskega izpada čim manj, vendar menimo, da bi z nekaterimi spremembami lahko pridobili
kvečjemu več prihodkov," je dejal Simič. Največ zanimanja je na predstavitvi požel predlog uvedbe socialne kapice za
zaposlene z bruto plačo nad 6000 evrov. "Če hočemo uvesti kapico, mora biti meja taka, da bo sprejemljiva za vse," je
pojasnil Simič.
Svet predlaga ukinitev luksuznega davka pri motornih vozilih in uvedbo šestega dohodninskega razreda z davčno osnovo
nad milijon evrov, pri katerem bi bila stopnja obdavčitve desetodstotna. S tem svet cilja predvsem na športnike, ki
sklepajo "dobre pogodbe".

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

Na področju kriptovalut predlagajo 20-odstotno obdavčitev dobičkov. Za osnovo bi po predlogu sveta vzeli razliko med
vrednostjo nakupa kriptovalute in izplačilom na račun. "Zaenkrat dajmo obdavčiti tisto, kar lahko," je dejal Simič.
Svet predlaga, da se rok, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala,
skrajša z 20 let na 15 let. Želijo si znižanja stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,5 na 25 odstotkov, pri oddajanju
nepremičnin v najem pa zvišanje normiranih odhodkov s 15 na 30 odstotkov in znižanje stopnje dohodnine s 27,5 na 25
odstotkov.
"Predlagamo zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 odstotka na en
odstotek, ter zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci namenili za donacije, in sicer na 20 odstotkov," je naštel.
Med drugim predlagajo tudi uvedbo aplikacije, ki bi omogočila boljši pregled ter takojšnjo izdajo odločbe ob prijavah
dividend in obresti iz tujine, ter poenostavitev pri izračunu potnih stroškov na delo, in sicer v višini 10 centov na kilometer.
Na področju gospodarstva predlagajo avtomatizacijo izpolnjevanja obrazcev v javni upravi. "Z matično številko podjetja
se izkažemo in na mestu so vsi dokumenti. Želimo tudi zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem
registru," je dejal Simič. Med predlogi je naštel tudi uvedbo zlate vizumske sheme, poenostavitev dela od doma in
refundacije bolniških nadomestil.
Številne ukrepe predlagajo tudi na področju okolja, ti pa gredo predvsem v smeri poenostavitev pri izdaji gradbenih
dovoljenj in odpravo birokratskih zapletov.
Trenutno je sicer že v fazi sprejemanja gradbeni zakon in druge uredbe, ki bodo poslovanje na tem področju že
poenostavile.

14

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

16.09.2020
Wednesday,
Sreda,
14:45 14:45

Kazalo

https://www.sta.si/2807581/strateski-svet-za-debir...

1/2

Strateški svet za debirokratizacijo z naborom
ukrepov na davčnem, gospodarskem in
okoljskem področju (dopolnjeno)
Strateški svet za debirokratizacijo je za vlado pripravil nabor predlogov ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem
področju, ki so usmerjeni v poenostavitev poslovanja in v nekaterih primerih nižje davke. Predsednik sveta Ivan Simič je
na današnji novinarski konferenci ocenil, da nižji davki pomenijo tudi več izplačil v proračun.
Strateški svet je predloge ukrepov - teh je samo na davčnem področju 28, na okoljskem pa 30 - v torek predstavil
koalicijskim poslancem, sedaj jih bo preučilo še ministrstvo za finance. Simič meni, da bi vsaj del predlogov lahko sprejeli
do konca leta, nekateri, tehnološko in informacijsko bolj zapleteni, pa bi lahko zaživeli s 1. aprilom prihodnje leto.
"Pazili smo, da bi bilo proračunskega izpada čim manj, vendar menimo, da bi z nekaterimi spremembami lahko pridobili
kvečjemu več prihodkov," je dejal Simič. Največ zanimanja je na predstavitvi požel predlog uvedbe socialne kapice za
zaposlene z bruto plačo nad 6000 evrov. "Če hočemo uvesti kapico, mora biti meja taka, da bo sprejemljiva za vse," je
pojasnil Simič.
Glede na to, da se nad tem zneskom ne bodo obračunavali prispevki za socialno varnost, bo višja osnova za odmero
akontacije dohodnine, kar pomeni, da bodo višji davčni prihodki iz naslova akontacije dohodnine.
Svet predlaga ukinitev luksuznega davka pri motornih vozilih in uvedbo šestega dohodninskega razreda z davčno osnovo
nad milijon evrov, pri katerem bi bila stopnja obdavčitve desetodstotna. Predlagani dodatni dohodninski razred bi lahko
imel pozitiven vpliv na tiste, ki se zaradi visokih zaslužkov v tujini odločijo za selitev iz Slovenije, s tem pa svet cilja
predvsem na športnike, ki sklepajo "dobre pogodbe".

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

Na področju kriptovalut predlagajo 20-odstotno obdavčitev dobičkov. Za osnovo bi po predlogu sveta vzeli razliko med
vrednostjo nakupa kriptovalute in izplačilom na račun. "Zaenkrat dajmo obdavčiti tisto, kar lahko," je dejal Simič.
Svet predlaga, da se rok, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala,
skrajša z 20 let na 15 let. V času okrevanja po koronski krizi pa bi bil to po njegovem mnenju pozitiven ukrep.
Želijo si znižanja stopnje davka od dohodkov iz kapitala s 27,5 na 25 odstotkov, pri oddajanju nepremičnin v najem pa
zvišanje normiranih odhodkov s 15 na 30 odstotkov in znižanje stopnje dohodnine s 27,5 na 25 odstotkov. Čim prej je
treba uvesti tudi en davek na promet nepremičnin.
"Predlagamo zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 odstotka na en
odstotek, ter zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci namenili za donacije, in sicer na 20 odstotkov," je naštel.
Pri samostojnih poklicih bi izenačili datum plačila akontacije dohodnine, ki je danes do 10. v mesecu in plačila prispevkov
za socialno varnost, ki je do 20. v mesecu. Predlagaj, da bi bil novi rok plačila bil do 20. v mesecu za obe obveznosti.
Ukinili bi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pri prihodkih do 100.000 evrov in znižali
odstotek normiranih odhodkov. Splošno dohodninsko davčno olajšavo bi zvišali s 3500 na 4000 evrov.
Med drugim predlagajo tudi uvedbo aplikacije, ki bi omogočila boljši pregled ter takojšnjo izdajo odločbe ob prijavah
dividend in obresti iz tujine, ter poenostavitev pri izračunu potnih stroškov na delo, in sicer v višini 10 centov na kilometer.
S tem bi odpravili predvsem administrativno delo.
Predlagajo še informativni mesečni obračun DDV, uvedbo enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne
prispevke ter uvedbo enega obrazca rek za vse vrste dohodkov ob istočasni izenačitvi obračunavanja akontacije
dohodnine in socialnih prispevkov od plač, podjemnih in avtorskih pogodb.
Poleg tega želi strateški svet za debirokratizacijo upokojencem omogočiti, da po upokojitvi, če to želijo, lahko še naprej
delajo in lahko poleg plače, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo tudi celotno pokojnino. Datum
izplačila plač v državni upravi bi premaknili s 5. na 15. dan v mesecu.
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Na področju gospodarstva predlagajo avtomatizacijo izpolnjevanja obrazcev v javni upravi. "Z matično številko podjetja
se izkažemo in na mestu so vsi dokumenti. Želimo tudi zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem
registru," je dejal Simič. Med predlogi je naštel tudi poenostavitev dela od doma in refundacije bolniških nadomestil ter
uvedbo zlate vizumske sheme za tujce, ki bi jo lahko tisti, ki želijo slovensko državljanstvo, dobili z naložbo določenega
zneska, recimo več kot enega milijona evrov.

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

Številne ukrepe predlagajo tudi na področju okolja, ti pa gredo predvsem v smeri poenostavitev pri izdaji gradbenih
dovoljenj in odpravo birokratskih zapletov. Trenutno je sicer že v fazi sprejemanja gradbeni zakon in druge uredbe, ki
bodo poslovanje na tem področju že poenostavile.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v torek ob 3123 testih potrdili 123 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nov absolutni
rekord po številu potrjenih okužb. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, se jih pa 61 zdravi v bolnišnicah, 11 jih potrebuje
intenzivno zdravljenje. Skoraj četrtina okuženih je starih od 45 do 54 let. Največ okužb je bilo v torek potrjenih v Ljubljani,
18, na račun širjenja okužbe v tamkajšnjem domu starejših prestolnici tesno sledi Rogaška Slatina s 15 okužbami.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zunanjo politiko je opravil krajšo razpravo o stališču slovenske vlade do osnutka mnenja
Evropske komisije o stanju vladavine prava v Sloveniji. Predlog, da bi za obravnavo tega sejo zaprli za javnost, ni dobil
podpore. Zunanji minister Anže Logar je med drugim poudaril, da osnutek mnenja Evropske komisije o stanju vladavine
prava v Sloveniji še ni končno poročilo, kot osnutek pa ima oznako interno.
LJUBLJANA - Predlog rebalansa proračuna za ministrstvo za zunanje zadeve predvideva za 6,764 milijona sredstev
več. Zunanji minister Anže Logar je na seji odbora za zunanjo politiko, ki se je seznanil s predlogom proračuna za MZZ,
pojasnil, da je več sredstev namenjenih med drugim za politično diplomacijo in konzularne storitve. Manj sredstev pa bo
zaradi pandemije covida-19 namenjenih programom v kulturi in medijih, mednarodnemu sodelovanju na področju kulture
ter gospodarski diplomaciji.
LJUBLJANA - Strateški svet za debirokratizacijo je za vlado pripravil nabor predlogov ukrepov na davčnem,
gospodarskem in okoljskem področju, ki so usmerjeni v poenostavitev poslovanja in v nekaterih primerih nižje davke.
Predsednik sveta Ivan Simič je ocenil, da nižji davki pomenijo tudi več izplačil v proračun.

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

LJUBLJANA - Svet Policijskega sindikata Slovenije je na seji preoblikoval v stavkovni odbor. Ministru za notranje zadeve
Alešu Hojsu očitajo izsiljevanje in ustrahovanje. Nadaljevanje izplačevanja schengenskega dodatka policistom je namreč
pogojeval s tem, da sindikat v javnosti ne opozarja več na nepravilnosti v policiji.
LJUBLJANA - Glavni odbor Sviza je na izredni seji razpravljal o težavah, s katerimi se pri svojem delu trenutno soočajo
zaposleni. Kot zelo nedorečene in presplošne so člani ocenili modele in priporočila za izvajanje pouka v razmerah,
povezanih s covidom-19. Zato Sviz vnovič poziva pristojne k pogovorom o ustreznem ovrednotenju dodatnih
obremenitev. Predstavniki zaposlenih v vrtcih in zavodih za otroke s posebnimi potrebami so ob tem kot dodatno
nerazumljivo ocenili, da pristojni zanje posebnih navodil sploh niso pripravili.
LJUBLJANA - Na predloge novel treh medijskih zakonov - zakona o RTVS, zakona o STA in krovnega medijskega
zakona je prispelo skupaj 193 pripomb, so pojasnili na ministrstvu za kulturo. Pripombe se dotikajo praktično vseh
področij urejanja v novelah. Na krovni medijski zakon je podalo pripombe 83 subjektov, na predlog novele zakona o RTVS
74 ter na predlog novele zakona o STA 36 subjektov.
PIVKA - Pri zaposlenih v družbi Pivka perutninarstvo so potrdili 18 dodatnih okužb z novim koronavirusom, skupno torej
38. Večinoma gre večinoma za osebe, ki so že bile v karanteni ali samoizolaciji. Poudarili so, da tveganje za prenos
okužbe na živila ne obstaja, kar so potrdile tudi analize. Proizvodnja je še naprej nemotena.
LJUBLJANA - V restavracijah, gostinskih lokalih, frizerskih in kozmetičnih salonih je spet možna skupna uporaba
časopisov in revij. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ukrep sprostil v začetku meseca. Ob tem je opozoril, da je
prisotnost virusa ob uporabi tiskanih izvodov možna, zmanjšamo pa jo lahko z upoštevanjem higienskih ukrepov.
LJUBLJANA - V Sloveniji je bilo julija po podatkih statističnega urada približno 882.800 delovno aktivnih, kar je 0,2
odstotka manj kot junija in 1,2 odstotka manj kot julija lani. Najbolj se je število delovno aktivnih julija zmanjšalo v
predelovalnih dejavnostih, najbolj pa se je povečalo v gradbeništvu.
LJUBLJANA - Sprejemne oz. incoming turistične agencije pozivajo državo k usmerjeni pomoči. V agencijah, ki v
Slovenijo vozijo goste iz tujine, se soočajo z izgubo praktično celotnega prometa, okrevanja ne pričakujejo do marca.
Vladi so hvaležni za pomoč, a opozarjajo, da dosedanji ukrepi niso dovolj za preživetje, grozi jim tudi izguba ključnih
kadrov.
LJUBLJANA - Pred 130 leti se je 17. septembra rodil pisatelj France Bevk, ki je umrl na svoj 80. rojstni dan leta 1970.
Ob obletnicah enega najbolj plodovitih slovenskih avtorjev, ki je veliko pisal tudi za mlade, se bo zvrstilo več dogodkov,
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od bralne uprizoritve do okrogle mize in pohoda. Pri Mladinski knjigi so izdali in danes predstavili album Od Pestrne do
Čedermaca.

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

MARIBOR - Umetnostna galerija Maribor v nekdanji tekstilni tovarni MTT napoveduje ponovni zagon Mednarodnega
trienala umetnost in okolje, ki bo svoja vrata odprl pomladi 2021. Kot pokušino bodo te dni tam priredili Dneve zaganjanja
Eko 8, med katerimi bodo med drugim predstavili umetniškega vodjo trienala in gostili konferenco Umetnost in mesto.

18

Mariborinfo.com
Država: Slovenija

16.09.2020
Sreda, 17:49

Kazalo

https://mariborinfo.com/novica/politika-in-gospoda...

1/9

To so predlogi ekipe Ivana Simiča: Od
manjših davkov do poenostavitve postopkov

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

Uredništvo 16. September 2020 16:35 v Politika in gospodarstvo

Strateški svet pod vodstvom Ivana Simiča je na današnji tiskovni konferenci
predstavil svoje delo.
Strateška svet pod vodstvom Ivana Simiča, davčnega strokovnjaka pomurskega rodu, je v treh
delovnih skupinah, na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju obravnaval številne predloge.

Predloge bo sedaj preučilo ministrstvo za finance, po mnenju Simiča bi vsaj del njih lahko
sprejeli že do konca leta, drugi bolj zahtevni pa bi lahko zaživeli s prvim aprilom naslednje
leto.

19

Mariborinfo.com
Država: Slovenija

16.09.2020
Sreda, 17:49

Kazalo

https://mariborinfo.com/novica/politika-in-gospoda...

2/9

Simič je sicer na tiskovni konferenci poudaril, da so posebej pazili, da ukrepi ne bi pretirano bremenili
državnega proračuna, ampak bi kvečjemu v državno blagajno steklo še več denarja. Največ zanimanja je

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

na predstavitvi požel predlog uvedbe socialne kapice za zaposlene z bruto plačo nad 6000 evrov.

Ivan Simič (FOTO: BOBO)

Davčno področje
1. Uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke.
2. Uvedba enega REK-obrazca za vse vrste dohodkov ob istočasni izenačitvi obračunavanja
akontacije dohodnine in socialnih prispevkov od plač, podjemnih in avtorskih pogodb.
3. Oddaja enega REK obrazca mesečno za vse vrste dohodkov.
4. Informativni mesečni obračun DDV.
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5. Skrajšanje roka, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri
odsvojitvi kapitala, iz 20 let na 15 let.
6. Znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,50 % na 25,00 %.
7. Oddajanje nepremičnin v najem – odprava uveljavljanja dejanskih stroškov, zvišanje
normiranih odhodkov iz 15,00 % na 30,00 % in znižanje stopnje dohodnine iz 27,50 na 25,00
%.
8. Izenačitev datuma plačila akontacije dohodnine in socialnih prispevkov pri samostojnih
poklicih.
9. Ukinitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pri prihodkih
do 100.000,00 evrov in znižanje odstotka normiranih odhodkov.
10. Zvišanje splošne dohodninske davčne olajšave s 3.500,00 na 4.000,00 evrov.
11. Omejitev obračunavanja socialnih prispevkov za osebne prejemke nad bruto 6.000,00
evrov.
12. Sprememba pri načinu pokrivanje izgube v obračunu DDPO pravnih osebah (mikro in
majhnih) in v davčnih obračunih pri tistih, ki opravljajo samostojno dejavnost (s. p. in ostali),
tako da se izguba iz preteklih let lahko pokriva v celoti oziroma v višini davčne osnove.

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

13. Takojšnja izdaja odločbe ob prijavah dividend in obresti iz tujine.
14. Predlagamo ukinitev zmanjšanja davčne osnove za 1.000,00 evrov od obresti prejetih na
denarne depozite pri bankah in hranilnica.
15. Poenostavitev pri obračunu potnih stroškov za prevoz na delo in z dela.
16. Na področju kriptovalut in dobičkov ustvarjenih s kriptovalutami predlagamo uvedbo
20,00 % davka (dohodnine) na ustvarjeni dobiček po FI-FO metodi.
17. Obdavčitev izplačil iz družinskih skladov v tujini z 20,00 % davkom (dohodnino).
18. Uvedba novega šestega dohodninskega razreda z 10,00 % davčno stopnjo za dohodke
oziroma davčno osnovo nad 1.000.000,00 evrov
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19. Zmanjšanje davka na motorna vozila (DMV), oziroma črtanje 6.aa člena veljavnega
Zakona o davku na motorna vozila
20. Zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z
0,5 % na 1,0 %.
21. Zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci (pravne osebe in tisti, ki opravljajo
dejavnost) namenili za donacije, in to z 0,30 % + 0,20 % na 20 %.
22. Čim prej uvesti en davek na promet nepremičnin, ki naj zamenja obstoječo obdavčitev
nepremičnin s tremi davki oziroma nadomestili.
23. Upokojencem omogočiti, da po upokojitvi, če to želijo, lahko še naprej delajo in lahko
poleg plače, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo tudi celotno
pokojnino.
24. V primeru spornih odločitev v fazi davčnih postopkov omejiti samostojnost finančnih
inšpektorjev in del odločanja v davčnem postopku prenesti na direktorje finančnih uradov.
25. Izvesti poenostavitev pri obračunavanju prispevkov delojemalca in delodajalca in to na ta
način, da se ti prispevki združijo.
26. Ko zaposleni izpolni zakonske pogoje za upokojitev mu avtomatsko preneha delovno
razmerje in avtomatsko se upokoji, nato pa se lahko z delodajalcem sporazumno dogovorita za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nadaljnje delo oziroma zaposlitev.
27. Boljša dostopnost do zaposlenih v času uradnih ur.
28. Premik datuma izplačila plač v državni upravi iz 5. v mesecu na 15. v mesecu.

Gospodarsko področje
1. Avtomatizacija izpolnjevanja obrazcev v javni upravi
2. Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru.
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3. Uvesti enkratno poročanje oziroma enkratno posredovanje podatkov državnim organom,
ne pa da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije,
Spot, eDavki, eNaročanje, …..).
4. Vse vloge naj državni uradniki rešijo takoj, ne pa da odgovorijo, da bodo rešili v tridesetih
oziroma šestdesetih dneh in potem tudi rešijo zadnji dan ali pa celo zamudijo.
5. Poenostavitev refundacije bolniških nadomestil.
6. Delodajalcem omogočiti pridobivanje podatkov o zaposlenih pri prejšnjih delodajalcih ali
da ZZZS na podlagi razpoložljivih podatkov pripravi izračun nadomestila za bolniško.
7. Poenostavitve prezapletenih postopkov v delovanju podpornih agencij (na primer AVK,
ARSO, …).
8. Uvedba zlate vizumske sheme.
9. Urediti in poenostaviti delo od doma.
10. Skrajšanje in poenostavitev postopkov pridobivanja delovnih dovoljen za tujce
11. Poenostavitve pri upokojitvi in odjavi – ZPIZ naj spremeni interna navodila.

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

12. Ovire pri poslovanju s Fursom.
13. Inšpektorat Republike Slovenije za delo naj na svoji spletni strani objavi svoja stališča in
mnenja.
14. Poenostavitev aktivnosti na točki eVEM.
15. Nepotrebno poročanju Statističnemu uradu Republike Slovenije (Surs).
16. Poenostavitve pri čezmejnem poslovanju in samodejni izpis obrazca A1
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Okoljsko področje
1. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je potrebno
izvesti presojo vplivov na okolje, ki je bila sprejeta julija 2020, naj bi se pozitivno vplivalo na
administrativne razbremenitve.
2. Cilje administrativne razbremenitve uresničuje tudi osnutek novega Gradbenega zakona
(pojem manjše rekonstrukcije, začasni objekt so začasna skladišča, investitor lahko na lastno
odgovornost začne gradnjo že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, odpravljajo se ovire pri
legalizaciji objektov, za enostanovanjske stavbe legalno zgrajene pred 2018 se uvaja fikcija
obstoja uporabnega dovoljenja, za druge pa enostavnejši postopek, ……)
3. V osnutku novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) so predlagane nekatere ključne
spremembe, s katerimi se bodo odpravile administrativne ovire, ki bodo pospešile
sprejemanje prostorskih aktov.
4. Legalizacijske določbe v osnutku Gradbenega zakona so napisane tako, da bo dokazovanje
obstoja stavbe in druge pogoje lažje dokazati.
5. Poenostavitev vročanja, saj se bo vročanje izvajalo preko sistema e-graditev in ne več
dolgotrajno osebno vročanje.
6. Predlaga se rešitev, da posamezni mnenjedajalci pridobijo gradivo digitalno - objavljeno na

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

enotnem portalu. Tako vsi mnenjedajalci odločajo o istem gradivu.
7. Predlaga se poenostavitev izdaje gradbenih dovoljenj. Osnutek gradbenega zakona naj bi
vseboval rešitve, ki sledijo cilju poenostavitve , kjer je to mogoče.
8. Nujno je potrebno spoštovanje in upoštevanje zakonsko predpisanih rokov v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja. Naj se šteje, da je gradbeno dovoljenje izdano, če upravni organ
v 60 dneh od popolne vloge, katere dopolnitev se lahko zahteva v roku 15 dni od prejema
vloge, ne izda gradbenega dovoljenja.
9. Predlaga se pospešitev in poenostavitev postopkov pridobitve pravice graditi v postopkih
izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo in obnovo linijske komunalne infrastrukture. V
osnutku gradbenega zakona bo to rešeno tako, da se kot popolna vloga šteje tudi taka, kjer
investitor še nima vseh dokazil o pravici graditi. To lahko uredi v času postopka izdaje
gradbenega dovoljenja.
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10. Ureditev inšpekcijskega ukrepa odklopa legalnega objekta. To pomeni, da v primeru, ko je
nelegalen objekt priključen na legalen objekt, se izključi le nelegalen objekt, ne pa tudi legalen
objekt.
11. Vzpostavitev elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja, graditve in
evidentiranja nepremičnin.
12. Manjka možnost spreminjanja prostorskih aktov po skrajšanem postopku.
13. Že leta prihaja do težav pri prevzemu komunalne odpadne embalaže s strani družb za
ravnanje z odpadno embalažo, nastajajo požarne in okoljevarstvene težave, uporabniki pa vse
to neupravičeno plačujejo.
14. Ureditev sistema obratovalnega monitoringa odpadnih vod v skladu z zahtevami
zaključkov BAT in prakso v drugih državah – priznavanje lastnega monitoringa.
15. Skrajšanje postopkov za pridobitev soglasij za gradnjo poslovnih objektov (zlasti ARSO).
16. Na področju izdajanja gradbenih dovoljenj nastajajo vedno večji zaostanki, saj nekateri
postopki trajajo tudi po dve aleti in več.
17. Predlaga se podaljšanje roka za legalizacijo, ki sedaj znaša pet let, s čimer naj bi se
razbremenile upravne enote.
18. Za destimuliranje nedovoljenih gradenj bi kazalo razmisliti o predlogu, da bi bila možnost
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

priključitve na osnovno komunalno infrastrukturo (elektrika, voda), pogojevana z uporabnim
dovoljenjem.
19. Razlastitve za občine naj bodo zakonsko urejene na enak način kot za državno
infrastrukturo.
20. Molk organa naj se veže na strinjanje z dokumentacijo, ki je bila podana v obravnavo.
21. Odpraviti dolgotrajno pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora pri spreminjanju
OPN ali sprejemu OPPN, sa je na mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter mnenje Direkcije za vode čaka tudi po devet mesec.
22. OPN in OPPN naj se razbremenita vseh vsebin, ki jih pokriva področna zakonodaja
nosilcev urejanja prostora. Če bi se zakonodaja ustrezno izvajala, potrebe po prepisovanju v
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prostorske akte ne bi bilo.
23. Predlaga se zoženje priobalnega pasu iz sedanjih 15 metrov na 5 metrov, saj je v preteklosti
znašal 2 metra.
24. Predlaga se sprememba metodologije za izračun omrežnin. Sedaj je določeno, da je cena
omrežnine odvisna od zmogljivosti priključka oziroma premera vodomera. Veliko jih ima
vgrajene vodomere večjih velikosti zaradi zagotavljanja varnosti s hidranti.
25. Predlaga se pospešitev sprejemanja uredb o določitvi varstvenih pasov. Varovanje vodnih
virov je prešlo iz lokalnega na državni nivo, a pristojno ministrstvo uredbe sprejema
prepočasi, lokalni odloki pa zaradi tega niso več operativni.
26. Omogočiti izrabo geotermalne vode v Pomurju – gre za prestrogo izvajanje zakonodaje na
osnovi izračuna letnega emisijskega deleža toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo, kljub temu, da uporabniki geotermalne energije v Pomurju dosegajo dosti
nižje mejne vrednosti toplote.
27. Odpraviti je potrebno birokratske ovire pri gradnji malih HE, to pomeni odpraviti
neustrezne kriterije za za pridobitev vodne pravice, posodobiti pravila in na ta način bo
izkoriščeno več kot 50 % še vedno neizkoriščenega hidropotenciala Slovenije.
28. Predlaga se ukinitev poročanja o odpadkih na ARSO, kateremu se poroča enkrat letno.

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

29. Predlog za ukinitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrate manjšega tveganja, katerega pa
ministrstvo ne podpira, saj ukinitev ne bi pomenila debirokratizacije ob ohranjeni zahtevi
izdelave varnostne dokumentacije, kar je skladno z direktivo SEVESO.
30. Predlog poenostavitve postopkov za pridobitev okoljevarstvenih soglasij, okoljevarstvenih
in gradbenih dovoljenj.

6

Simič ovadil ﬁnančne inšpektorje zaradi domnevnega nezakonitega dela,
zahteva revizijo davčnih postopkov
Simič: »Nadzor je boljši, če nakažeš vsem naenkrat, kot pa, da delaš
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Ivan Simič

nakazila vsak dan.«

Strateški svet za debirokratizacijo
Obdavčitev

Okolje

Predlogi ukrepov

Vlada RS

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

Ukrepi za gospodarstvo

Debirokratizacija
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Od manjših davkov do poenostavitve
postopkov: To so predlogi ekipe Ivana
Simiča

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

Rok Šavel 16. September 2020 19:54 v Politika in gospodarstvo
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Strateški svet pod vodstvom Ivana Simiča je na današnji tiskovni konferenci
predstavil svoje delo.
Strateška svet pod vodstvom Ivana Simiča, davčnega strokovnjaka pomurskega rodu, je v treh delovnih
skupinah, na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju obravnaval številne predloge.

Predloge bo sedaj preučilo ministrstvo za finance, po mnenju Simiča bi vsaj del njih lahko sprejeli
že do konca leta, drugi bolj zahtevni pa bi lahko zaživeli s prvim aprilom naslednje leto.

Simič je sicer na tiskovni konferenci poudaril, da so posebej pazili, da ukrepi ne bi pretirano bremenili
državnega proračuna, ampak bi kvečjemu v državno blagajno steklo še več denarja. Največ zanimanja je na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

predstavitvi požel predlog uvedbe socialne kapice za zaposlene z bruto plačo nad 6000 evrov.
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Ivan Simič (FOTO: BOBO)

Davčno področje

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

1. Uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke.
2. Uvedba enega REK-obrazca za vse vrste dohodkov ob istočasni izenačitvi obračunavanja
akontacije dohodnine in socialnih prispevkov od plač, podjemnih in avtorskih pogodb.
3. Oddaja enega REK obrazca mesečno za vse vrste dohodkov.
4. Informativni mesečni obračun DDV.
5. Skrajšanje roka, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri
odsvojitvi kapitala, iz 20 let na 15 let.
6. Znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,50 % na 25,00 %.
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7. Oddajanje nepremičnin v najem – odprava uveljavljanja dejanskih stroškov, zvišanje
normiranih odhodkov iz 15,00 % na 30,00 % in znižanje stopnje dohodnine iz 27,50 na 25,00 %.
8. Izenačitev datuma plačila akontacije dohodnine in socialnih prispevkov pri samostojnih
poklicih.
9. Ukinitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pri prihodkih do
100.000,00 evrov in znižanje odstotka normiranih odhodkov.
10. Zvišanje splošne dohodninske davčne olajšave s 3.500,00 na 4.000,00 evrov.
11. Omejitev obračunavanja socialnih prispevkov za osebne prejemke nad bruto 6.000,00 evrov.
12. Sprememba pri načinu pokrivanje izgube v obračunu DDPO pravnih osebah (mikro in
majhnih) in v davčnih obračunih pri tistih, ki opravljajo samostojno dejavnost (s. p. in ostali), tako
da se izguba iz preteklih let lahko pokriva v celoti oziroma v višini davčne osnove.
13. Takojšnja izdaja odločbe ob prijavah dividend in obresti iz tujine.
14. Predlagamo ukinitev zmanjšanja davčne osnove za 1.000,00 evrov od obresti prejetih na
denarne depozite pri bankah in hranilnica.
15. Poenostavitev pri obračunu potnih stroškov za prevoz na delo in z dela.
16. Na področju kriptovalut in dobičkov ustvarjenih s kriptovalutami predlagamo uvedbo 20,00
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

% davka (dohodnine) na ustvarjeni dobiček po FI-FO metodi.
17. Obdavčitev izplačil iz družinskih skladov v tujini z 20,00 % davkom (dohodnino).
18. Uvedba novega šestega dohodninskega razreda z 10,00 % davčno stopnjo za dohodke oziroma
davčno osnovo nad 1.000.000,00 evrov
19. Zmanjšanje davka na motorna vozila (DMV), oziroma črtanje 6.aa člena veljavnega Zakona o
davku na motorna vozila
20. Zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 %
na 1,0 %.
21. Zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci (pravne osebe in tisti, ki opravljajo
dejavnost) namenili za donacije, in to z 0,30 % + 0,20 % na 20 %.
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22. Čim prej uvesti en davek na promet nepremičnin, ki naj zamenja obstoječo obdavčitev
nepremičnin s tremi davki oziroma nadomestili.
23. Upokojencem omogočiti, da po upokojitvi, če to želijo, lahko še naprej delajo in lahko poleg
plače, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo tudi celotno pokojnino.
24. V primeru spornih odločitev v fazi davčnih postopkov omejiti samostojnost finančnih
inšpektorjev in del odločanja v davčnem postopku prenesti na direktorje finančnih uradov.
25. Izvesti poenostavitev pri obračunavanju prispevkov delojemalca in delodajalca in to na ta
način, da se ti prispevki združijo.
26. Ko zaposleni izpolni zakonske pogoje za upokojitev mu avtomatsko preneha delovno razmerje
in avtomatsko se upokoji, nato pa se lahko z delodajalcem sporazumno dogovorita za nadaljnje
delo oziroma zaposlitev.
27. Boljša dostopnost do zaposlenih v času uradnih ur.
28. Premik datuma izplačila plač v državni upravi iz 5. v mesecu na 15. v mesecu.

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

Gospodarsko področje
1. Avtomatizacija izpolnjevanja obrazcev v javni upravi
2. Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru.
3. Uvesti enkratno poročanje oziroma enkratno posredovanje podatkov državnim organom, ne pa
da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije, Spot, eDavki,
eNaročanje, …..).
4. Vse vloge naj državni uradniki rešijo takoj, ne pa da odgovorijo, da bodo rešili v tridesetih
oziroma šestdesetih dneh in potem tudi rešijo zadnji dan ali pa celo zamudijo.
5. Poenostavitev refundacije bolniških nadomestil.
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6. Delodajalcem omogočiti pridobivanje podatkov o zaposlenih pri prejšnjih delodajalcih ali da
ZZZS na podlagi razpoložljivih podatkov pripravi izračun nadomestila za bolniško.
7. Poenostavitve prezapletenih postopkov v delovanju podpornih agencij (na primer AVK, ARSO,
…).
8. Uvedba zlate vizumske sheme.
9. Urediti in poenostaviti delo od doma.
10. Skrajšanje in poenostavitev postopkov pridobivanja delovnih dovoljen za tujce
11. Poenostavitve pri upokojitvi in odjavi – ZPIZ naj spremeni interna navodila.
12. Ovire pri poslovanju s Fursom.
13. Inšpektorat Republike Slovenije za delo naj na svoji spletni strani objavi svoja stališča in
mnenja.
14. Poenostavitev aktivnosti na točki eVEM.
15. Nepotrebno poročanju Statističnemu uradu Republike Slovenije (Surs).

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

16. Poenostavitve pri čezmejnem poslovanju in samodejni izpis obrazca A1

Okoljsko področje
1. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti
presojo vplivov na okolje, ki je bila sprejeta julija 2020, naj bi se pozitivno vplivalo na
administrativne razbremenitve.
2. Cilje administrativne razbremenitve uresničuje tudi osnutek novega Gradbenega zakona (pojem
manjše rekonstrukcije, začasni objekt so začasna skladišča, investitor lahko na lastno odgovornost
začne gradnjo že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, odpravljajo se ovire pri legalizaciji
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objektov, za enostanovanjske stavbe legalno zgrajene pred 2018 se uvaja fikcija obstoja
uporabnega dovoljenja, za druge pa enostavnejši postopek, ……)
3. V osnutku novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) so predlagane nekatere ključne
spremembe, s katerimi se bodo odpravile administrativne ovire, ki bodo pospešile sprejemanje
prostorskih aktov.
4. Legalizacijske določbe v osnutku Gradbenega zakona so napisane tako, da bo dokazovanje
obstoja stavbe in druge pogoje lažje dokazati.
5. Poenostavitev vročanja, saj se bo vročanje izvajalo preko sistema e-graditev in ne več dolgotrajno
osebno vročanje.
6. Predlaga se rešitev, da posamezni mnenjedajalci pridobijo gradivo digitalno - objavljeno na
enotnem portalu. Tako vsi mnenjedajalci odločajo o istem gradivu.
7. Predlaga se poenostavitev izdaje gradbenih dovoljenj. Osnutek gradbenega zakona naj bi
vseboval rešitve, ki sledijo cilju poenostavitve , kjer je to mogoče.
8. Nujno je potrebno spoštovanje in upoštevanje zakonsko predpisanih rokov v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja. Naj se šteje, da je gradbeno dovoljenje izdano, če upravni organ v 60 dneh
od popolne vloge, katere dopolnitev se lahko zahteva v roku 15 dni od prejema vloge, ne izda
gradbenega dovoljenja.
9. Predlaga se pospešitev in poenostavitev postopkov pridobitve pravice graditi v postopkih izdaje
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradbenega dovoljenja za gradnjo in obnovo linijske komunalne infrastrukture. V osnutku
gradbenega zakona bo to rešeno tako, da se kot popolna vloga šteje tudi taka, kjer investitor še
nima vseh dokazil o pravici graditi. To lahko uredi v času postopka izdaje gradbenega dovoljenja.
10. Ureditev inšpekcijskega ukrepa odklopa legalnega objekta. To pomeni, da v primeru, ko je
nelegalen objekt priključen na legalen objekt, se izključi le nelegalen objekt, ne pa tudi legalen
objekt.
11. Vzpostavitev elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja, graditve in
evidentiranja nepremičnin.
12. Manjka možnost spreminjanja prostorskih aktov po skrajšanem postopku.
13. Že leta prihaja do težav pri prevzemu komunalne odpadne embalaže s strani družb za ravnanje
z odpadno embalažo, nastajajo požarne in okoljevarstvene težave, uporabniki pa vse to
neupravičeno plačujejo.
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14. Ureditev sistema obratovalnega monitoringa odpadnih vod v skladu z zahtevami zaključkov
BAT in prakso v drugih državah – priznavanje lastnega monitoringa.
15. Skrajšanje postopkov za pridobitev soglasij za gradnjo poslovnih objektov (zlasti ARSO).
16. Na področju izdajanja gradbenih dovoljenj nastajajo vedno večji zaostanki, saj nekateri
postopki trajajo tudi po dve aleti in več.
17. Predlaga se podaljšanje roka za legalizacijo, ki sedaj znaša pet let, s čimer naj bi se razbremenile
upravne enote.
18. Za destimuliranje nedovoljenih gradenj bi kazalo razmisliti o predlogu, da bi bila možnost
priključitve na osnovno komunalno infrastrukturo (elektrika, voda), pogojevana z uporabnim
dovoljenjem.
19. Razlastitve za občine naj bodo zakonsko urejene na enak način kot za državno infrastrukturo.
20. Molk organa naj se veže na strinjanje z dokumentacijo, ki je bila podana v obravnavo.
21. Odpraviti dolgotrajno pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora pri spreminjanju OPN ali
sprejemu OPPN, sa je na mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter mnenje
Direkcije za vode čaka tudi po devet mesec.
22. OPN in OPPN naj se razbremenita vseh vsebin, ki jih pokriva področna zakonodaja nosilcev
urejanja prostora. Če bi se zakonodaja ustrezno izvajala, potrebe po prepisovanju v prostorske akte
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ne bi bilo.
23. Predlaga se zoženje priobalnega pasu iz sedanjih 15 metrov na 5 metrov, saj je v preteklosti
znašal 2 metra.
24. Predlaga se sprememba metodologije za izračun omrežnin. Sedaj je določeno, da je cena
omrežnine odvisna od zmogljivosti priključka oziroma premera vodomera. Veliko jih ima vgrajene
vodomere večjih velikosti zaradi zagotavljanja varnosti s hidranti.
25. Predlaga se pospešitev sprejemanja uredb o določitvi varstvenih pasov. Varovanje vodnih virov
je prešlo iz lokalnega na državni nivo, a pristojno ministrstvo uredbe sprejema prepočasi, lokalni
odloki pa zaradi tega niso več operativni.
26. Omogočiti izrabo geotermalne vode v Pomurju – gre za prestrogo izvajanje zakonodaje na
osnovi izračuna letnega emisijskega deleža toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
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kanalizacijo, kljub temu, da uporabniki geotermalne energije v Pomurju dosegajo dosti nižje mejne
vrednosti toplote.
27. Odpraviti je potrebno birokratske ovire pri gradnji malih HE, to pomeni odpraviti neustrezne
kriterije za za pridobitev vodne pravice, posodobiti pravila in na ta način bo izkoriščeno več kot 50
% še vedno neizkoriščenega hidropotenciala Slovenije.
28. Predlaga se ukinitev poročanja o odpadkih na ARSO, kateremu se poroča enkrat letno.
29. Predlog za ukinitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrate manjšega tveganja, katerega pa
ministrstvo ne podpira, saj ukinitev ne bi pomenila debirokratizacije ob ohranjeni zahtevi izdelave
varnostne dokumentacije, kar je skladno z direktivo SEVESO.
30. Predlog poenostavitve postopkov za pridobitev okoljevarstvenih soglasij, okoljevarstvenih in
gradbenih dovoljenj.

23

Ivan Simič nad ﬁnančne inšpektorje: Razkril domnevne nepravilnosti in jih
prijavil tožilstvu ter policiji
Nad državno srebrnino bo bdel tudi Prekmurec

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

6

30

Prekmurec zadolžen za debirokratizacijo države: "Mnogi sovražijo samo
zato, ker pač morajo nekoga sovražiti"

8

Prekmurec ponovno okronan za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v
državi
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Ivan Simič

Strateški svet za debirokratizacijo
Obdavčitev

Okolje

Predlogi ukrepov

Vlada RS
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Ukrepi za gospodarstvo

Debirokratizacija
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Bo Ivan Simič znižal davke na višje plače in skrajšal
davčne postopke?
Čas branja: 3 min

2
16.09.2020 08:45 Dopolnjeno: 16.09.2020 09:06

Glavni vladni strateg za debirokracijo Ivan Simič bo predstavil ukrepe
na gospodarskem, okoljskem in davčnem postopku; kakšne bodo
posledice za davčne inšpektorje?

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

TANJA SMREKAR

Foto: Nebojsa Tejic/STA

Več iz teme:
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davki >

birokracija >

Andrej Šircelj >

Ivan Simič >

Peter Jenko >

electa >

Irena Nunčič >

Finančna uprava RS >
Slovenska demokratska... >

Ivan Simič, predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo, nekdanji šef
slovenske in nato srbske davčne uprave, tudi davčni svetovalec, bo danes predstavil
predlog ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Kaj lahko
pričakujemo? Najverjetneje tudi predlog sprememb pri davčnih inšpekcijskih
nadzorih (če ne zdaj pa v naslednjem paketu ukrepov), socialno kapico in nižjo
obdavčitev višjih dohodkov. Torej to, kar Simič zagovarja že leta.

Bodo inšpekcije hitrejše?

Preberite tudi
Osemmilijonska zmaga družine Janković in zaušnica Fursu

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

Spomnimo, prejšnje dni je v javnost prišla novica, da mora država vračati, skupaj z
obrestmi, skoraj osem milijonov evrov davka. Takšna je bila odločitev vrhovnega
sodišča, ki je konec maja ugodil reviziji Electe Naložb v tožbi zoper finančno upravo
(Furs).
Odločb Fursa, ki sicer po večletnih postopkih padejo na sodišču, je še več. Posledica
tega pa je poleg stroškov za državo in davkoplačevalce tudi visok strošek za davčne
zavezance, saj morajo namreč po odločbah, kljub pritožbam, davek plačati ali pa
dobijo izvršbo. Trenutno je na ustavnem sodišču tudi 68. a člen zakona o davčnem
postopku, ki določa 70-odstotno obdavčitev za neprijavljene dohodke. Če bo sodišče
odločilo, da je bil davek posameznikom zaračunan neupravičeno, bo morala država
spet vsem, ki jim ga je zaračunala in ki so se pritožili, vračati skupaj z obrestmi.

Preberite tudi
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Bi Janševa vlada šefa Fursa zamenjala že prej, če ne bi bilo dela
s korona ukrepi?

Ivan Simič je na svojem blogu že pisal o dolgotrajnih postopkih ali, kot piše, o linču
inšpektorjev. Po hitrem postopku pa je na predlog finančnega ministra Andreja
Širclja ta mesec vlada na čelu Fursa zamenjala tudi direktorja Petra Jenka z Ireno
Nunčič, ki prihaja s finančnega ministrstva, je blizu SDS in je nekdaj že delala na
davčni upravi.

Bomo dobili socialno kapico, nižje davke, manj predpisov?
Glede na dozdajšnje predloge Ivana Simiča lahko pričakujemo, da bo predlagal nižjo
obdavčitev srednjega in inženirskega kadra. Torej nekaj podobnega, kar predlaga
Klub slovenskih podjetnikov SBC. To predvideva tudi uvedbo tako imenovane
socialne kapice, to je omejitev plačevanja prispevkov za socialno varnost navzgor
meja bi verjetno bila 6.000 evrov).
Predlog naj bi vseboval, piše Delo, tudi spremembe pri obdavčitvi prejemkov, višjih

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

od milijona evrov, oziroma uvedbo novega dohodninskega razreda. Če bi bila ideja
sprejeta, bi se morda vrnili v Slovenijo tisti, ki so zaradi »davčne optimizacije«
spremenili svoje stalno prebivališče, med njimi je na primer v Monako (zaradi
športnih razlogov) preselil Primož Roglič. Z uvedbo novega najvišjega
dohodninskega razreda bi tisti, ki na leto zaslužijo več kot milijon evrov, plačali
486.000 evrov ter še 10 odstotkov davka na prihodke, višje od milijona evrov. S tem
bi bili najvišji dohodki manj obdavčeni. Zdaj nekdo, ki dobi tri milijone evrov
prihodkov, plača 1,5 milijona evrov davka, po novem bi slabih 700 tisoč.

Manj predpisov, manj agencij, več dela za upokojence
Med predlogi bo verjetno tudi več sprostitev za delo upokojencev, ki bi lahko delali
brez posledic za izplačilo na njihove pokojnine.
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Zmanjšali bi tudi število agencij. Kot piše Delo, bi v agencijo za trg in potrošnike bi
združili regulatorje, ki spadajo pod gospodarsko ministrstvo.
Spremembe lahko pričakujemo tudi pri gradbeni zakonodaji, ki je sicer že v
obravnavi. Poenostavili bi pridobivanje gradbenih dovoljenj, legalizacijo že zgrajenih
objektov, ter postopke za spremembo državnih in občinskih prostorskih načrtov.
Okoljsko ministrstvo naj bi kmalu objavilo še novelo zakona o urejanju prostora, ki bo
prenovil postopke sprejemanja prostorskih načrtov.
Kot enega od nadaljnjih ukrepov lahko pričakujemo tudi manj predpisov. Ob
imenovanju Simiča v vladni strateški svet je namreč premier Janez Janšazapisal:
"Ustanovljen je strateški svet za debirokratizacijo, ki ga vodi Ivan Simič. Več kot

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

20.000 predpisov je enostavno preveč."
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Ivan Simič predlaga: Če boste imeli delnice 15 let, ne bo
davka, avtorski honorarji pa bi bili obdavčeni kot plače
Čas branja: 4 min

9
16.09.2020 12:26 Dopolnjeno: 16.09.2020 12:41

Glavni vladni strateg za debirokracijo Ivan Simič pravkar predstavlja
ukrepe na gospodarskem, okoljskem in davčnem področju.
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TANJA SMREKAR , JURIJ ŠIMAC

Foto: Anze Malovrh/STA
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davki >

Ivan Simič >

Peter Jenko >

Finančna uprava RS >

Irena Nunčič >

Primož Roglič >

Andrej Bertoncelj >
Agencija Republike... >

Ivan Simič, predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo, nekdanji šef
slovenske in nato srbske davčne uprave, tudi davčni svetovalec, bo predstavlja ukrepe na
davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Eden glavnih so nižji davki na
kapitalske dobičke in socialna kapica pri plači 6.000 evrov bruto. To pomeni, da bi tisti,
ki bi imeli višje plače, plačali samo toliko prispevkov, kot če bi imeli 6.000 evrov bruto
plače.
Socialna kapica - pod črto - pomeni sicer nekoliko višjo dohodnino (prispevki namreč
znižujejo dohodninsko osnovo), a kljub temu višje neto izplačilo za najbolje plačane v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

državi.
In še - pomembno - Simič bi podelil posebna pooblastila tudi generalnemu
direktorju Fursa, ki bi se lahko ob zapletih vmešal v delovanje inšpektorjev. Ta mesec je
sicer finančni minister Andrej bertoncelj zamenjal na čelu Fursa petra
Jenka z Ireno Nunčič iz ministrstva (več pišemo v nadaljevanju).
Glavni ukrepi na davčnem področju so:
skrajšanje roka, po katerem se ne plača dohodnine iz kapitala od odsvojitve
kapitala, s 20 na 15 let;
znižanje začetne stopnje davka na kapitalske dobičke z 27,5 na 25 odstotkov, kot je
veljalo že lani. To ne bi veljalo le za prodajo kapitala, na primer delnic, temveč tudi
za obdavčitev obresti in dividend;
obdavčene bi bile vse obresti pri bankah in hranilnicah (zdaj so obdavčene le tiste
nad tisoč evri);
pri davku na dohodke iz oddajanja premoženja v najem - če bo predlog sprejet - ne
boste smeli več uveljavljati dejanskih stroškov, bi se pa normirani zvišali iz sedanjih
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15 na 30;
splošna dohodninska olajšava bi se zvišala s 3.500 na 4.000 evrov, morda še več,
kar pomeni tudi nižja obdavčitev za vse plače, tudi za srednji razred;
prevoz na delo bi znašal 10 centov na kilometer, ne glede na dejanski prevoz;
predlagana je uvedba 6. dohodninskega razreda nad milijon evrov v višini 10
odstotkov; Če bi bila ideja sprejeta, bi se morda vrnili v Slovenijo tisti, ki so zaradi
»davčne optimizacije« spremenili svoje stalno prebivališče, med njimi je na primer
v Monako (zaradi športnih razlogov) preselil Primož Roglič. Z uvedbo novega
najvišjega dohodninskega razreda bi tisti, ki na leto zaslužijo več kot milijon evrov,
plačali 486.000 evrov ter še 10 odstotkov davka na prihodke, višje od milijona
evrov. S tem bi bili najvišji dohodki manj obdavčeni. Zdaj nekdo, ki dobi tri milijone
evrov prihodkov, plača 1,5 milijona evrov davka, po novem bi slabih 700 tisoč;
uvedel bi davek na nepremičnine, ki bi nadomestil NUSZ, nadomestilo na ceste in
občinski davek na nepremičnine (denimo vikende);
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pripravlja se sprememba pri obdavčitvi DMV luksuznih avtomobilov, da bi se
izognili izogibanju plačevanja davka v Sloveniji prek registracij v Nemčiji in na
Slovaškem;
kriptovalute oziroma dobiček iz njih bi obdavčil z 20 odstotki; osnova bi bila razlika
med nakupno ceno in kasnejšim unovčenjem v evre (če nekdo na primer z bitcoini
kupi hišo, se potem ugotavlja davčna osnova v vrednosti hiše oziroma se ugotovi,
kdaj je prišlo do prelivanja iz kriptovalute v dejansko premoženje);
z 20 odstotki bi bili obdavčeni tudi dohodki, ki jih posamezniki dobivajo iz raznih
ustanovljenih skladov, denimo družinskih, v tujini;
višji bi bil odstotek za donacijo dohodnine s pol na en odstotek;
pri n0rmirancih bi znižali odstotek normiranih odhodkov (zdaj je to 80 odstotkov
vseh prihodkov) in znižal mejo sto tisoč evrov letnih prihodkov na 50 tisoč evrov (ta
že zdaj velja za popoldanske espeje), do katere je espe ali podjetje lahko
normiranec;
izenačili bi datume za plačilo dohodnine in prispevkov;
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omejili bi plačevanje socialnih prispevkov v višini, ki se jo plačuje nad 6.000 evrov
bruto plače;
manjša podjetja in podjetniki bi lahko z izgubo preteklih let pokrivali celotno
davčno osnovo; davek na dohodke pravnih oseb ostaja 19-odstoten
ob prijavah dividend in obresti iz tujine bi moral Furs takoj izdati odločbo;
uvedba novega vplačilnega računa za akontacijo dohodnine in prispevke za socialno
varnost; zdaj ta velja pri samostojnih poklicih, Simič predlaga tudi pri avtorskih
honorarjih, plačah...;
uvedba enega REK obrazca za vse vrste dohodkov ob istočasni izenačitvi
obračunavanja akontacij dohodnine in socialnih prispevkov od plač, podjemnih in
avtorskih pogodb; uvedel bi identično obdavčitev različnih vrst plačil, torej bi bili
avtorski honorarji in izplačila po podjemnih pogodbah obdavčena enako kot plače;
oddaja enega REK obrazca mesečno za vse vrste dohodkov;
informativni mesečni obračun DDV in obveznost vseh za izdajo eRačunov (zdaj so ti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

obvezni samo pri poslovanju z državo oziroma javno upravo);
poenotil bi plačilo prispevkov iz bruto plače (gre za prispevke delojemalca, ki so
vidni na plačilnem listu) in na bruto plačo (prispevki delodajalca).
Ukrepi na gospodarskem področju:
vse vloge naj državni uradniki rešijo takoj, ne pa, da odgovorijo, da jih bodo rešili v
30 ali celo 60 dneh in potem rešijo zadnji dan;
avtomatizacija izpolnjevanja obrazcev v javni upravi;
upokojenci bi lahko neomejeno delali, brez izgube pokojnine.
zagotovili bi vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru;
uvedli bi enkratno poročanje oziroma enkratno posredovanje podatkov državnim
organom, ne pa, da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, statistični
urad, Banka Slovenije, eDavki, eNaročanje...);
poenostavitev refundacije bolniških nadomestil, da bi podjetniki zavodu za
zdravstveno zavarovanje oddali le bolniški list in naj zavod sam uredi bolniške
odsotnosti, jih izračuna in poskrbi za nakazila;
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poenostavitev prezapletenih postopkov v delovanju podpornih agencij
(AVK, Arso...);
uvedba zlate vizumske sheme (to pomeni, da bi tujec z nekim višjim vložkom v
Slovenijo dobil brez težav stalno prebivališče, državljanstvo ...);
poenostavljeno delo od doma pa tudi poenostavitve za napotene delavce iz tujine.
Okoljske poenostavitve:
Spremembe lahko pričakujemo tudi pri gradbeni zakonodaji, ki je sicer že v obravnavi.
Poenostavili bi pridobivanje gradbenih dovoljenj, legalizacijo že zgrajenih objektov, ter
postopke za spremembo državnih in občinskih prostorskih načrtov. Okoljsko ministrstvo
naj bi kmalu objavilo še novelo zakona o urejanju prostora, ki bo prenovil postopke
sprejemanja prostorskih načrtov.
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Kaj pa poenostavitve pri davčnih inšpekcijah?
Ivan Simič napoveduje spremembe pri davčnih inšpekcijah: "Davčni inšpektorji so pri
svojem delu samostojni. Vendar pa bi v primerih, kjer se zadeve zapletejo, direktor
finančne uprave potreboval pooblastilo, da se vmeša v postopek."
Ivan Simič je na svojem blogu že pisal o dolgotrajnih postopkih ali, kot piše, o linču
inšpektorjev. Po hitrem postopku pa je na predlog finančnega ministra Andreja
Širclja ta mesec vlada na čelu Fursa zamenjala tudi direktorja Petra Jenka z Ireno
Nunčič, ki prihaja s finančnega ministrstva, je blizu SDS in je nekdaj že delala na
davčni upravi.
Spomnimo, prejšnje dni je v javnost prišla novica, da mora država vračati, skupaj z
obrestmi, skoraj osem milijonov evrov davka. Takšna je bila odločitev vrhovnega sodišča,
ki je konec maja ugodil reviziji Electe Naložb v tožbi zoper finančno upravo (Furs).
Odločb Fursa, ki sicer po večletnih postopkih padejo na sodišču, je še več. Posledica tega
pa je poleg stroškov za državo in davkoplačevalce tudi visok strošek za davčne zavezance,
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saj morajo namreč po odločbah, kljub pritožbam, davek plačati ali pa dobijo izvršbo.
Trenutno je na ustavnem sodišču tudi 68. a člen zakona o davčnem postopku, ki določa
70-odstotno obdavčitev za neprijavljene dohodke. Če bo sodišče odločilo, da je bil davek
posameznikom zaračunan neupravičeno, bo morala država spet vsem, ki jim ga je
zaračunala in ki so se pritožili, vračati skupaj z obrestmi.
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Krepitev javnega
stanovanjskega fonda
Na področju graditve

javnega stanovanjskega fonda se premika. 7. septembra 2020 je
direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec podpisal gradbeno

pogodbo za graditev druge faze stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru.
□ Maruša Opeka □ STA/An?e Malovrh

Direktor
RS

je

Stanovanjskega sklada

ob

»Zgrajeni

podpisu

bodo

novanjski objekti s
tega

158 najemnih

napovedal:

večstaod
oskrbovanih,

štirje

188 stanovanji,
in 30

prostori
stanovanjske skupnosti
najemni lokal v pritličju.«

in

V soseski bo 188 stanovanj
Ob podpisuje Remec poudaril, daje
vsak podpis tako velike pogodbe pomemben za našo družbo in tudi vse
državljane, ki naj bi si zaradi dostopnih
najemnin stanovanja lahko tudi privoščili. Pogodbena vrednost gradbenih
del za 188 stanovanj brez davka zanaša
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skoraj

19,7

2019 in 2020. Roki po posojilni in gradbenih pogodbah niso ogroženi,« so
zapisali na skladu.

milijonov evrov. Sosesko bo

gradilo gradbeno podjetje Pomgrad
skupaj s partnerji GITRI, GH Holding

VG5. Celotna soseska
Pod Pekrsko
gorco, kjer bo skupaj
s prvo fazo na voljo
vanj, od katerih jih bo
60

oskrbovanih,

bo

V projekt graditve stanovanj seje s
posojilom vključila Razvojna banka
Sveta Evrope (CEB). Aprila 2019 je sklad

s

sklenil posojilna pogodbo v

CEB

šini

50

milijonov

več kot

2000

stano-

vanj. V Javnem skladu
RS

evrov

in

2020

ter

s poslovnim

in

finančnim načrtom sklada za leti 2019
in 2020. Poleg osnovnega cilja zagotavljanja stanovanj bo projekt s CEB

vi-

pridobil

manjkajoče finančne vire za graditev
stanovanj na območjih, kjer je

novih

potreb največ. Financiranje je zajelo
tri obsežnejše sklope. Prvi je graditev
109

najemnih stanovanjskih enot

v

okviru pilotnega projekta Stanovanjska skupnost Gerbičeva v Ljubljani za
mlade do trideset let, v bližini študentskega bivališča

Univerze v Ljubljani;
rok za končanje gradnje skupaj s pridobljenim uporabnim do-

Vizija

voljenjem je februar

Stanovanjskega
sklada RS je

zgrajena predvidoma

do konca leta 2021.
S tem bo imel sklad
v različnih fazah graditve in razpisov že

2015-2025, poslovno politiko sklada za

obdobje do

Trije obsežnejši projekti

in

400 najemnih stano-

novanj je skladno z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu

2021.

Drug projekt je

graditev

najemnih
stanovanj za družine

do srednje
dohodki in
deloma tudi najemna
oskrbovana stanovanja za starejše. »Predz nizkimi

2.144 novih

nizkimi

javnih najemnih
stanovanj do

nost za najem stano-

leta 2023.

bodo
imele
socialno-ekonomsko
vanj

napovedujejo, da

bodo imeli v prihodnjem letu glede na

ranljive skupine, kot
so

mlade družine

in

zdajšnje stanje različnih projektov po
Sloveniji, dokončanih in pripravljenih

starejše osebe,« pravijo na skladu. 498

na

najem in vselitev po prednostnih
kategorijah javnega razpisa, 1089 sta-

skupaj s pridobljenim uporabnim dovoljenjem končane septembra in ok-

novanj. »Zaradi mile zime, doslednega

tobra leta 2021, bo v novi soseski Novo
Brdo v Ljubljani in bodo dopolnile novo
sosesko Zeleni Gaj na Brdu, 212 stano-

upoštevanja ukrepov in nepretrganega dela v času epidemije novega koronavirusa sklad tudi letos uspešno gradi in črpa posojilo v skladu s poslovnim
in finančnim načrtom sklada za leti

stanovanjskih

enot,

ki bi morale biti

vanj pa bo v soseski Pod Pekrsko gorco
v Mariboru. »Vlaganje sklada v povečanje

lastnega najemnega fonda sta-
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pripomogel k povečanju javnega

sta-

leg 118 občin, s katerimi že sodelujemo

novanjskega fonda v višini do štiri od-

na stanovanjskem področju, tudi dru-

stotke zdajšnjega obsega

ge občine

vseh

stano-

k

sodelovanju v naših pro-

za javni najem v Sloveniji. Z
ugodnim posojilom CEB pa je sklad
zagotovil finančne pogoje za doseganje

gramih.« V preteklih mesecih so na
različnih koncih Slovenije okrepili

ciljev resolucije,« so zapisali v Stano-

sklad v novozgrajenem objektu pred
kratkim kupil 27 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti, ki skupaj ob-

vanj

vanjskem skladu RS.

Po vsej Sloveniji
Stanovanjski sklad RS je zavezan uresničevati cilje nacionalne stanovanjske
politike na področjih lažje dostopnos-

do stanovanj, ustvarjanja
žene ponudbe kakovostnih
onalnih stanovanj
ter
ti

uravnote-

in

funkcivečanja

stanovanjske mobilnosti prebivalstva.
Vizija Stanovanjskega sklada RSje, da

bi

do leta 2023

skupno zagotovili 2.144

novih javnih najemnih stanovanj v
projektni vrednosti okoli 286 milijonov
evrov. »Naš namen je,« pojasnijo, »da

stanovanj.

V

Murski

segajo nekaj manj kot

je

607

Ljubljana

400

Maribor

kvadratnih

76

Kočevje

27

Murska

Sobota

odšel 3,85 mili-

20

Slovenj Gradec

jona evrov. Konec julijaje direktor Remec sklenil tudi prodajno pogodbo za

19

Mežica

stanovanj s pripadajočimi

10

Radenci

najemnikom skla-

10

Gornja Radgona

naj bi bila na voljo v drugi polovici prihodnjega leta. Kot je pri podpi-

6

metrov in

nakup 76

za katera

2200

Soboti

javnega sklada [v različnih
fazah]

je

parkirnimi mesti v Kočevju, ki bodo
končanajunija

da

2021,

pa

razložil župan občine
Vladimir Prebilič, je investicija za občino posebej pomembna, ker
se občina gospodarsko krepi, stanovanj
pa primanjkuje. Zaradi službe si marsikdo v Kočevju išče stanovanje, kar je
su

Brežice

pogodbe

Kočevje

dober

kazalnik razvoja. Stanovanjski

sklad
nega

RS bo v letošnjem letu prek javpoziva za nakup stanovanj in ze-

mljišč

za

gradnjo stanovanj kupil še

in sicer 20 v Slovenj Gradv Mežici, po 10 v Radencih in
Gornji Radgoni ter 6 v Brežicah. E3

65 stanovanj,
cu,

19
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se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da s
svojo navzočnostjo vzpodbudimo po-

fond

Nova najemna stanovanja
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Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
5 min

Znanost ne ve
vsega

POSAVSKA
GOSPODARSKA
20 min
Robert
Polnar o
ZBORNICAtem,
KRŠKO
da ne
pristaja na to, da
Darko Gorišek
bi se v Sloveniji
promoviralo
16. september
2020 00:00
usta...
16. september 2020 0:00
Predviden
3 min
35 min čas
Obbranja:
10. obletnici
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smrti Saše Vegri:
Ko ne materinstvo
ne otroštvo nista
pravljica
38 min

Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti

48 min

Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi

Drugi blok JEK krona
energetskih projektov
Pred posavsko regijo so številni izzivi. Glede na nastale
razmere zaradi epidemije sta v tem trenutku
najpomembnejša projekta dokončanje verige
hidroelektrarn na spodnji Savi in gradnja HE Mokrice. Gre
za naložbo, kjer je vključenost slovenskega gospodarstva
na visoki ravni, saj bodo gradnjo skoraj v celoti izvedla
slovenska podjetja.

Vse objave

Darko Gorišek (Foto: GZ Posavja)

Z energetskega vidika bo
krona vseh energetskih
projektov v Posavju
zgraditev drugega bloka
Jedrske elektrarne Krško
(JEK). Sprejemljivost
gradnje drugega bloka je v
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lokalnem okolju pa tudi
širše že zdaj na zavidljivi
ravni in prepričani smo, da
NAJNOVEJŠE
5 min

20 min

35 min
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38 min

48 min

se bo v prihodnjih letih
sprejela odločitev za

Znanost ne ve
vsega

gradnjo. Pred tem pa

Robert Polnar o
tem, da ne
pristaja na to, da
bi se v Sloveniji
promoviralo
usta...

odlagališča nizko- in

Ob 10. obletnici
smrti Saše Vegri:
Ko ne materinstvo
ne otroštvo nista
pravljica
Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti
Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi
Vse objave

seveda sledi še zgraditev
srednjeradioaktivnih
odpadkov, za katero je
lokacija že zagotovljena,
zagotovljena pa so tudi vsa
potrebna finančna
sredstva.
Za sevniško in radeško
gospodarstvo bo s stališča
infrastrukture ključnega
pomena zgraditev
osrednjega kraka tretje
razvojne osi. Skrbi nas, ker
se na tem področju
trenutno ne dogaja nič,
smo pa prepričani, da se
bo v najkrajšem možnem
času začela graditi dodatna
cestna povezava med
Krškim in Brežicami, ki bo
še bolj zbližala kraja in
dodatno pospešila
logistične tokove. V regiji
podpiramo tudi nadaljnjo
širitev schengenskega
območja in vključitev
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sosednje Hrvaške v
območje. Hrvaška je
namreč glavna
NAJNOVEJŠE
5 min

20 min

35 min

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

38 min

48 min

zunanjetrgovinska
partnerica regije, tako na

Znanost ne ve
vsega

strani izvoza kot na strani

Robert Polnar o
tem, da ne
pristaja na to, da
bi se v Sloveniji
promoviralo
usta...

evrsko območje pa se

Ob 10. obletnici
smrti Saše Vegri:
Ko ne materinstvo
ne otroštvo nista
pravljica
Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti
Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi
Vse objave

uvoza, z njeno vključitvijo v
dodatno nadejamo
nadaljnje rasti
obojestranskega
sodelovanja, ki so ga spletli
številni rodovi pred nami.
Posavsko gospodarstvo je
uspešno in izvozno
orientirano. Upoštevajoč
zadnje petletno obdobje
prihodki na tujih trgih
znašajo v povprečju več
kot 60 odstotkov vseh
prihodkov od prodaje. K
uspehu so prispevale
malodane vse dejavnosti,
prednjači pa posavska
energetika, saj se skoraj
polovico električne energije
proizvede prav v Posavju,
sledijo ji predelovalna
dejavnost, ki zagotavlja
tudi največ delovnih mest,
trgovina, gradbeništvo in
gostinstvo s Termami
Čatež na čelu.
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Regija gradi svojo
konkurenčno prednost na
več stebrih. Ključni steber
NAJNOVEJŠE
5 min

20 min

35 min

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

38 min

48 min

so usposobljeni kadri s
Šolskim centrom Krško -

Znanost ne ve
vsega

Sevnica na čelu. Sledijo

Robert Polnar o
tem, da ne
pristaja na to, da
bi se v Sloveniji
promoviralo
usta...

tradicije obrti pa

Ob 10. obletnici
smrti Saše Vegri:
Ko ne materinstvo
ne otroštvo nista
pravljica
Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti
Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi
Vse objave

steber več kot stoletne
zemljepisni položaj in
kakovostno življenjsko
okolje. Na ravni regije smo
vsi, ki se zavzemamo za
ustrezne kadre za delo v
posavskem gospodarstvu
in obrti, zavezani k tako
imenovanemu zavezništvu
za mlade, saj bodo mladi,
ki se danes še šolajo,
ključni pri nadaljnjem
uspešnem gospodarskem
razvoju regije. Žanjemo pa
tudi že uspehe – bili smo
namreč prva regija v
Sloveniji, ki je s
sodelovanjem vseh
deležnikov pridobila poklic
strojni mehanik po
vajeniškem sistemu, v
letošnjem šolskem letu pa
bo šolanje končala prva
generacija vajencev –
dijakov.
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In kje želimo biti v
prihodnje? V gospodarstvu
vidimo odgovor v dodani
NAJNOVEJŠE
5 min

20 min

35 min

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

38 min

48 min

vrednosti kot ključnem
kazalniku uspeha. V

Znanost ne ve
vsega

Posavju je dodana

Robert Polnar o
tem, da ne
pristaja na to, da
bi se v Sloveniji
promoviralo
usta...

že zdaj nad slovenskim

Ob 10. obletnici
smrti Saše Vegri:
Ko ne materinstvo
ne otroštvo nista
pravljica
Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti
Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi
Vse objave

vrednost na zaposlenega
povprečjem, cilj pa je, da bi
regija dosegla povprečje
sosednje Avstrije oziroma
Nemčije. S podvojitvijo
naložb v kadre ter razvoj in
inovacije, ki so bile lani na
ravni dobrih 260 milijonov
evrov, nam bo to zagotovo
uspelo. Na področju
kakovosti življenja pa bo
regija prepoznana kot
turistična destinacija z
bogato zgodovino, izvirno
kulinariko in z možnostjo
aktivnega preživljanjem
prostega časa.
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Površina: 203 cm2

GRADNJA TRETJEGA

BLOKA

JE KONČANA

NA TRATAH

Čepravje Gornja Radgona malo mesto, se ponaša tudi
s predelom mesta,

ki se imenuje Trate. Pozidava na tem
delu mesta seje najbolj razvila po drugi svetovni vojni.
Tedaj je tod bilo postavljenih nekaj individualnih hiš. Po
med prvimi poslovne prostore gradilo tedanje
Gradbeno podjetje, kije zaposlovalo veliko delavcev, vodil

vojni je

pa ga je

znani

gradbenik Klopčič. Z izgradnjo serijskih

stanovanjskih blokov, ki sojih gradili za potrebe delavcev
zaposlenih

v večjih

podjetij,

kot

bila Elrad

sta

in

Avtoradgona, je nastalo pravo blokovsko stanovanjsko
naselje. V novejšem času sta tam zrasla še vrtec in dom
starejših. Prav ob domu starejših, pa je podjetje Stavbar
gradilo dva večja stanovanjska bloka, ki sta

Maribor,

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

zaradi stečaja podjetja čakala na dokončanje celih 10 let.
Dokončno izgradnjo blokov sta opravila podjetnika
gradbenika, tedaj Komunala Lenart,

ki

je

bila v lasti
, Srečka

Marjana Bračka, in Gradbeništva Knuplež d. o. o.

voljo 30 stanovanj, ki so namenjena prosti prodaji. Kot je

Knupleža iz Zg. Velke. Ob predaji teh dveh stanovanjskih

ob

blokov

povedala

bilo napovedano, da se bo v njuni bližini gradil
tretji blok. Obljubo sta izpolnila gradbenika Marjan
Bračko in Srečko Knuplež, ki sta pristopila tudi kgradnji
je

tretjega obljubljenega bloka. Kot nam je povedal direktor
podjetja

Gradbenik Knuplež d. o. o. Zg. Velka,

Srečko

Knuplež, ki izvaja gradbena dela, sta pri gradnji bloka s
kapitalom

zastopana

stanovanjskega bloka,

končana pa

bi naj

bila

vsak do
se je

ene

pričela

polovice.

26.

Gradnja

avgusta

do septembra 2020.

V

2019,

bloku je na

obisku gradbišča bloka,

našem

Vesna

bilo 27. VIII. 2020,
že 90 odstotkov

Knuplež, je prodanih

.

stanovanj Kot kaže se bodo stanovalci v svoj a stanovanj a
vselili kmalu, saj so dela v glavnem v zaključni fazi. Ob
našem obisku gradbišča, so delavci postavljali varovalne

strehe na parkiriščih,

ki

so

namenjeni

stanovalcem

bloka. Kot nam je povedala Vesna Knuplež, imajo ob teh
treh blokih že pripravljen prostor za gradnjo manjšega
bloka. Kdaj bodo pričeli z gradnjo
Ludvik

še ni znano.

Kramberger.
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Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
11 min

Robert Polnar o
tem, da ne pristaja
na to, da bi se v
POSAVSKASloveniji
GOSPODARSKA
ZBORNICApromoviralo
KRŠKO
usta...

Darko Gorišek

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

26september
min
Ob 2020
10. obletnici
16.
00:00
smrti Saše Vegri:
16. september 2020 0:00
Ko ne materinstvo
Predviden čas
3 min
ne branja:
otroštvo
nista
pravljica
29 min

Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti

39 min

Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi

56 min

Začenja se
sojenje v dopinški
aferi Aderlass

Drugi blok JEK krona
energetskih projektov
Pred posavsko regijo so številni izzivi. Glede na nastale
razmere zaradi epidemije sta v tem trenutku
najpomembnejša projekta dokončanje verige
hidroelektrarn na spodnji Savi in gradnja HE Mokrice. Gre
za naložbo, kjer je vključenost slovenskega gospodarstva
na visoki ravni, saj bodo gradnjo skoraj v celoti izvedla
slovenska podjetja.

Vse objave

Darko Gorišek (Foto: GZ Posavja)

Z energetskega vidika bo
krona vseh energetskih
projektov v Posavju
zgraditev drugega bloka
Jedrske elektrarne Krško
(JEK). Sprejemljivost
gradnje drugega bloka je v
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lokalnem okolju pa tudi
širše že zdaj na zavidljivi
ravni in prepričani smo, da
NAJNOVEJŠE
11 min

26 min

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

29 min

39 min

56 min

Robert Polnar o
tem, da ne pristaja
na to, da bi se v
Sloveniji
promoviralo
usta...
Ob 10. obletnici
smrti Saše Vegri:
Ko ne materinstvo
ne otroštvo nista
pravljica
Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti
Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi
Začenja se
sojenje v dopinški
aferi Aderlass
Vse objave

se bo v prihodnjih letih
sprejela odločitev za
gradnjo. Pred tem pa
seveda sledi še zgraditev
odlagališča nizko- in
srednjeradioaktivnih
odpadkov, za katero je
lokacija že zagotovljena,
zagotovljena pa so tudi vsa
potrebna finančna
sredstva.
Za sevniško in radeško
gospodarstvo bo s stališča
infrastrukture ključnega
pomena zgraditev
osrednjega kraka tretje
razvojne osi. Skrbi nas, ker
se na tem področju
trenutno ne dogaja nič,
smo pa prepričani, da se
bo v najkrajšem možnem
času začela graditi dodatna
cestna povezava med
Krškim in Brežicami, ki bo
še bolj zbližala kraja in
dodatno pospešila
logistične tokove. V regiji
podpiramo tudi nadaljnjo
širitev schengenskega
območja in vključitev
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sosednje Hrvaške v
območje. Hrvaška je
namreč glavna
NAJNOVEJŠE
11 min

26 min

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

29 min

39 min

56 min

Robert Polnar o
tem, da ne pristaja
na to, da bi se v
Sloveniji
promoviralo
usta...
Ob 10. obletnici
smrti Saše Vegri:
Ko ne materinstvo
ne otroštvo nista
pravljica
Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti
Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi
Začenja se
sojenje v dopinški
aferi Aderlass
Vse objave

zunanjetrgovinska
partnerica regije, tako na
strani izvoza kot na strani
uvoza, z njeno vključitvijo v
evrsko območje pa se
dodatno nadejamo
nadaljnje rasti
obojestranskega
sodelovanja, ki so ga spletli
številni rodovi pred nami.
Posavsko gospodarstvo je
uspešno in izvozno
orientirano. Upoštevajoč
zadnje petletno obdobje
prihodki na tujih trgih
znašajo v povprečju več
kot 60 odstotkov vseh
prihodkov od prodaje. K
uspehu so prispevale
malodane vse dejavnosti,
prednjači pa posavska
energetika, saj se skoraj
polovico električne energije
proizvede prav v Posavju,
sledijo ji predelovalna
dejavnost, ki zagotavlja
tudi največ delovnih mest,
trgovina, gradbeništvo in
gostinstvo s Termami
Čatež na čelu.
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Regija gradi svojo
konkurenčno prednost na
več stebrih. Ključni steber
NAJNOVEJŠE
11 min

26 min

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

29 min

39 min

56 min

Robert Polnar o
tem, da ne pristaja
na to, da bi se v
Sloveniji
promoviralo
usta...
Ob 10. obletnici
smrti Saše Vegri:
Ko ne materinstvo
ne otroštvo nista
pravljica
Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti

so usposobljeni kadri s
Šolskim centrom Krško Sevnica na čelu. Sledijo
steber več kot stoletne
tradicije obrti pa
zemljepisni položaj in
kakovostno življenjsko
okolje. Na ravni regije smo
vsi, ki se zavzemamo za
ustrezne kadre za delo v
posavskem gospodarstvu
in obrti, zavezani k tako
imenovanemu zavezništvu

Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi

za mlade, saj bodo mladi,

Začenja se
sojenje v dopinški
aferi Aderlass

razvoju regije. Žanjemo pa

ki se danes še šolajo,
ključni pri nadaljnjem
uspešnem gospodarskem
tudi že uspehe – bili smo
namreč prva regija v

Vse objave

Sloveniji, ki je s
sodelovanjem vseh
deležnikov pridobila poklic
strojni mehanik po
vajeniškem sistemu, v
letošnjem šolskem letu pa
bo šolanje končala prva
generacija vajencev –
dijakov.
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In kje želimo biti v
prihodnje? V gospodarstvu
vidimo odgovor v dodani
NAJNOVEJŠE
11 min

26 min

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

29 min

39 min

56 min

Robert Polnar o
tem, da ne pristaja
na to, da bi se v
Sloveniji
promoviralo
usta...
Ob 10. obletnici
smrti Saše Vegri:
Ko ne materinstvo
ne otroštvo nista
pravljica
Mislim svoje
mesto: Brez
zagretosti

vrednosti kot ključnem
kazalniku uspeha. V
Posavju je dodana
vrednost na zaposlenega
že zdaj nad slovenskim
povprečjem, cilj pa je, da bi
regija dosegla povprečje
sosednje Avstrije oziroma
Nemčije. S podvojitvijo
naložb v kadre ter razvoj in
inovacije, ki so bile lani na
ravni dobrih 260 milijonov
evrov, nam bo to zagotovo

Čez slabo leto
železni lepotec v
Brežicah že v
prenovljeni
podobi

uspelo. Na področju

Začenja se
sojenje v dopinški
aferi Aderlass

bogato zgodovino, izvirno

kakovosti življenja pa bo
regija prepoznana kot
turistična destinacija z
kulinariko in z možnostjo
aktivnega preživljanjem

Vse objave

prostega časa.
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Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, julij 2020

Število delovno aktivnih oseb je bilo v juliju 2020 za 0,2 % nižje kot v juniju 2020
V juliju 2020 je bilo v Sloveniji približno 882.800 delovno aktivnih oseb (ali 0,2 % manj kot v juniju 2020). Med njimi je bilo v tem mesecu 11,5 % tujih državljanov (brez
kmetov). Število delovno aktivnih tujih državljanov se je povečalo, število delovno aktivnih državljanov Slovenije pa zmanjšalo.
16.9.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Jerneja Čuk
Povpraševanje po podatkih

Število delovno aktivnih oseb se je v juliju 2020 znižalo
Število delovno aktivnih oseb se je v juliju 2020 glede na junij 2020 zmanjšalo za 0,2 % (na približno 882.800), glede na julij 2019 pa za 1,2 %. Število zaposlenih oseb se
je znižalo za 0,2 % (ali za približno 1.400, na približno 788.900), število samozaposlenih pa le za malenkost (na približno 94.000). Glede na julij 2019 pa je bilo število
zaposlenih oseb nižje za 1,7 %, število samozaposlenih oseb pa višje za 3,3 %.
Število delovno aktivnih žensk se je v juliju 2020 na mesečni ravni zmanjšalo izraziteje kot število delovno aktivnih moških (prvih za 0,2 %, na približno 397.400, drugih za
0,1 %, na približno 485.400). Z vidika starosti se je med vsemi delovno aktivnimi najbolj zmanjšalo v starostni skupini 25–29 let (za nekaj več kot 500, na približno 81.000).
Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v juliju 2020 glede na junij 2020 v enajstih dejavnostih zmanjšalo, v devetih pa povečalo. Zmanjšalo se je najbolj v
predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,6 % (na 200.100). To se je tokrat zgodilo v tej dejavnosti že četrti mesec zapored. Povečalo pa se je najbolj v dejavnosti
gradbeništvo, in sicer za 0,8 % (na približno 65.400).
V juliju 2020 med delovno aktivnimi osebami 11,5 % tujih državljanov
Število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji (kmetje niso upoštevani) se je v juliju 2020 glede na junij 2020 povečalo za 0,3 % oz. za nekaj več kot 300, na nekaj
več kot 98.800 (kar je bilo 11,5 % vseh delovno aktivnih oseb), medtem ko se je število delovno aktivnih državljanov Slovenije na mesečni ravni zmanjšalo.
V petih letih, torej od julija 2015, se je število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji povečalo za 71,5 %. V juliju 2020 jih je bilo največ med delovno aktivnimi v
dejavnosti gradbeništvo (približno 27.700 ali za 55,4 % več kot v istem mesecu pred petimi leti). 15,2 % delovno aktivnih tujih državljanov je bilo iz držav članic EU (ali
23,1 % več kot v istem mesecu pred petimi leti), 84,8 % pa iz drugih držav (ali za 84,5 % več kot v istem mesecu pred petimi leti). V teh podatkih niso zajeti kmetje.

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

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
VII 2020
število

VII 2020
VI 2020

VII 2020
VII 2019

indeks

Delovno aktivno prebivalstvo

882.837

99,8

98,8

Zaposlene osebe

788.856

99,8

98,3
98,6

Zaposlene osebe pri pravnih osebah

738.890

99,8

Zaposlene osebe pri fizičnih osebah

49.966

100,5

93,6

93.981

100,0

103,3

66.306

100,0

100,3

6.425

99,8

99,1

21.250

100,1

115,3

Samozaposlene osebe
Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki
Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost
Samozaposlene osebe - kmetje
Vir: SURS

Priponke
Delovno aktivno prebivalstvo po spolu, Slovenija, julij 2020.xls 35 kB
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Julija malenkost manj delovno aktivnih oseb
16.09.2020 11:15

Ljubljana, 16. septembra (STA) - V Sloveniji je bilo julija približno 882.800 delovno
aktivnih, kar je 0,2 odstotka manj kot junija in 1,2 odstotka manj kot julija lani. Najbolj se
je število delovno aktivnih julija zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih, najbolj pa se je
povečalo v gradbeništvu, so danes sporočili iz državnega statističnega urada.
Število zaposlenih oseb se je julija znižalo za približno 0,2 odstotka oz. za 1400 na približno
788.900, število samozaposlenih pa se je zmanjšalo le za malenkost na približno 94.000, so
izračunali statistiki. Glede na julij lani je bilo število zaposlenih oseb nižje za 1,7 odstotka,
število samozaposlenih oseb pa višje za 3,3 odstotka.
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Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih žensk zmanjšalo izraziteje kot število delovno
aktivnih moških (prvih za 0,2 odstotka na približno 397.400, drugih za 0,1 odstotka na približno
485.400). Z vidika starosti pa se je po navedbah statističnega urada med vsemi delovno
aktivnimi najbolj zmanjšalo v starostni skupini 25-29 let, in sicer za nekaj več kot 500 na
približno 81.000.
Z vidika dejavnosti pa se je število delovno aktivnih oseb julija najbolj zmanjšalo v
predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,6 odstotka na 200.100. V pridelovalni dejavnosti se je
število delovno aktivnih zmanjšalo že četrti zaporedni mesec, dodajajo na statističnem uradu.
Po drugi strani se je število delovno aktivnih najbolj povečalo v gradbeništvu, in sicer za 0,8
odstotka na približno 65.400.
Število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji, pri čemer kmetje niso upoštevani, se je
julija na mesečni ravni povečalo za 0,3 odstotka oz. za nekaj več kot 300 na nekaj več kot
98.800. To predstavlja 11,5 odstotka vseh delovno aktivnih oseb. Število delovno aktivnih
državljanov Slovenije se je na mesečni ravni zmanjšalo.
Od julija 2015 do julija letos se je število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji povečalo
za 71,5 odstotka. Julija letos jih je bilo največ v gradbeništvo (približno 27.700 ali za 55,4
odstotka več kot v istem mesecu pred petimi leti).
Kot so še sporočili iz statističnega urada, je bilo 15,2 odstotka delovno aktivnih tujih
državljanov iz držav članic EU (23,1 odstotka več julija 2015), 84,8 odstotka pa iz drugih držav
(84,5 odstotka več kot julija 2015).
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Na 54. Državnem srečanje mladih
raziskovalcev dijaki Šolskega centra
Velenje osvojili zlato priznanje s pohvalo

Mladi raziskovalci so se tudi letos lotili raziskovanja najrazličnejših področjih, med katerimi na
Šolskem centru Velenje prevladuje tehniško področje. Zaradi pandemije se je zamaknil tudi datum
državnega srečanja, ki je potekal v okviru organizatorja Zveze za tehnično kulturo Slovenije.
54. Državno srečanje mladih raziskovalcev je tako potekalo v ponedeljek in torek, 14. in 15.
septembra 2020 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
Za svoje zamisli so dijaki prejeli tako srebrna kot tudi zlato priznanje.
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Srebrna priznanja so prejele naloge:
Aplikacija za otroke s posebnimi potrebami, avtoric Ane Repas in Lare Kotnik
Zalivalni sistem, avtorjev Domna Kuharja in Aleša Dvorjaka
Avtonomen dron za dobavo hrane, avtorja Dejana Mežnarca
Predelava RC-avtomobila v nizkocenovno napravo za videonadzor, avtorja Luke Ramšaka in
Domna Stvarnika
Uporaba računalniškega vida za zaznavanje voznega pasu na slovenskih cestah, avtorja Luka Laha
Zapisovanje podatkov na DNK, avtorja Sama Pungarška Pritržnika
Zlato priznanje s pohvalo pa sta prejela Laura Pečnik Budna in Gaber Čuješ za nalogo
Uporaba simulatorja letenja v letalski industriji.
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O samem projektu sta avtorja zapisala sledeče:
Simulatorji so trenutno eden najbolj priljubljenih načinov učenja. Med najpopularnejšimi simulacijami
pa so brez dvoma simulatorji letenja, ki uporabnike vedno bolj navdušujejo. Vendar pa simulatorji
letenja niso uporabni le za zabavo, saj so namenjeni tudi profesionalni rabi, s katero se želimo čim
bolj približati resničnemu letenju. Za takšno rabo so se ustanovile številne divizije pod okriljem
Mednarodne organizacije za virtualno letenje (IVAO). V najini raziskovalni nalogi sva raziskovala,
kako in za kaj (lahko) letalska industrija uporablja simulatorje letenja, poleg tega pa sva raziskovala
ali lahko sama zgradiva simulator, ki je primerljiv s kupljenimi in profesionalnimi simulatorji letenja.
Raziskovalna naloga je sestavljena iz treh delov. Najprej sva simulator zgradila, ga prilagodila za
simulacijo letenja ter sproti beležila stroške izdelave, da sva jih lahko kasneje primerjala z že
kupljenim simulatorjem in profesionalnim simulatorjem letenja. Nato sva poklicala izkušene pilote, ki
so najin simulator ocenili in preverili ali je primerljiv s profesionalnim in ali je (in če, koliko) primeren
za učenje letenja. Ob preverjanju simulatorja kot pomembno marketinško sredstvo, sva preverjala
statistike uporabe simulatorjev skozi leta ter jih primerjala s številom pilotov v vsakem času, prav
tako pa sva preverila marketinško moč simulatorja, tako da sva zbrala nekaj prostovoljcev ter izvedla
intervju z njimi pred uporabo simulatorja in po njej.
Vsem avtorjem in mentorjem iskreno čestitamo.
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Karmen Hudournik,
koordinatorica gibanja
http://mladiraziskovalci.scv.si

Beseda o gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline
Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline letos že 38. leto vodi mlade raziskovalce pri
ustvarjalnemu delu. Osnovnošolci, srednješolci in študentje prijavijo zanimive raziskovalne naloge ali
inovativne projekte. Pod budnim očesom izkušenih mentorjev nastanejo vsako leto zanimive in
kreativne naloge.
Gibanje ponuja širok nabor tem in te so: astronomija ali fizika, biologija, ekologija z varstvom okolja,
etnologija, matematika ali logika, kemija ali kemijska tehnologija, psihologija ali pedagogika,
ekonomija ali turizem, geografija ali geologija, slovenski jezik ali književnost, filozofija ali sociologija,
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zgodovina ali umetnostna zgodovina, interdisciplinarna področja, druga področja, elektrotehnika,
elektronika in robotika, arhitektura, gradbeništvo ali promet, računalništvo ali telekomunikacije,
tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo, idr), aplikativni inovacijski predlogi in projekti.
V letošnjem letu smo iz gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline na 54. Srečanje mladih
raziskovalcev poslali 33 raziskovalnih nalog (18 osnovnošolskih in 15 srednješolskih). V drugi krog
se je uvrstilo 18 nalog (11 OŠ in 7 SŠ). V Mariboru smo skupno prejeli 5 zlatih, 13
srebrnih in 15bronastih priznanj.
Vabljeni, da se nam pridružite.
Karmen Hudournik,
koordinatorica gibanja
http://mladiraziskovalci.scv.si
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Svet za debirokratizacijo predlaga več novosti pri davkih

Nabor ukrepov, ki jih morajo zdaj pregledati pristojni

A. S., G. C.| 16. september 2020 ob 14 00 Zadnji poseg: 16. september 2020 ob 18 03
MMC RTV SLO, STA

Vlada je maja ustanovila strateški svet za debirokratizacijo, ki ga vodi nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave Ivan Simič. Foto: Zajem…

Strateški svet za debirokratizacijo je vladi predlagal nabor ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Z
njimi bi po besedah predsednika sveta Ivana Simiča poenostavili poslovanje in v nekaterih primerih tudi znižali davke.
V torek so 28 predlogov s področja davkov in 30 predlogov s področja okolja predstavili koalicijskim poslancem, zdaj jih bo proučilo še
ministrstvo za finance. Predsednik sveta Ivan Simič meni, da bi vsaj del predlogov lahko sprejeli do konca leta, nekateri, tehnološko in
informacijsko bolj zapleteni, pa bi lahko zaživeli s 1. aprilom prihodnje leto.
"Pazili smo, da bi bilo proračunskega izpada čim manj, vendar menimo, da bi z nekaterimi spremembami lahko pridobili kvečjemu več
prihodkov," je dejal Simič.
Predlagajo tudi zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 odstotka na en odstotek, ter
zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci namenili za donacije, in sicer na 20 odstotkov.
Za upokojence predlagajo, da po upokojitvi lahko še naprej delajo in ob plači, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo
tudi celotno pokojnino.
O predlogu uvedbe socialne kapice za zaposlene z bruto plačo nad 6000 evrov je Simič dejal:. "Če hočemo uvesti kapico, mora biti meja
taka, da bo sprejemljiva za vse."

Svet predlaga ukinitev luksuznega davka pri motornih vozilih in uvedbo šestega dohodninskega razreda z davčno osnovo nad milijon evrov,
pri katerem bi bila stopnja obdavčitve desetodstotna. S tem svet meri predvsem na športnike, ki sklepajo "dobre pogodbe".
Na področju kriptovalut predlagajo 20-odstotno obdavčitev dobičkov. Za osnovo bi po predlogu sveta vzeli razliko med vrednostjo nakupa
kriptovalute in izplačilom na račun. "Za zdaj dajmo obdavčiti tisto, kar lahko," je dejal Simič. Predlagajo tudi, da se rok, po katerem se ne
plača dohodnina od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala, skrajša z 20 let na 15 let.
Želijo si znižanja stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,5 na 25 odstotkov, pri oddajanju nepremičnin v najem pa zvišanje normiranih
odhodkov s 15 na 30 odstotkov in znižanje stopnje dohodnine s 27,5 na 25 odstotkov.
Med drugim predlagajo tudi uvedbo aplikacije, ki bi omogočila boljši pregled ter takojšnjo izdajo odločbe ob prijavah dividend in obresti iz
tujine, ter poenostavitev pri izračunu potnih stroškov na delo, in sicer v višini 10 centov na kilometer.
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Avtomatizacija izpolnjevanja obrazcev v javni upravi

Na področju gospodarstva predlagajo avtomatizacijo izpolnjevanja obrazcev v javni upravi. "Z matično številko podjetja se izkažemo in na
mestu so vsi dokumenti. Želimo tudi zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru," je dejal Simič. Med predlogi je
naštel tudi uvedbo zlate vizumske sheme, poenostavitev dela od doma in vračila bolniških nadomestil.
Številne ukrepe predlagajo tudi na področju okolja, ti pa gredo predvsem v smeri poenostavitev pri izdaji gradbenih dovoljenj in odpravo
birokratskih zapletov.
Trenutno je sicer že v fazi sprejemanja gradbeni zakon in druge uredbe, ki bodo poslovanje na tem področju že poenostavile.

Kritike Levice

Predlogi ukrepov strateškega sveta za debirokratizacijo gredo po oceni Levice v smeri novih davčnih odpustkov za bogate. Namesto tega bi
morali po njihovem mnenju zagotoviti nove davčne prilive, ki ne bodo bremenili najšibkejših, temveč premoženje bogatih in dobičke
korporacij.
Namesto da bi poskrbeli za 90.000 brezposelnih, svet skrbi usoda peščice lastnikov luksuznih vozil, zato predlagajo ukinitev luksuznega
davka pri motornih vozilih, ter usoda peščice milijonarjev, zato predlagajo uvedbo šestega dohodninskega razreda z davčno osnovo nad
milijon evrov.
Strateški svet predlaga tudi dvig splošne dohodninske olajšave s 3500 na 4000 evrov, kar bi, kot so poudarili v Levici, v največji meri
koristilo zavezancem z najvišjimi dohodki, prav nič pa najrevnejšim zavezancem, ki že v trenutni ureditvi uporabljajo povišano splošno
olajšavo, ki znaša več kot 4000 evrov.
"Namesto da bi mladim in drugim socialno ogroženim priskrbeli dostojna in cenovno dostopna stanovanja, bodo znova poskrbeli za lastnike
nepremičnin, ki služijo z oddajanjem. Tem se bo znižala tako davčna osnova kot davčna stopnja, pri čemer se bo zato davek v največji meri
znižal tistim, ki z oddajanjem zaslužijo največ, v najmanjši meri pa tistim, ki z oddajanjem zaslužijo najmanj," so navedli.
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Kritični so tudi do predlagane uvedbe socialne kapice za plače nad 6000 evrov bruto. "Na račun odpustkov bogatim bodo torej osiromašili
javno zdravstveno in pokojninsko blagajno, in to v času, ko se zaradi epidemije in gospodarske krize soočata z drastičnim izpadom
dohodkov," so navedli.
Po njihovi oceni je eden redkih predlaganih ukrepov, ki pomeni korak v pravo smer, 20-odstotna obdavčitev dobičkov fizičnih oseb od
trgovanja s kriptovalutami. Ti do zdaj v nasprotju z dobički iz trgovanja z delnicami ali drugimi vrednostnimi papirji sploh niso bili obdavčeni.
Ivan Simič

ukrepi
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Strateški svet za debirokratizacijo pripravil
predlog ukrepov za poenostavitev poslovanja in v
nekaterih primerih tudi nižje davke
16. septembra, 2020

(vir: pixabay.com)

Strateški svet je v treh delovnih skupinah, na davčnem, gospodarskem in
okoljskem področju, v času od 29. maja 2020 do 25. avgusta 2020, na devetih
sejah, obravnaval veliko število predlogov za debirokratizacijo oziroma
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poenostavitve. Po obsežnem in večmesečnem delu so delovne skupine in
strateški svet pripravili predloge za debirokratizacijo: manj administracije in v
nekaterih primerih tudi nižje davke.

STRATEŠKI SVET ZA DEBIROKRATIZACIJO JE TAKO ZA
VLADO PRIPRAVIL NABOR PREDLOGOV UKREPOV NA
DAVČNEM, GOSPODARSKEM IN OKOLJSKEM PODROČJU, KI
SO USMERJENI V POENOSTAVITEV POSLOVANJA IN V
NEKATERIH PRIMERIH NIŽJE DAVKE. V NASLEDNJIH TEDNIH
BO POTEKALA RAZPRAVA O PREDLOGIH, ŠELE NATO BO O
TEM ODLOČALA VLADA.
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Predsednik sveta mag. Ivan Simič, priznani davčni strokovnjak, je na današnji novinarski
konferenci povedal, da je strateški svet predloge ukrepov – teh je samo na davčnem
področju 28, na okoljskem pa 30 – v torek predstavil koalicijskim poslancem, zdaj jih
bo preučilo še ministrstvo za finance.
Simič meni, da bi vsaj del predlogov lahko sprejeli do konca leta, nekateri, tehnološko in
informacijsko bolj zapleteni, pa bi lahko zaživeli s 1. aprilom prihodnje leto.

KER JE V JAVNOSTI VELIKO RAZLIČNIH INFORMACIJ O TEM
(TUDI NAPAČNIH), PREDLOG STRATEŠKEGA SVETA
OBJAVLJAMO V CELOTI.
Davčno področje
1. Uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne
prispevke.
2. Uvedba enega REK-obrazca za vse vrste dohodkov ob istočasni izenačitvi
obračunavanja akontacije dohodnine in socialnih prispevkov od plač, podjemnih
in avtorskih pogodb.
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3. Oddaja enega REK obrazca mesečno za vse vrste dohodkov.
4. Informativni mesečni obračun DDV.
5. Skrajšanje roka, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala,
doseženega pri odsvojitvi kapitala, iz 20 let na 15 let.
6. Znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,50 % na 25,00 %.
7. Oddajanje nepremičnin v najem – odprava uveljavljanja dejanskih stroškov,
zvišanje normiranih odhodkov iz 15,00 % na 30,00 % in znižanje stopnje
dohodnine iz 27,50 na 25,00 %.
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8. Izenačitev datuma plačila akontacije dohodnine in socialnih prispevkov pri
samostojnih poklicih.
9. Ukinitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
pri prihodkih do 100.000,00 evrov in znižanje odstotka normiranih odhodkov.
10. Zvišanje splošne dohodninske davčne olajšave s 3.500,00 na 4.000,00 evrov.
11. Omejitev obračunavanja socialnih prispevkov za osebne prejemke nad bruto
6.000,00 evrov.
12. Sprememba pri načinu pokrivanje izgube v obračunu DDPO pravnih osebah
(mikro in majhnih) in v davčnih obračunih pri tistih, ki opravljajo samostojno
dejavnost (s. p. in ostali), tako da se izguba iz preteklih let lahko pokriva v celoti
oziroma v višini davčne osnove.
13. Takojšnja izdaja odločbe ob prijavah dividend in obresti iz tujine.
14. Predlagamo ukinitev zmanjšanja davčne osnove za 1.000,00 evrov od
obresti prejetih na denarne depozite pri bankah in hranilnica.
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15. Poenostavitev pri obračunu potnih stroškov za prevoz na delo in z dela.
16. Na področju kriptovalut in dobičkov ustvarjenih s kriptovalutami predlagamo
uvedbo 20,00 % davka (dohodnine) na ustvarjeni dobiček po FI-FO metodi.
17. Obdavčitev izplačil iz družinskih skladov v tujini z 20,00 % davkom
(dohodnino).
18. Uvedba novega šestega dohodninskega razreda z 10,00 % davčno stopnjo za
dohodke oziroma davčno osnovo nad 1.000.000,00 evrov

če znaša neto letna davčna
osnova v evrih

znaša dohodnina v evrih

70

16.09.2020

Moja-dolenjska.si

Sreda, 18:50

Država: Slovenija

Kazalo

4 / 10

https://moja-dolenjska.si/strateski-svet-za-debiro...

nad

do

16 %

8.500,00
8.500,01
25,000,00

1.360,00
8.500,00

+

26 % nad

25.000,01
50.000,00
50.000,01
72.000,00

5.650,00 + 33 % nad
25.000,00
13.900,00 + 39 % nad
50.000,00

72.000,01
1.000.000,00

22.480,00
72.000,00

+

50 % nad

1.000.000,01

486.480,00
1.000.000,00

+

10 % nad

19. Zmanjšanje davka na motorna vozila (DMV), oziroma črtanje 6.a člena
veljavnega Zakona o davku na motorna vozila.
20. Zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim
društvom, in to z 0,5 % na 1,0 %.

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

21. Zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci (pravne osebe in tisti, ki
opravljajo dejavnost) namenili za donacije, in to z 0,30 % + 0,20 % na 20 %.
22. Čim prej uvesti en davek na promet nepremičnin, ki naj zamenja obstoječo
obdavčitev nepremičnin s tremi davki oziroma nadomestili.
23. Upokojencem omogočiti, da po upokojitvi, če to želijo, lahko še naprej delajo
in lahko poleg plače, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo
tudi celotno pokojnino.
24. V primeru spornih odločitev v fazi davčnih postopkov omejiti samostojnost
finančnih inšpektorjev in del odločanja v davčnem postopku prenesti na
direktorje finančnih uradov.
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25. Izvesti poenostavitev pri obračunavanju prispevkov delojemalca in
delodajalca in to na ta način, da se ti prispevki združijo.

BRUTO PLAČA 1.000,00 EUR
PRISPEVKI OD BRUTO PLAČE

PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO

PIZ

15,50 %

155,00

PIZ

8,85 %

88,50

ZZ
ZAP

6,36 %
0,14 %

63,60
1,40

ZZ
ZAP

6,56 %
0,06 %

65,60
0,60

STV

0,10 %

1,00

STV

0,10 %

1,00

POŠK. PD

0,53 %

5,30

SKUPAJ:

22,10 %

221,00

SKUPJA:

16,10 %

161,00

Po novem bi se socialni prispevki od plače obračunavali na naslednji način:

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

BRUTO PLAČA 1.000,00 EUR
PRISPEVKI OD BRUTO PLAČE
PIZ
24,35 %

243,50

ZZ

12,92 %

129,20

ZAP

0,20 %

2,00

STV

0,20 %

2,00

POŠK. PD

0,53 %

5,30

SKUPAJ:

38,20 %

382,00

26. Ko zaposleni izpolni zakonske pogoje za upokojitev mu avtomatsko preneha
delovno razmerje in avtomatsko se upokoji, nato pa se lahko z delodajalcem
sporazumno dogovorita za nadaljnje delo oziroma zaposlitev.
27. Boljša dostopnost do zaposlenih v času uradnih ur.
28. Premik datuma izplačila plač v državni upravi iz 5. v mesecu na 15. v mesecu.

Gospodarsko področje
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1. Avtomatizacija izpolnjevanja obrazcev v javni upravi.
2. Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru.
3. Uvesti enkratno poročanje oziroma enkratno posredovanje podatkov državnim
organom, ne pa da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, Statistični
urad, Banka Slovenije, Spot, eDavki, eNaročanje, …..).
4. Vse vloge naj državni uradniki rešijo takoj, ne pa da odgovorijo, da bodo rešili
v tridesetih oziroma šestdesetih dneh in potem tudi rešijo zadnji dan ali pa celo
zamudijo.
5. Poenostavitev refundacije bolniških nadomestil.
6. Delodajalcem omogočiti pridobivanje podatkov o zaposlenih pri prejšnjih
delodajalcih ali da ZZZS na podlagi razpoložljivih podatkov pripravi izračun
nadomestila za bolniško.
7. Poenostavitve prezapletenih postopkov v delovanju podpornih agencij (na
primer AVK, ARSO, …).

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

8. Uvedba zlate vizumske sheme.
9. Urediti in poenostaviti delo od doma.
10. Skrajšanje in poenostavitev postopkov pridobivanja delovnih dovoljen za
tujce
11. Poenostavitve pri upokojitvi in odjavi – ZPIZ naj spremeni interna navodila.
12. Ovire pri poslovanju s Fursom.
13. Inšpektorat Republike Slovenije za delo naj na svoji spletni strani objavi
svoja stališča in mnenja.
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14. Poenostavitev aktivnosti na točki eVEM.
15. Nepotrebno poročanju Statističnemu uradu Republike Slovenije (Surs).
16. Poenostavitve pri čezmejnem poslovanju in samodejni izpis obrazca A1

Okoljsko področje
1. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, ki je bila sprejeta julija 2020, naj bi
se pozitivno vplivalo na administrativne razbremenitve.
2. Cilje administrativne razbremenitve uresničuje tudi osnutek novega
Gradbenega zakona (pojem manjše rekonstrukcije, začasni objekt so začasna
skladišča, investitor lahko na lastno odgovornost začne gradnjo že po
dokončnosti gradbenega dovoljenja, odpravljajo se ovire pri legalizaciji objektov,
za enostanovanjske stavbe legalno zgrajene pred 2018 se uvaja fikcija obstoja
uporabnega dovoljenja, za druge pa enostavnejši postopek, ……)
3. V osnutku novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) so predlagane
nekatere ključne spremembe, s katerimi se bodo odpravile administrativne ovire,

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

ki bodo pospešile sprejemanje prostorskih aktov.
4. Legalizacijske določbe v osnutku Gradbenega zakona so napisane tako, da bo
dokazovanje obstoja stavbe in druge pogoje lažje dokazati.
5. Poenostavitev vročanja, saj se bo vročanje izvajalo preko sistema e-graditev
in ne več dolgotrajno osebno vročanje.
6. Predlaga se rešitev, da posamezni mnenjedajalci pridobijo gradivo digitalno –
objavljeno na enotnem portalu. Tako vsi mnenjedajalci odločajo o istem gradivu.
7. Predlaga se poenostavitev izdaje gradbenih dovoljenj. Osnutek gradbenega
zakona naj bi vseboval rešitve, ki sledijo cilju poenostavitve , kjer je to mogoče.
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8. Nujno je potrebno spoštovanje in upoštevanje zakonsko predpisanih rokov v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Naj se šteje, da je gradbeno dovoljenje
izdano, če upravni organ v 60 dneh od popolne vloge, katere dopolnitev se lahko
zahteva v roku 15 dni od prejema vloge, ne izda gradbenega dovoljenja.
9. Predlaga se pospešitev in poenostavitev postopkov pridobitve pravice graditi v
postopkih izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo in obnovo linijske komunalne
infrastrukture. V osnutku gradbenega zakona bo to rešeno tako, da se kot
popolna vloga šteje tudi taka, kjer investitor še nima vseh dokazil o pravici
graditi. To lahko uredi v času postopka izdaje gradbenega dovoljenja.
10. Ureditev inšpekcijskega ukrepa odklopa legalnega objekta. To pomeni, da v
primeru, ko je nelegalen objekt priključen na legalen objekt, se izključi le
nelegalen objekt, ne pa tudi legalen objekt.
11. Vzpostavitev elektronskega poslovanja na področju prostorskega
načrtovanja, graditve in evidentiranja nepremičnin.
12. Manjka možnost spreminjanja prostorskih aktov po skrajšanem postopku
13. Že leta prihaja do težav pri prevzemu komunalne odpadne embalaže s strani
družb za ravnanje z odpadno embalažo, nastajajo požarne in okoljevarstvene
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

težave, uporabniki pa vse to neupravičeno plačujejo.
14. Ureditev sistema obratovalnega monitoringa odpadnih vod v skladu z
zahtevami zaključkov BAT in prakso v drugih državah – priznavanje lastnega
monitoringa.
15. Skrajšanje postopkov za pridobitev soglasij za gradnjo poslovnih objektov
(zlasti ARSO).
16. Na področju izdajanja gradbenih dovoljenj nastajajo vedno večji zaostanki,
saj nekateri postopki trajajo tudi po dve leti in več.
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17. Predlaga se podaljšanje roka za legalizacijo, ki sedaj znaša pet let, s čimer
naj bi se razbremenile upravne enote.
18. Za destimuliranje nedovoljenih gradenj bi kazalo razmisliti o predlogu, da bi
bila možnost priključitve na osnovno komunalno infrastrukturo (elektrika, voda),
pogojevana z uporabnim dovoljenjem.
19. Razlastitve za občine naj bodo zakonsko urejene na enak način kot za
državno infrastrukturo.
20. Molk organa naj se veže na strinjanje z dokumentacijo, ki je bila podana v
obravnavo.
21. Odpraviti dolgotrajno pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora pri
spreminjanju OPN ali sprejemu OPPN, sa je na mnenje Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter mnenje Direkcije za vode čaka tudi po devet mesec.
22. OPN in OPPN naj se razbremenita vseh vsebin, ki jih pokriva področna
zakonodaja nosilcev urejanja prostora. Če bi se zakonodaja ustrezno izvajala,
potrebe po prepisovanju v prostorske akte ne bi bilo.
23. Predlaga se zoženje priobalnega pasu iz sedanjih 15 metrov na 5 metrov, saj
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

je v preteklosti znašal 2 metra.
24. Predlaga se sprememba metodologije za izračun omrežnin. Sedaj je
določeno, da je cena omrežnine odvisna od zmogljivosti priključka oziroma
premera vodomera. Veliko jih ima vgrajene vodomere večjih velikosti zaradi
zagotavljanja varnosti s hidranti.
25. Predlaga se pospešitev sprejemanja uredb o določitvi varstvenih pasov.
Varovanje vodnih virov je prešlo iz lokalnega na državni nivo, a pristojno
ministrstvo uredbe sprejema prepočasi, lokalni odloki pa zaradi tega niso več
operativni.
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26. Omogočiti izrabo geotermalne vode v Pomurju – gre za prestrogo izvajanje
zakonodaje na osnovi izračuna letnega emisijskega deleža toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kljub temu, da uporabniki
geotermalne energije v Pomurju dosegajo dosti nižje mejne vrednosti toplote.
27. Odpraviti je potrebno birokratske ovire pri gradnji malih HE, to pomeni
odpraviti neustrezne kriterije za za pridobitev vodne pravice, posodobiti pravila
in na ta način bo izkoriščeno več kot 50 % še vedno neizkoriščenega
hidropotenciala Slovenije.
28. Predlaga se ukinitev poročanja o odpadkih na ARSO, kateremu se poroča
enkrat letno.
29. Predlog za ukinitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrate manjšega
tveganja, katerega pa ministrstvo ne podpira, saj ukinitev ne bi pomenila
debirokratizacije ob ohranjeni zahtevi izdelave varnostne dokumentacije, kar je
skladno z direktivo SEVESO.
30. Predlog poenostavitve postopkov za pridobitev okoljevarstvenih soglasij,
okoljevarstvenih in gradbenih dovoljenj.
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C. R.
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KOALICIJA - ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo
POGOLTNIL novega TEŠ6.
Vlada naj izbere med obema in naj za to prevzame polno politično odgovornost.
Vili Kovačič

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

Sreda, 16. september 2020 ob 08:59

ODPRI GALERIJO
Vladi predlagamo ALTERNATIVNO varianto ali pa po zdravi kmečki pameti samo položitev še
enega tira – ob obstoječem.

Gospe in gospodje ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD
ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6
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Če hoče Jernej Vrtovec res kaj spremeniti
mora bistveno spremeniti odnos oblasti do
državnih infrastrukturnih investicij !

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

To pa pomeni radikalno drugačen odnos do alternativnih rešitev, ki jih ponujata
nevladna – ne uradniška inženirska stroka in civilna družba.
Glavni problem pa je: da se oblast z ALTERNATIVNIMI REŠITVAMI NOČE SOOČITI
in se s predlagatelji sploh noče enakopravno pogovarjati, čeprav bi si moral vsak
pametni vladar želeti prav to: pogovora v iskanju boljših rešitev - alternativ. A
bodimo konkretni !
Če bo hotel minister Vrtovec držati obljubo, da naj bi bil drugi tir zgrajen do leta
2026, bo moral
1. posvojiti novo, drugačno TO JE CENTRALNO VARIANTO ( KKD) Koper - Kozina Divača ki jo vidite na povezavi
2. ob sedanji progi položiti še en tir, ki je bil S STRANI PRVIH GRADITELJEV nekoč
že načrtovan, kar je celo vidno iz poteka sedanje trase
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Vlada naj izbere med obema in naj za to prevzame polno politično
odgovornost.
Sedanji vladni drugi tir je NEPOPRAVLJIV samomor Koalicije in SDS na naslednjih
volitvah.
Nikoli več ne smemo privoliti v to, da oblast – naj bo kakršnakoli – leva ali desna,
ignorira zdrav razum in pristaja na uničenje narave ter brutalno kršitev zakonodaje,
Nature 2000 ter EU direktiv in celo domačega pravnega reda o graditvi objektov.
Gospe in gospodje ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi.
NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6.
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Samo osel gre 2 krat na led. Ne bomo dovolili, da nas ima oblast za osle, norce in
Butalce ali pač - kar je razvidno na vsakem koraku - sužnje pohlepa gradbenih
baronov. Zato V
Spoštovane Slovenke in Slovenci in vsi državljani R S. Pamet je boljša kot žamet.
Uporabimo zdrav razum – OHRANIMO NARAVO, ČISTO PITNO VODO in
MILIJARDE in ne nazadnje: za prihranek več kot v celoti lahko obnovimo
revitalizirajmo in elektrificirano lepotico Avstro Ogrske - Bohinjsko progo od
Karavank do KOPRA in elektrificirajmo Slovenske železnice v celoti. Osvobodimo se
infrastrukture, ki smo jo podedovali od Italije iz časov fašizma.
Naj bo KKD skupaj z Bohinjsko progo tudi nova trdna vez Slovenije s srednjo Evropo
kamor spadamo pa tudi navezava na nekoč Slovenske železnice - prek slovenske in
Hrvaške Istre do Jadrana, vse do Pulja.
Politike pozivamo: državne investicije izvajajte v SPLOŠNO KORIST, za NARODOV
BLAGOR, ne za UNIČENJE sebe in Narave. Vsi skupaj pa imejmo pogum za
razum. Noben politik se nima pravice sklicevati na pravico do nevednosti, ta privilegij
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ima lahko samo ljudstvo, ne pa njegovi voditelji. Zato vladajoče politike – koalicijske
partnerje in SDS opozarjamo na nepopravljiv samomor na prihodnjih volitvah po
poti, ki so vam jo pripravili drugi.
Spoštovane državljanke in državljani ter vsi politiki, na oblasti in v opoziciji ! Nikoli ni
prepozno ! Za prave rešitve je vsak čas PRAVI ! Osvobodimo Slovenijo zablodelega
POLITIČNEGA VOLUNTARIZMA, ki nam ga hlapčevski mediji servirajo kot edino
možnega. Poslušajte in glejte prispevek na povezavi TUKAJ.
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Vili Kovačič, državljan K.
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