Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 25. 7. 2020
Število objav: 21
Internet: 13
Tisk: 8
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 5
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 16
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Gospodarsko razploženje v Sloveniji boljše že tretji mesec zapored

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

D. F. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaupanja v predelovalnih dejavnostih, pozitivni pa so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih, v
trgovini, med potrošniki in v gradbeništvu. V medletni primerjavi je kazalnik gospodarske klime najbolj znižal kazalnik
zaupanja v storitvenih dejavnostih, negativni pa so bili tudi vplivi kazalnikov...

Naslov

Poglejte, kateri poklici bodo najbolj iskani v naslednjih mesecih

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlovanja za drugo polovico letošnjega leta anketirani delodajalci predvidevajo 22.200 zaposlitev, večino zaradi
nadomeščanja. Najbolj pozitivne napovedi so v gradbeništvu, drugih dejavnostih ter zdravstvu in socialnem varstvu. V
prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani vojaki, prodajalci, varilci, zidarji in delavci...

Naslov

Znan najcenejši ponudnik za Gaberke, zavrnitev pritožb na južnem kraku

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeni zakon

...soglasja in gradbenega dovoljenja. Na vprašanje, kako bo odločitev ustavnega sodišče, ki je do dokončne presoje
zadržalo nekatere določbe protikoronske gradbene zakonodaje, vplivala na časovnico izgradnje tretje razvojne osi,
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ni želel ugibati. To je odvisno tudi, kako hitro bo sodišče...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje tudi julija boljše

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 24. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaupanja v predelovalnih dejavnostih, pozitivni pa so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih, v
trgovini, med potrošniki in v gradbeništvu. V medletni primerjavi je kazalnik gospodarske klime najbolj znižal kazalnik
zaupanja v storitvenih dejavnostih, negativni pa so bili tudi vplivi kazalnikov...

Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 24. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnostih, med drugim glede pričakovane proizvodnje in novih naročil. Klima je bila boljša tudi v storitvenih
dejavnostih, v trgovini, med potrošniki in v gradbeništvu. LJUBLJANA - Dars je na podaljšanjem razpisu za prva
gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi na priključku Gaberke prejel pet ponudb. Najcenejšo,...
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Naslov

Gospodarska klima se izboljšuje, še vedno pa precej pod dolgoletnim povprečjem

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Pia Bedene

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotne točke. Negativni so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja med potrošniki za 5,2 odstotne točke, v predelovalnih
dejavnostih za 4,6 odstotne točke, v gradbeništvu za 0,8 odstotne točke in v trgovini za 0,5 odstotne točke. Vrednost
kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila julija 2020 za 2 odstotni točki...

Naslov

Novi koraki proti gradnji tretje razvojne osi

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 25. 7. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 15

Površina: 375 cm2

...soglasja in gradbenega dovoljenja. Na vprašanje, kako bo odločitev ustavnega sodišče, ki je do dokončne presoje
zadržalo nekatere določbe protikoronske gradbene zakonodaje, vplivala na časovnico izgradnje tretje razvojne osi,
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ni želel ugibati. To je odvisno tudi od tega, kako hitro...

Naslov

Gradbeništvo žene gospodarsko klimo navzgor

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 25. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 263 cm2

...Gradbeništvo žene gospodarsko klimo navzgor Statistika Gospodarsko razpoloženje tudi julija boljše Ljubljana Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je julija izboljšalo...

Naslov

»Nevladne organizacije so tiste, ki se lahko postavijo proti močnim ekonomskim interesom«

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Staš Zgonik

Teme

Gradbeni zakon

...ozaveščenosti in vključenosti nevladnih organizacij v upravne postopke, povezane z okoljem. Nova vlada je vse to z
eno potezo porušila. Tudi prostorska in gradbena zakonodaja je nastajala več let z zglednim sodelovanjem vseh
vpletenih, lahko rečem, da smo bili z njo zadovoljni. Zdaj pa je vlada brez kakršnekoli javne razprave...

Naslov

Zloglasna počasnost pridobivanja gradbenih dovoljenj ima negativne posledice. Tudi za
okolje

Medij

Večer - V soboto, Slovenija

Rubrika, Datum

V soboto; 25. 7. 2020

Avtor

Vekoslav Korošec

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 1.517 cm
2

...področju gradbenega prava. Te ukrepe imajo okoljevarstveniki za vojno napoved nevladnikom, medtem ko
gospodarstvo, industrija, inženiringi, infrastruktura in energetika ukrepe za spremembe gradbene zakonodaje
podpirajo, saj so argumenti, zakaj so te nujne, več kot jasni. Ob tem pa imata obe strani, tako gospodarstvo kot
nevladne organizacije...
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Naslov

Manipulacija nevladnikov in lastni interesi

Medij

Dnevnik - Dnevnikov objektiv, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 1.186 cm
2

...sodišča eno leto ali več, zaradi česar nastaja nepopravljiva škoda zanj in na ravni celotne družbe. Mag. SLOVENKO
HENIGMAN, direktor Združenja za svetovalni inženiring pri GZS Tveganja, povezana z gradnjo na podlagi
dokončnega, a še ne pravnomočnega gradbenega dovoljenja nosi izključno investitor... Ali nevladne organizacije...

Naslov

V štirih letih nad gradnjo obupalo pet družin

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 24. 7. 2020

Avtor

Mojca Vtič

Teme

Gradbena parcela

Stran: 2

Površina: 257 cm2

...pomeni, da še vsaj leto OPN občine Žetale ne bo sprejet in da bo nad gradnjo v tej haloški občini obupala še kakšna
družina. »Nekaterim smo uspeli izboriti gradbene parcele v okviru OPN, ampak so v tako dolgotrajnem postopku
sprejemanja nad gradnjo že obupali in odšli. Vsaj pet primerov poznam. Sicer pa je dolgotrajen postopek...

Naslov

Stavbe nekdanje uprave vrtca ni več

Medij

Gorenjski glas - Deželne novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 16

Površina: 337 cm2

...zobozdravstvena ambulanta. Objekt je bil v zadnjem obdobju v lasti Občine Radovljica, kjer so ugotovili, da ne
izpolnjuje bistvenih zahtev, ki jih določa gradbeni zakon. Brez večjih rekonstrukcijskih posegov, ki bi zahtevali tudi
statično protipotresno sanacijo, ni bil več primeren za daljšo uporabo, zato so se pristojni...

Naslov

Pomembno je, da znamo stopiti skupaj, ko gre za velike razvojne projekte

Medij

Rogaške novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Jože Strniša

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 1.926 cm
2

...ob vrtcu primanjkuje parkirišč, da je stanje zjutraj, ko starši pripeljejo otroke v vrtec in popoldan, ko pridejo po njih,
nevzdržno. Na Fakulteti za gradbeništvo smo naročili idejno zasnovo, ki je obdelala več variant. Odločitve o
najprimernejši varianti je rezultat dela strokovnjakov. Na osnovi te dokumentacije...

Naslov

Kazalniki zaupanja na mesečni ravni spet boljši v vseh gospodarskih panogah

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v prejšnjem četrtletju. Sledili so nizko povpraševanje (35 % podjetij) in visoki stroški dela (30 % podjetij). Kazalnik
zaupanja v gradbeništvu višjiVrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila julija 2020 za 5 odstotnih točk višja kot
junija 2020, glede na julij 2019 pa je bila za 16 odstotnih točk nižja. Hkrati je bila...
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Naslov

V 2018 nastalo manj, prenehalo poslovati pa več podjetij kot v 2017

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podjetij je po svoji dejavnosti sodilo v področje trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (17,6 %). Sledila so
podjetja, registrirana v dejavnosti gradbeništvo (16,7 %), in podjetja, registrirana v strokovnih, znanstvenih in tehničnih
dejavnostih (16,1 %). V 2018 prenehalo poslovati več podjetij kot v 20177.244...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje tudi julija boljše

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaupanja v predelovalnih dejavnostih, pozitivni pa so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih, v
trgovini, med potrošniki in v gradbeništvu. V medletni primerjavi je kazalnik gospodarske klime najbolj znižal kazalnik
zaupanja v storitvenih dejavnostih, negativni pa so bili tudi vplivi kazalnikov...

Naslov

Slovenija: Gospodarsko razpoloženje tudi julija boljše

Medij

Instore.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnostih, med drugim glede pričakovane proizvodnje in novih naročil. Klima je bila boljša tudi v storitvenih
dejavnostih, v trgovini, med potrošniki in v gradbeništvu. V medletni primerjavi je kazalnik gospodarske klime najbolj
znižal kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, negativni pa so bili tudi vplivi kazalnikov...

Naslov

Vpliv epidemije na trg dela v Sloveniji in napovedi delodajalcev za drago polovico leta 2020

Medij

Šentjurčan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 477 cm2

...skladiščenja, za katerega je napovedan 3-odstotni upad, ter kmetijstva in predelovalnih dejavnosti (l ,8-odstotni
upad). Najbolj spodbudne so napovedi za gradbeništvo (3,l -odstotna rast zaposlenosti), druge dejavnosti (2,7-odstotna
rast) ter zdravstvo in socialno varstvo (l ,5-odstotna rast). (vir.ZRSZ) malih podjetij...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje tudi v juliju 2020 višje kot v prejšnjem mesecu

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih, v trgovini (vsak po 0,7 odstotne točke), med potrošniki
(za 0,6 odstotne točke) ter v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Na letni ravni gospodarska klima nižjaGlede na julij
2019 je bil kazalnik gospodarske klime v juliju 2020 za 24,3 odstotne točke...
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Naslov

Poglejte, kateri poklici bodo najbolj iskani v naslednjih mesecih

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 7. 2020

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...napovednika za drugo polovico letošnjega leta anketirani delodajalci predvidevajo 22.200 zaposlitev, večino zaradi
nadomeščanja. Najbolj pozitivne napovedi so v gradbeništvu, drugih dejavnostih ter zdravstvu in socialnem varstvu. V
prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani vojaki, prodajalci, varilci, zidarji in delavci...
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Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji boljše že
tretji mesec zapored
Ljubljana, 24.07.2020, 11:31 | Posodobljeno pred eno uro
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

D.F. / STA

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

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je julija izboljšalo
tretji mesec zapored. Kazalnik gospodarske klime je bil za 5,6
odstotne točke višji kot junija, a še vedno za 24,3 odstotne
točke nižji kot julija lani, je danes objavil državni statistični
urad.

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji FOTO: Shutterstock

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila julija z –18,0 odstotne točke za
5,6 odstotne točke višja kot junija, za 24,3 odstotne točke nižja kot julija lani
in za 18,1 odstotne točke nižja od dolgoletnega povprečja. Na zvišanje na
mesečni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih
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24ur.com
Država: Slovenija

24.07.2020
Petek, 11:42

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/gospodars...
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dejavnostih, pozitivni pa so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih
dejavnostih, v trgovini, med potrošniki in v gradbeništvu.
V medletni primerjavi je kazalnik gospodarske klime najbolj znižal kazalnik
zaupanja v storitvenih dejavnostih, negativni pa so bili tudi vplivi kazalnikov
zaupanja med potrošniki, v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in
trgovini. V predelovalnih dejavnostih je bil kazalnik julija za osem odstotnih
točk višji kot junija in za 12 odstotnih točk nižji kot julija lani, prav tako je bil
za 12 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni so se
izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, najizraziteje kazalnika proizvodnja
in pričakovana proizvodnja.
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila julija 76,6-odstotna ali
za 5,5 odstotne točke višja kot v aprilu. Izboljšali so se vsi četrtletni kazalniki
razen ustreznosti proizvodnih zmogljivosti. Ocene konkurenčnega položaja
na trgih držav EU so se izboljšale za tri odstotne točke, na trgih zunaj EU za
dve in na domačem trgu za eno odstotno točko. Predelovalna podjetja so
najbolj optimistično ocenila kazalnik obseg novih naročil. Za največji delež
podjetij (44 odstotkov) so bile negotove gospodarske razmere še vedno
glavni dejavnik omejevanja proizvodnje, sledilo je nezadostno domače

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

povpraševanje (za 39 odstotkov podjetij). Brez omejitev je poslovalo 13
odstotkov podjetij.
V trgovini na drobno je bil kazalnik julija za 13 odstotnih točk višji kot junija,
za devet odstotnih točk nižji kot julija lani in za štiri odstotne točke nižji od
dolgoletnega povprečja. Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se poslabšali
vsi razen kazalnikov prodajne cene, prodaja, pričakovano zaposlovanje in
obseg zalog. Na izboljšanje kazalnika zaupanja sta najbolj vplivala kazalnik
prodaje, ki se je po šestih mesecih padanja zvišal, in obseg zalog, ki kaže na
izboljšanje.
Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo
konkurenco v sektorju, in sicer 49 odstotkov podjetij, kar je 13 odstotnih točk
več kot v prejšnjem četrtletju. Sledili so nizko povpraševanje (za 35
odstotkov podjetij) in visoki stroški dela (za 30 odstotkov podjetij). V
gradbeništvu je bil kazalnik julija za pet odstotnih točk višji kot junija, za 16
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odstotnih točk nižji kot julija lani in za štiri odstotne točke višji od
dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj
in pričakovanj razen kazalnik tehnična zmogljivost. Najbolj sta se izboljšala
kazalnika zaposlovanje in obseg gradbenih del.
Najpogosteje navedena omejitvena dejavnika pri poslovanju gradbenih
podjetij sta bila pomanjkanje usposobljenih delavcev in velika konkurenca v
dejavnosti (oba za 31 odstotkov podjetij), sledili so visoki stroški dela (za 24
odstotkov podjetij). 15 odstotkov gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev. V
storitvenih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja za dve odstotni točki višji kot
junija, 44 odstotnih točk nižji kot julija lani in za 36 odstotnih točk nižji od
dolgoletnega povprečja. Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se zvišali, razen
kazalnika pričakovano povpraševanje. Kazalniki povpraševanje,
zaposlovanje in poslovni položaj so se po nekajmesečnem padanju spet
izboljšali.
Delo v storitvenih dejavnostih je oteževalo nezadostno povpraševanje (ta
omejitveni dejavnik je navedlo 41 odstotkov podjetij), druga najpogostejša

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

omejitev so bile ﬁnančne ovire (za 18 odstotkov podjetij). 24 odstotkov
storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.
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Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...
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Poglejte, kateri poklici bodo najbolj iskani v naslednjih mesecih

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

slovenskenovice.si/novice/slovenija/poglejte-kateri-poklici-bodo-najbolj-iskani-v-naslednjih-mesecih-332898

Slovenija je prvi val epidemije novega koronavirusa prestala relativno dobro, na začetku se je
brezposelnost povečala, do junija pa že nekoliko zmanjšala, a po nekaterih napovedih kriza šele
prihaja, z njo pa tudi nova odpuščanja.

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je maja znašala 9,3 odstotka (90.415 oseb), kar je 0,2
odstotne točke več kot aprila. Februarja, pred izbruhom epidemije covida 19, je bila brezposelnost 7,9odstotna. Junija se je stanje na trgu dela stabiliziralo. Uradno je bilo brez dela 89.377 oseb, kar je 1,1
odstotka manj kot maja in 26,3 odstotka več kot junija lani.

Najmanj 2000 brezposelnih
Rezultati raziskave zaposlovanja za drugo polovico letošnjega leta kažejo, da delodajalci napovedujejo
0,2-odstotni padec zaposlenosti. Zavod za zaposlovanje med delodajalci z 10 ali več zaposlenimi
dvakrat letno izvaja raziskavo Napovednik zaposlovanja, katere namen je pridobivanje ocene o
gibanju povpraševanja po izdelkih ali storitvah delodajalcev, vpogled v kratkoročne načrte
zaposlovanja ter morebitne trenutne in predvidene prihodnje težave pri kadrovanju. V času
anketiranja so delodajalci zaposlovali približno 650.000 delavcev, za prihodnjih šest mesecev pa
predvidevajo, da bo njihovo število upadlo na 648.000 zaposlenih.
Največji upad števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz prometa in skladiščenja, za katerega je
napovedan triodstotni upad, ter kmetijstva in predelovalnih dejavnosti (1,8-odstotni
upad). Povpraševanje po novih kadrih se je marca in aprila letos v primerjavi z enakim obdobjem lani
povečalo le v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. V omenjenih dveh mesecih so
delodajalci iz te dejavnosti zavodu sporočili, da imajo 108 prostih delovnih mest, lani v enakem
obdobju pa 76.
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Za 450 odstotkov več brezposelnih
Epidemija je najbolj prizadela gostinstvo, turizem, promet, trgovino, predelovalne dejavnosti, kar
kažejo tudi podatki o dejavnostih, iz katerih so prišli brezposelni. Povečanje glede na lansko
primerljivo obdobje so zaznali v vseh dejavnostih, razen v zdravstvu in socialnem varstvu. Največji
porast je imelo gostinstvo; marca in aprila se je iz te dejavnosti na zavodu prijavilo 4015 brezposelnih,
kar je 456,9 odstotka več kot lani v tem času.

Najbolj iskani bodo ...
Po rezultatih napovednika za drugo polovico letošnjega leta anketirani delodajalci predvidevajo
22.200 zaposlitev, večino zaradi nadomeščanja. Najbolj pozitivne napovedi so v gradbeništvu, drugih
dejavnostih ter zdravstvu in socialnem varstvu. V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani vojaki,
prodajalci, varilci, zidarji in delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.
Podprite zgodbe, ki štejejo

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

Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše
delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na
mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega
človeka!

11

Delo.si
Država: Slovenija

24.07.2020
Petek, 15:29

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/znan-najce...

1/3

Znan najcenejši ponudnik za Gaberke,
zavrnitev pritožbe na južnem delu
Konzorcĳ Kolektor CPG, novomeški CGP in VOC Celje je
oddal najnižjo ponudbo 8,5 milĳona evrov za izvedbo del
na delu severnemu kraku tretje razvojne osi.
Objavljeno
24. julij 2020 14.53

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

Posodobljeno
24. julij 2020 15.35

Odpri galerijo
Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak pravi, da si želijo investicijski cikel zagnati čim prej: »Mi bomo pripravljeni, želel pa bi si, da bi se vse morebitne ovire čim prej odpravile,
da bi lahko tudi v Sloveniji prišli do novejše, modernejše infrastrukture, ki bo ne nazadnje na voljo ljudem.« FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nejc Gole
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Ljubljana – Konzorcij Kolektor CPG, novomeški CGP in VOC Celje je oddal najnižjo ponudbo 8,5 milijona evrov brez DDV za izvedbo del na delu severnemu kraku tretje razvojne osi.
V Darsu bodo zdaj pregledali vseh pet ponudb, je pa v tej fazi odločilno merilo cena. Če ne bo pritožb, bi gradnjo lahko začeli septembra. Državna revizijska komisija pa je zavrnila
pritožbo ponudnikov za gradnjo sto milijonov evrov vrednega odseka na južnem kraku tretje razvojne osi.
Dars izvajalca za odsek pri Gaberkah izbira v dvofaznem postopku. V prvi fazi je sposobnost priznal petim izvajalcem od skupno šestih prijaviteljev. V drugem delu javnega naročila je
odločujoča cena. Včeraj je Dars prejel pet ponudb; poleg najcenejšega konzorcija so te oddali še Pomgrad in Gorenjska gradbena družba (9,9 milijona evrov); Garnol, Markomark Nival
in Hering (11,2 milijona evrov); Strabag (11,6 milijona evrov) ter I.CO.P, CVP, Nivo eko in Prohaus (12,1 milijona evrov).

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

Na Darsu bodo ponudbe preučili in po pridobitvi soglasja nadzornega sveta izbrali izvajalca. Na to je sicer še mogoča pritožba na državno revizijsko komisijo (Dkom). Gradbeno
dovoljenje za Gaberke je pravnomočno, so včeraj sporočili iz Darsa. Okoljevarstveno združenje Rovo se je sicer pritožilo na izdano gradbeno dovoljenje, ministrstvo za okolje in prostor
pa je prejšnji mesec pritožbo zavrnilo.

Vogel Voranc Dars gre zda lahko v drugo fazo postopka tudi pri iskanju izvajalca za dela okoli Novega mesta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Dars v drugo fazo tudi na jugu
V dvofaznem postopku išče Dars izvajalca tudi za dela na južnem kraku tretje razvojne osi okoli Novega mesta. Gre za bistveno večji posel, saj je ocenjena vrednost del približno sto
milijonov evrov. Na zadnjo odločitev Darsa sta se pritožila skopski Granit in sarajevski Euro Asfalt, ki jima Dars ni priznal sposobnosti za sodelovanje. Državna revizijska komisija je
njun zahtevek za revizijo zavrnila, so nam pojasnili na Darsu. Na tem sicer za ta odsek še niso pridobili okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja.
Na vprašanje, kako bo odločitev ustavnega sodišče, ki je do dokončne presoje zadržalo nekatere določbe protikoronske gradbene zakonodaje, vplivala na časovnico izgradnje tretje
razvojne osi, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ni želel ugibati. To je odvisno tudi, kako hitro bo sodišče odločilo. Sicer pa odločitev ustavnega sodišča po njegovih besedah ne
pomeni nič dobrega za izvajanje projektov: »Zaradi okoljevarstvenih in drugih soglasij, povezanih z okoljevarstvenimi, ta trenutek stoji za okoli 670 milijonov evrov investicij, za katere
že imamo zagotovljen denar.« Poudaril je, da je za južni del tretje razvojne osi na voljo 40 milijonov evrov evropskih sredstev, ki jih je treba porabiti do leta 2023. »Sprašujem se, kdo bo
nosil odgovornost, če ta sredstva izgubimo,« je dodal.
Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je dodal, da si želijo investicijski cikel zagnati čim prej: »Mi bomo pripravljeni, želel pa bi si, da bi se vse morebitne ovire čim prej
odpravile, da bi lahko tudi v Sloveniji prišli do novejše, modernejše infrastrukture, ki bo ne nazadnje na voljo ljudem.«

Objavili nov razpis
V četrtek pa je Dars objavil javni razpis za izgradnjo hitre ceste od Velenja do Slovenj Gradca. Ocenjena vrednost del je 30 milijonov evrov brez DDV. Rok za prijavo je prvi september.
Ta odsek je vlada opredelila kot pomembno investicijo.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Obnova vipavske hitre ceste
Dars je včeraj začel večjo obnovo vipavske hitre ceste na med Selom in Vogrskim, ki bo trajala predvidoma do konca novembra. Izvajalec del je konzorcij Kolektor CPG in
CPK, pogodbena vrednost znaša 19,28 milijona evrov z DDV. Do predvidoma nedelje zvečer bo zaradi priprave začasne prometne ureditve zaprt odsek hitre ceste proti
Ajdovščini med priključkoma Šempeter pri Gorici in Selo, je poročala STA.
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Gospodarsko razpoloženje tudi julija boljše
Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je julija izboljšalo tretji mesec zapored. Kazalnik gospodarske klime je bil za 5,6
odstotne točke višji kot junija, a še vedno za 24,3 odstotne točke nižji kot julija lani, je danes objavil državni statistični
urad.
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila julija z -18,0 odstotne točke za 5,6 odstotne točke višja kot junija, za 24,3
odstotne točke nižja kot julija lani in za 18,1 odstotne točke nižja od dolgoletnega povprečja.
Na zvišanje na mesečni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih, pozitivni pa so bili tudi vplivi
kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih, v trgovini, med potrošniki in v gradbeništvu.
V medletni primerjavi je kazalnik gospodarske klime najbolj znižal kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, negativni
pa so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja med potrošniki, v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini.
V predelovalnih dejavnostih je bil kazalnik julija za osem odstotnih točk višji kot junija in za 12 odstotnih točk nižji kot julija
lani, prav tako je bil za 12 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki
stanj in pričakovanj, najizraziteje kazalnika proizvodnja in pričakovana proizvodnja.
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v juliju 76,6-odstotna ali za 5,5 odstotne točke višja kot v aprilu.
Izboljšali so se vsi četrtletni kazalniki razen ustreznosti proizvodnih zmogljivosti. Ocene konkurenčnega položaja na trgih
držav EU so se izboljšale za tri odstotne točke, na trgih zunaj EU za dve in na domačem trgu za eno odstotno točko.
Predelovalna podjetja so najbolj optimistično ocenila kazalnik obseg novih naročil. Za največji delež podjetij (44
odstotkov) so bile negotove gospodarske razmere še vedno glavni dejavnik omejevanja proizvodnje, sledilo je
nezadostno domače povpraševanje (za 39 odstotkov podjetij). Brez omejitev je poslovalo 13 odstotkov podjetij.

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

V trgovini na drobno je bil kazalnik julija za 13 odstotnih točk višji kot junija, za devet odstotnih točk nižji kot julija lani in za
štiri odstotne točke nižji od dolgoletnega povprečja. Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se poslabšali vsi razen
kazalnikov prodajne cene, prodaja, pričakovano zaposlovanje in obseg zalog. Na izboljšanje kazalnika zaupanja sta
najbolj vplivala kazalnik prodaje, ki se je po šestih mesecih padanja zvišal, in obseg zalog, ki kaže na izboljšanje.
Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo konkurenco v sektorju, in sicer 49 odstotkov
podjetij, kar je 13 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju. Sledili so nizko povpraševanje (za 35 odstotkov podjetij) in
visoki stroški dela (za 30 odstotkov podjetij).
V gradbeništvu je bil kazalnik julija za pet odstotnih točk višji kot junija, za 16 odstotnih točk nižji kot julija lani in za štiri
odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj razen
kazalnik tehnična zmogljivost. Najbolj sta se izboljšala kazalnika zaposlovanje in obseg gradbenih del.
Najpogosteje navedena omejitvena dejavnika pri poslovanju gradbenih podjetij sta bila pomanjkanje usposobljenih
delavcev in velika konkurenca v dejavnosti (oba za 31 odstotkov podjetij), sledili so visoki stroški dela (za 24 odstotkov
podjetij). 15 odstotkov gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev.
V storitvenih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja za dve odstotni točki višji kot junija, 44 odstotnih točk nižji kot julija lani
in za 36 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja. Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se zvišali razen kazalnika
pričakovano povpraševanje. Kazalniki povpraševanje, zaposlovanje in poslovni položaj so se po nekajmesečnem
padanju spet izboljšali.
Delo v storitvenih dejavnostih je oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 41 odstotkov
podjetij), druga najpogostejša omejitev so bile finančne ovire (za 18 odstotkov podjetij). 24 odstotkov storitvenih podjetij
se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - Izvršni odbor DeSUS je po četrtkovi seji izrekel polno podporo predsednici stranke Aleksandri Pivec pri
njenem delu in uveljavljanju zavez iz koalicijske pogodbe. Pivčeva je ob tem pozvala k strnitvi vrst. Razpravo o
vsebinskih vprašanjih je ocenila kot konstruktivno. Po njenih besedah so veliko pozornosti namenili vprašanjem
dolgotrajne oskrbe in demografije. Zavrnila pa je namigovanja, da bi želela prevzeti vodenje nastajajočega urada za
demografijo.
LJUBLJANA/HRASTNIK - V Sloveniji so v četrtek potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom, pri čemer so
opravili 848 testiranj. V bolnišnici se zdravi 23 bolnikov s covidom-19, dva na oddelku za intenzivno terapijo. V domačo
nego so včeraj predali tri bolnike, noben s covidom-19 pa ni umrl. V hrastniški občini, ki je trenutno največje žarišče
virusa v državi, v četrtek ni bilo potrjenih novih okužb z novim koronavirusom. V tamkajšnjem domu starejših bodo uredili
belo, sivo in rdečo cono za ločevanje okuženih, rdeča cona pa bo obsegala celotno nadstropje. Trenutno v domu že
pomaga medicinsko osebje iz različnih domov starejših, ki so se odzvali pozivu po kadrovski pomoči.

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

LJUBLJANA - Na Institutu Jožef Stefan so izdelali novo projekcijo širjenja novega koronavirusa. Ocenjujejo, da število
novih primerov eksponentno raste, število se podvoji v 35 dneh, medtem ko je efektivno reprodukcijsko število večje od
ena. To pomeni, da en okuženi širi virus naprej na več kot eno osebo. Raziskovalci opozarjajo, da to pomeni, da
epidemija v Sloveniji morebiti začenja uhajati. Vpliv okužb, vnesenih iz tujine, ni več pomemben, saj močno prevladuje
širjenje virusa znotraj države. Glede na število pozitivnih testov je za zdaj v drugem valu število hospitaliziranih, na
intenzivni negi in umrlih približno 70 odstotkov manjše kot v prvem valu. To pa pripisujejo mlajši starostni strukturi
potrjeno okuženih.
LJUBLJANA - Nekatere trgovske družbe bodo po tem, ko je prenehala prepoved obratovanja ob nedeljah, del svojih
prodajaln odprle že to nedeljo. Nekatere bodo medtem počakale na prihodnjo nedeljo, druge pa se bodo odločale glede
na odziv konkurence. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije niso presenečeni nad odločitvijo vlade, ki je odpravila
prepoved odprtja trgovin ob nedeljah. Menijo, da je podobno kot pri noveli zakona o trgovini prevladal kapital, odprtje
trgovin ob nedeljah pa da je ponoven nož v hrbet delavskemu razredu. V sindikatu so delavce v trgovini pozvali, naj
nadaljujejo boj za zaprtje trgovin ob nedeljah.
LJUBLJANA - Nastanitveni obrati so junija v Sloveniji zabeležili skoraj 610.000 turističnih prenočitev, kar je 63,2
odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Večino, kar 67 odstotkov nočitev, so v prvem poletnem mesecu ustvarili
domači turisti. Medtem ko je število domačih turistov medletno naraslo za dva odstotka, je bilo tujih za 83 odstotkov manj.
Domači turisti so ob tem ustvarili tri odstotke manj prenočitev kot v juniju 2019, tuji turisti pa 84 odstotkov manj. Junija so
med tujci največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije, sledili so turisti iz Avstrije, Madžarske in Italije. Največ prenočitev,
nekaj več kot 31 odstotkov, so zabeležili v obmorskih občinah, sledile so gorske občine in zdraviliške občine.
LJUBLJANA - Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je julija izboljšalo tretji mesec zapored. Kazalnik gospodarske
klime je bil za 5,6 odstotne točke višji kot junija. Je pa bil še vedno za 24,3 odstotne točke nižji kot julija lani in za 18,1
odstotne točke nižja od dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni se je najbolj izboljšalo razpoloženje v predelovalnih
dejavnostih, med drugim glede pričakovane proizvodnje in novih naročil. Klima je bila boljša tudi v storitvenih dejavnostih,
v trgovini, med potrošniki in v gradbeništvu.
LJUBLJANA - Dars je na podaljšanjem razpisu za prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi na priključku
Gaberke prejel pet ponudb. Najcenejšo, vredno 8,47 milijona evrov, je oddal konzorcij Kolektor, CGP in VOC Celje. Zdaj
bo stekel pregled prejetih ponudb, sledila bo priprava sklepa o oddaji. Na Darsu so ob tem prav danes izvedeli, da je
gradbeno dovoljenje za dela pri Gaberkah postalo pravnomočno. V četrtek pa je Dars v okviru projekta tretja razvojna os
objavil še razpis za sklop del Jenina od priključka Velenje jug do Slovenj Gradca. Ocenjena vrednost javnega naročila je
30 milijonov evrov brez DDV. Skrajni rok za predložitev prijave za sodelovanje je 1. september.
LJUBLJANA - V SD so ob krizi zaradi pandemije covida-19 pripravili nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga
želijo v sodelovanju s čim širšim krogom deležnikov še dopolniti in izboljšati. Pri tem k sodelovanju pozivajo tudi vlado.
Kot je na novinarski konferenci dejala predsedujoča SD Tanja Fajon, je koronavirusna kriza izjemna priložnost, da
slovenska politika naredi to, česar ji doslej še ni uspelo. Premierja Janeza Janšo zato pozivajo, naj oblikuje močno ekipo
strokovnjakov iz lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in gospodarstva, da se bodo lahko takoj lotili te naloge.
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MARIBOR/LJUBLJANA - Raziskovalci mariborske in ljubljanske kemijske fakultete so se nedavno povezali v slovenski
projekt za boj proti koronavirusu, v katerega so vključili tudi prostovoljce. Projekt je zasnovan na obsežnem iskanju
kemijskih spojin, ki bi jih potencialno lahko uporabili za razvoj zdravil proti covidu. Na pomoč jim je priskočila tudi družba
Microsoft. Med drugim so razvili programsko opremo, ki si jo lahko vsakdo namesti na svoj računalnik in tako pomaga pri
iskanju zdravila.
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PTUJ - Na Ptuju se začenja osrednji del festivala Arsana, ki bo najstarejše slovensko mesto tudi to poletje že 12. leto
zapored spremenil v stičišče glasbenih umetnikov. Ponavadi prihajajo z različnih koncev sveta, letošnja izvedba pa bo
zaradi covida-19, tako kot marsikateri drugi dogodek v državi, nekoliko okrnjena in povsem slovensko obarvana.
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Gospodarska klima se izboljšuje, še vedno pa precej pod
dolgoletnim povprečjem
Čas branja: 2 min

0
24.07.2020 11:34 Dopolnjeno: 24.07.2020 13:05

Gospodarska klima je bila julija 2020 na mesečni ravni za 5,6 odstotne
točke višja

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Po rekordno slabi gospodarski klimi aprila, se zdaj že tretji mesec zapored izboljšuje.
Julija je bila na mesečni ravni za 5,6 odstotne točke višja, na letni pa za 24,3 odstotne
točke nižja kot julija 2019, kažejo podatki Sursa. Vrednost kazalnika gospodarske
klime je v juliju 2020 znašala –18,0 odstotne točke. Na zvišanje vrednosti na mesečni

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

ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih.

Največji vpliv je imel kazalnik zaupanja v predelovalnih
dejavnostih
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v juliju 2020 za 8
odstotnih točk višja od vrednosti v juniju 2020. Tako glede julija 2019 kot tudi glede
dolgoletnega povprečja je bila nižja za 12 odstotnih točk.
Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj; najizraziteje sta se
izboljšala kazalnika proizvodnja in pričakovana proizvodnja - vsak po 13 odstotnih
točk. Predelovalna podjetja so najbolj optimistično ocenila kazalnik obseg novih
naročil za 7 odstotnih točk.
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Na letni ravni najnižji kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih
Glede na julij 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v juliju 2020 za 24,3 odstotne
točke nižji. Vrednost tega kazalnika je najbolj nižal kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih, ki je bil nižji za 13,2 odstotne točke. Negativni so bili tudi vplivi
kazalnikov zaupanja med potrošniki za 5,2 odstotne točke, v predelovalnih
dejavnostih za 4,6 odstotne točke, v gradbeništvu za 0,8 odstotne točke in v trgovini
za 0,5 odstotne točke.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila julija 2020 za 2 odstotni
točki višja kot junija 2020, hkrati pa za 44 odstotnih točk nižja kot v juliju 2019 ter za
36 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Delo v storitvenih dejavnostih je
oteževalo nezadostno povpraševanje, kar je navedlo 41 odstotkov podjetij, sledile so
finančne ovire.

Negotove gospodarske razmere še vedno glavni omejitveni
dejavnik
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v juliju 2020 76,6-odstotna ali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

za 5,5 odstotne točke višja kot v aprilu 2020. Izboljšali so se vsi četrtletni kazalniki,
razen ustreznosti proizvodnih zmogljivosti; ta se je poslabšala za 4 odstotne točke.
Ocene konkurenčnega položaja na trgih držav EU so se izboljšale za 3 odstotne točke,
na trgih zunaj EU za 2 in na domačem trgu za 1 odstotno točko.
Za največji delež podjetij, 44 odstotkov, so bile negotove gospodarske razmere še
vedno glavni dejavnik omejevanja proizvodnje; sledilo je nezadostno domače
povpraševanje. Samo 13 odstotkov podjetij je poslovalo brez omejitev.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji od dolgoletnega
povprečja
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Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila julija 2020 za 5 odstotnih točk
višja kot junija 2020, glede na julij 2019 pa je bila za 16 odstotnih točk nižja. Hkrati je
bila za 4 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja.
Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, razen kazalnik
tehnična zmogljivost, ki se je poslabšal za 3 odstotne točke. Najbolj sta se izboljšala
kazalnika zaposlovanje in obseg gradbenih del.
Gradbena podjetja je pri poslovanju najbolj oviralo pomanjkanje usposobljenih
delavcev in velika konkurenca v dejavnosti, kar je navedla skoraj tretjina vprašanih.
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Sledili so visoki stroški dela.
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Novi koraki proti gradnji tretje razvojne osi
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Gradbeništvo žene gospodarsko klimo navzgor
Gospodarsko razpoloženje tudi julija boljše
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»Nevladne organizacije so tiste, ki se
lahko postavijo proti močnim
ekonomskim interesom«
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Pogovor o uspešni pobudi za ustavno presojo zakonodaje, ki
razgrajuje varovanje okolja, zaščiti okolja s pravnimi sredstvi
in obetih za tožbe v zvezi s podnebnimi spremembami
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Ustavno sodišče je na začetku meseca sprejelo pobudo treh nevladnih organizacij za presojo
ustavnosti sprememb zakonodaje, ki zaostrujejo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v
postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj za objekte s pomembnimi vplivi na okolje. Hkrati je
sodišče do končne odločitve zadržalo izvajanje spornih členov. Gre za določila, ki so bila na predlog
okoljskega ministrstva sprejeta po hitrem postopku z drugim svežnjem protikoronske zakonodaje,
njihov namen pa naj bi bil pospešiti izvajanje državnih infrastrukturnih projektov.
Besedilo pobude za ustavno presojo so pripravili v Pravno-informacijskem centru nevladnih
organizacij – PIC, katerega poslanstvo je med drugim krepiti vpliv nevladnih organizacij pri varstvu
okolja in urejanju prostora. Praviloma se ne spušča v tožbe v zvezi s konkretnimi posegi v okolje –
nevladne organizacije, ki se odločajo za takšne tožbe, imajo za to svoje odvetnike – vključi pa se
vedno, ko je ogrožen pravni sistem varovanja okolja. In v tem primeru se je, kot pravi glavna avtorica
besedila pobude Senka Šifkovič Vrbica, zgodilo točno to.
Kaj ste si mislili, ko ste prvič prebrali sporne zakonske člene?
Nisem mogla verjeti, da se je lahko v izrednem protikoronskem zakonu sredi epidemije znašel tak
daljnosežni poseg v gradbeno in okoljsko zakonodajo. Tak način se mi zdi pravniško nedostojen. Ta
določila z epidemijo niso povezana. Tukaj so prisotni povsem drugi interesi. Tudi če epidemije ne bi
bilo, bi verjetno skušali uvesti enake spremembe. Krizne razmere so bile zgolj prikladna okoliščina,
da se je to lahko izpeljalo po hitrem postopku in brez kakršnekoli javne razprave.
Kaj konkretno vas je zmotilo?
Že več let si prizadevamo za optimalno izvajanje aarhuške konvencije. Ta predvideva dostop
javnosti do okoljskih podatkov, sodelovanje javnosti pri okoljskih odločitvah in dostop do pravnih
sredstev. V tem času je naša država dosegla dokaj dober standard ozaveščenosti in vključenosti
nevladnih organizacij v upravne postopke, povezane z okoljem. Nova vlada je vse to z eno potezo
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porušila. Tudi prostorska in gradbena zakonodaja je nastajala več let z zglednim sodelovanjem vseh
vpletenih, lahko rečem, da smo bili z njo zadovoljni. Zdaj pa je vlada brez kakršnekoli javne razprave
postavljeni sistem razgradila in odločanje prepustila ministrstvu za okolje in prostor v
enostopenjskem upravnem postopku – brez realne možnosti preverjanja zakonitosti okoljske
presoje.

»Država je dosegla dokaj dober standard ozaveščenosti in
vključenosti nevladnih organizacij v upravne postopke s
področja okolja. Nova vlada je vse to z eno potezo porušila.«

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

Lahko pojasnite?
Presoje vplivov na okolje so eden ključnih mehanizmov varstva okolja. Ko želimo izpeljati neki
projekt, za katerega je nujen poseg v okolje, moramo prej preveriti, kakšen bo njegov okoljski vpliv.
Investitor, lahko je to tudi država, mora poročilo o vplivih na okolje naročiti in plačati. Že ta odnos
ekonomske odvisnosti je za pripravljavca poročila zelo obremenjujoč in pomeni grožnjo
nepristranskosti presoje. O dopustnosti projektov po izdelani presoji vplivov na okolje odloča
okoljsko ministrstvo. To zdaj meni, da je absolutni varuh okolja, vendar se je treba zavedati, da je
institucionalni varuh, je pa tudi odločevalec. V procesu odločanja mora tehtati različne interese.
Okoljske organizacije v teh postopkih zastopajo interese zdravega življenjskega okolja in narave. A
ekonomski interes je pogosto premočen. Ravno zato se je v Evropi vzpostavil sistem aarhuške
konvencije, okvir zunanjega nadzora, s katerim je institucionalnemu skrbniku okolja mogoče gledati
pod prste. Prizadeti posamezniki in nevladne organizacije se lahko v upravnih postopkih postavijo
proti močnim ekonomskim interesom in za varovanje ustavne pravice do zdravega življenjskega
okolja. Njihova pravica do sodnega varstva pa se je zdaj v Sloveniji s postavljanjem dodatnih
pogojev in dodatnih ovir bistveno okrnila. Tudi v redkih primerih, ko bi bilo uveljavljanje sodnega
varstva še vedno mogoče, bi lahko to po novem postalo neučinkovito.
Zakaj?
Pomembna zakonska sprememba, ki se sicer ne nanaša neposredno na položaj nevladnih
organizacij, je dovoljenje investitorju, da začne graditi še pred pravnomočnostjo gradbenega
dovoljenja. Državljani gradbeno dovoljenje praviloma pridobimo na upravni enoti. Če z odločitvijo
nismo zadovoljni, se lahko pritožimo na okoljsko ministrstvo. Če tudi na drugi stopnji nismo
zadovoljni, se lahko obrnemo še na upravno sodišče (torej gre za dvostopenjski upravni postopek).
Pri projektih s protikoronskega seznama ministra Vizjaka, ki vplivajo na okolje, pa o vsem odloča
zgolj ministrstvo. Ko odloči, investitor lahko začne graditi. Opravka imamo z enostopenjskim
upravnim postopkom. Pri taki ureditvi je edina možnost ukrepanja zoper morebitne nezakonitosti
tožba pred upravnim sodiščem. Za kako petino nevladnih organizacij bi možnost tožbe obstajala tudi
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po novi zakonodaji. A če investitor v vmesnem času že začne graditi, že pripelje buldožerje in začne
izkopavati in betonirati, sodna zmaga čez dve leti ne bo prav veliko pomenila.
Načeloma velja, da bi moral investitor, če bi se to zgodilo, vzpostaviti prvotno stanje prostora, kjer je
začel gradnjo ...
(vzdihne) Vem, ampak v resničnosti se to pač ne zgodi. Ko je neko območje prekopano in zalito z
betonom, ga v kratkem času nič več ne more povrniti v prejšnje stanje.
Bo ustavno sodišče presojalo vse zakonske člene, ki se vam zdijo sporni?
Spornih členov je še precej več, a za to, da ustavni sodniki pobudo sprejmejo v obravnavo, mora
pobudnik izkazati pravni interes. Nekaterih pomembnih stvari zato nismo mogli predstaviti sodišču.
Ena je ta, da je bilo treba do zdaj pri vložitvi vloge za gradbeno dovoljenje priložiti dokazila o
lastništvu zemljišča ali pravici do gradnje. Po novi zakonodaji za projekte z Vizjakovega seznama to
ni več treba. To so veliki projekti, pri številnih postopki odkupa vseh potrebnih zemljišč oziroma
postopki razlastitve še tečejo. Zaključeni pa bodo morali biti pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Predstavljajte si, kakšen pritisk bo to za lastnike zemljišč, ki bodo postali »administrativna ovira«.
Še ena sporna stvar je, da so vse tiste državne institucije, ki v postopkih dajejo mnenja, denimo
Zavod za kulturno dediščino, Zavod za varstvo narave, Geološki zavod itd., po novem ob
morebitnem negativnem mnenju o predvidenem posegu dolžne podati predloge, kako se lahko
projekt vendarle izpelje. Tako rekoč so dolžne podati pozitivno mnenje. S stališča zaposlenega v
hierarhiji državne uprave je to velik pritisk na strokovno neodvisnost institucij.

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

Je to, da je ustavno sodišče vašo pobudo sprejelo v obravnavo in zadržalo izvajanje spornih členov,
že velik uspeh? Kako optimistični ste glede končnega razpleta postopka?
Izkušnje kažejo, da pri uporabi pravnih sredstev nikoli ni mogoče napovedovati izida. Je pa že to, da
je ustavno sodišče zadevo prepoznalo kot relevantno za obravnavo, vsekakor obetavno. Pomembno
je že to, da je sodišče sporne člene zadržalo, da za zdaj nihče ne sme graditi brez pravnomočnega
gradbenega dovoljenja in da v postopkih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije s statusom
delovanja v javnem interesu.

»Nevladne organizacije so tiste, ki se lahko postavijo proti
močnim ekonomskim interesom in za ustavno pravico do
zdravega življenjskega okolja.«

Ste tudi vi dobili občutek, da je vsaj del nove zakonodaje napisan predvsem z mislijo na odpravo ovir
za izvedbo projekta hidroelektrarne Mokrice?
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Dejansko je bila zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih postopkih dokaj
usmerjena v organizacije, ki imajo zdaj status stranskega udeleženca v postopku za ta projekt. Se
pa glede konkretnih projektov praviloma ne želim opredeljevati, če jih ne poznam dovolj dobro.
Koliko se strinjate s trditvami ministra Vizjaka, da zdaj postopki za pridobivanje vseh potrebnih
dovoljenj trajajo odločno predolgo in da so spremembe potrebne za pospešitev teh postopkov?
Trajanje postopkov na ministrstvu in Agenciji za okolje je stvar organizacije dela. Vsekakor opažam,
da imajo na ministrstvu težave s pomanjkanjem ustreznega kadra. Težko izvajajo sistemske
premike, ker se z zdajšnjim kadrom vsak dan borijo s takšnimi in drugačnimi »padalskimi«
zadevami. Smo majhna država, vendar moramo izpolnjevati enake standarde in skrbeti za vsa
enaka področja kot veliki. Okoljska zakonodaja je sicer dobra, a so povsod po Evropi težave z
doslednim izvajanjem te zakonodaje. Izvedbeni primanjkljaj je ogromen. Je pa predpisov s področja
okolja več kot s tako rekoč kateregakoli področja.
Je to sporno?
Vsekakor gre za veliko težavo. Zaradi obsežnosti zakonodaje se za področje okolja specializira zelo
malo pravnikov. Pravniki imamo načeloma radi določene jasne okvire, znotraj katerih se gibljemo, a
zase lahko rečem, da tudi po desetletju ukvarjanja izključno z okoljskimi zadevami še vedno nimam
»preštetih vseh ovc«. Na ravni EU je od 200 do 400 predpisov, ki so lahko povezani z okoljem.
Potem so tu številne mednarodne konvencije, pa tudi na državni ravni imamo na stotine različnih
relevantnih predpisov za okolje, naravo in prostor, ki so prepleteni.

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

Koliko so sodišča oziroma sodniki sploh podkovani za odločanje v takih zadevah?
Slovenska sodna praksa na področju okolja je še vedno dokaj v povojih. Sodni postopki pri nas
praviloma potekajo na upravnem sodišču, tožene stranke so praviloma upravni organi, denimo
Agencija za okolje. Oporekanje različnim dovoljenjem je cenejše in preprostejše, hkrati pa je z vidika
zaščite okolja tudi učinkoviteje, če že vnaprej preprečimo okoljsko sporne posege ali dejavnosti. Ker
državni organi ne najemajo odvetnikov, temveč jih zastopa državno odvetništvo, v postopku ne
nastanejo dodatni stroški, ki bi jih moral tožnik, če bi tožbo izgubil, povrniti. Velja namreč sistem, po
katerem mora tisti, ki sodni postopek izgubi, plačati vse stroške postopka. Na upravnem sodišču
imamo že kar nekaj sodne prakse in tamkajšnja ekipa sodnikov je že zelo dobro podkovana za
odločanje v takšnih zadevah.

»Človeštvo je do narave in Zemlje pridelalo ogromen dolg.
Najprej moramo priti nazaj na ničlo. Šele od tam se začne
trajnostni razvoj.«
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Tožbe proti podjetjem pa so druga zgodba?
Kar se tiče tožb proti podjetjem, proti onesnaževalcem, imamo sicer v zakonu o varstvu okolja člen,
po katerem lahko vsak posameznik sproži tožbo proti onesnaževalcu. Vendar pa je za dokazovanje
tega potreben znaten vložek sredstev, denimo plačevanje lastnih meritev, poleg tega vam nasproti
stoji ekipa dragih odvetnikov, kar lahko, če tožbo izgubite in vam naložijo plačilo stroškov postopka,
pomeni veliko finančno breme. Civilna sodišča, pred katerimi potekajo taki postopki, tudi niso
primerno usposobljena, ker se s takšnimi primeri redko srečujejo. Ker nimamo dovolj sodne prakse,
obstaja velika verjetnost, da bo tožba na neki točki zavrnjena že iz postopkovnih razlogov. Pa tudi
vsebinsko je čezmerno onesnaževanje težko in drago dokazati. Mi se nikoli ne bi odločili za tak
postopek, tudi nobene druge nevladne organizacije ne spodbujam k temu, še manj pa posameznika.
Kakšni so obeti, da bi tudi v Sloveniji po sodni poti od vlade zahtevali zavzetejše izpolnjevanje zavez
s področja boja proti podnebnim spremembam, kot so to denimo dosegli na Nizozemskem?
Podnebne spremembe so globalna težava, s kakršno človeštvo še ni imelo opraviti. Mednarodna
skupnost se v sistemu konvencij in mednarodnih dogovorov s tega področja še ne znajde. Države
se na mednarodni ravni dogovarjajo v okviru možnosti za doseganje soglasja, ne pa v
okviru potrebnega ukrepanja. Tožbe pa merijo na potrebno ukrepanje. Veljavni pravni okvir
pravzaprav ne odgovarja na vprašanje, kako se lahko prebivalec Zemlje zavaruje pred pretečimi
spremembami in kako lahko doseže, da začnejo države izvajati ustrezne ukrepe, ki jih sam pač ne
more.

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

Pa spremljate dogajanje na tem področju?
Na svetu je že več kot 1200 podnebnih tožb, ki se med seboj zelo razlikujejo. Za zdaj je vse skupaj
še vedno v fazi vzpostavljanja ustrezne pravne prakse. Tožbe, tudi izgubljene, pa lahko privedejo do
pomembnih stališč, ki lahko kažejo pot naprej. Sodnica v znanem primeru tožbe mladih proti
ameriški vladi, ki sicer še ni končan, je denimo zapisala, da je pravica do podnebja, sposobnega
ohranjati človeško življenje, temeljni pogoj za svobodno in urejeno družbo. A kako to pravico
uveljavljati, če si nobena vlada nobene od držav ne upa dovolj odločno ukrepati? Potrebni so
dolgoročni in izjemno neprijetni ukrepi, ki so s tem seveda za vsako politično garnituro nezaželeni,
ker bodo v trenutku zmanjšali naklonjenost javnosti tej garnituri. Primere po svetu podrobno
spremljamo, veliko se izobražujemo. Bomo videli, ali in kdaj bomo tudi v Sloveniji pripravljeni na
takšno tožbo. Za tak korak bi sicer potrebovali močno podporo javnosti.
Načelna podpora je dokaj močna, praktična podpora pa hitro izzveni ob konkretnih ukrepih.
Evropska agencija za okolje v svojih poročilih že več let opozarja, da je stanje okolja tako, da si ne
moremo več privoščiti samo spodbujanja gospodarskega razvoja, potem pa saniranja nastale
okoljske škode. Trajnost bi bilo res treba vključiti v vse politike, premike bi bilo treba izvajati z
angažiranjem vseh družbenih kapacitet. Človeštvo je do narave in Zemlje pridelalo ogromen dolg.
Najprej moramo priti nazaj na ničlo. Šele od tam se začne trajnostni razvoj. Nujni bi bili ukrepi, ki bi
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nas omejevali v neprimernem, potratnem načinu proizvodnje in potrošnje. Kultura našega bivanja na
planetu je zdaj izjemno nizka.
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Zloglasna počasnost p ridobivanja gradbenih
dovoljenj ima negativ ne posledice. Tudi za okolje
Obe strani, tako
gospodarstvo kot
NVO,

imata kljub

vsemu skupen cilj,
to je izpolnitev
pariškega dogovora,

ki prinaša prehod
v brezogljično

družbo do leta 2050
in varovanje okolja

Posledice epidemije covida-19 nas vodijo v gospodarsko krizo, ki jo lahko ublažijo naložbe
v gradbeništvu, zato je vlada v okviru zakona
o

interventnih ukrepih (za zajezitev epidemi-

je in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo) tudi sprejela ukrepe na področju gradbenega prava. Te ukrepe imajo okolje-

varstveniki za vojno napoved nevladnikom,
medtem ko gospodarstvo, industrija, inženiringi, infrastruktura in energetika ukrepe za
spremembe gradbene zakonodaje podpirajo, saj so argumenti,

zakaj so te nujne, več kot

jasni. Ob tem pa imata obe strani, tako gospodarstvo kot nevladne organizacije (NVO),
kljub temu skupen cilj, to je izpolnitev pariškedogovora, ki prinaša prehod v brezogljično
družbo do leta 2050 in varovanje okolja. Razliga

ka med nami je samo v poti, kako priti do tega
cilja.

Mag. Vekoslav Korošec
Komentar na

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak,

članek Mojstri

za vojno napovedjo

elektrotehnike s praktičnimi izkuiz energetike, je pobudnik sprememb
aktualne gradbene zakonodaje (GZ). Na osnovi
magister

preusmerjanja pozornosti: Kaj se skriva

nevladnikom

direktorja CNVOS Gorana Forbicija

šnjami

praktičnih izkušenj je pod njegovim vodstvom
ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripra-

vilo spremembe GZ, ki so življenjske in jih v

Dolgotrajni

postopki

nadaljevanju utemeljujemo.

umeščanja infrastruk-
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turnih in energetskih

projektov v prostor ter

Dopuščanje gradnje

pridobivanje gradbe-

brez pravnomočnega

nih dovoljenj v Slove-

gradbenega dovoljenja

niji že povzročajo zaostajanje v uresničevanju

ambicioznih ciljev, ki smo jih postavili: prehod
v brezogljično družbo, visok delež obnovljivih
virov energije, gospodarska rast, nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, večna-

menska izraba vodnih virov, stanovanjska
gradnja, cestna in železniška infrastruktura.

Pri vseh teh projektih

so postopki umeščanja v

prostor pri nas tako dolgotrajni, da pospešeno
zaostajamo

v razvoju in napredku. In to samo

zaradi predolgih administrativnih in pravnih
postopkov.
Če

želimo postavljene nacionalne cilje do leta

2030

in do

2050 uresničiti, moramo postopke

Tudi

po starem

zakonu o graditvi objektov

(ZGO), veljavnem

do 2018., je bila dovoljena

gradnja z dokončnim gradbenim dovoljenjem
(GD). Pri linijskih objektih, kot so denimo
ceste, plinovodi in železnice, je to ključno, saj
se tako omogoča fazno urejanje lastniških raz-

merij z več tisoč lastniki. Čakanje na pravno-

močnost celotnega gradbenega dovoljenja bi
povzročilo velike zamude, medtem ko je pri

dokončnem gradbenem dovoljenju možna
fazna izgradnja infrastrukturnih objektov.
Jasno je, da se lahko gradi samo na zemljiščih,
ki so že v lasti investitorja ali na katerih ima
investitor pridobljeno služnost.

dovolje(va)nj za gradnjo bistveno skrajšati in
odpraviti nepotrebne administrativne ovire,
saj brez

novih investicij ciljev ne moremo

doseči.
Kljub

gradbeni zakonodaji, ki je bila spreje-

ta leta 2018

in katere

namen je bil pospešiti

postopke, se je zgodilo nasprotno

-

postopki

Kot

primer

lahko navedemo avtoceste, ki so se

gradile z dokončnim GD in ne s pravnomoč-

nim GD. Enako velja za daljnovode, na primer
400-kilovoltni daljnovod Krško-Beričevo,
po katerem se je leta 2013 osrednja Slovenija
povezala z jedrsko elektrarno v Krškem, pri
čemer

se je sklenila energetska zanka Krško-

pridobivanja gradbenih dovoljenj so še bolj

-Ljubljana-Maribor, kar je povečalo odpornost

zapleteni. Po tem merilu se Slovenija umešča

energetskega sistema. Če bi se čakalo na pravnomočnost GD, daljnovod ne bi bil dokončan

v neslavno skupino najslabših držav na svetu,
s čimer se investitorje odganja namesto spod-

buja k vlaganju.

do januarja 2014, ko je Slovenijo prizadel žledolom. Osrednja Slovenija, vključno z Ljubljano,
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bi bila za dlje časa močno prizadeta z oskrbo
z električno energijo, posledično bi utrpeli
veliko gospodarsko škodo.
Glede okoljevarstvenih soglasij drži, kar navaja
CNVOS, da je investitor po starem ZGO moral

3. Naloga agencij in zavodov je, da preverijo
skladnost z okoljskimi standardi, ne pa, da se
vtikujejo v tehnološke rešitve, saj so za te odgovorni za to usposobljeni projektanti. Delo

uradnikov (Arso, ministrstva, inšpekcije) je
treba debirokratizirati, da bodo lahko hitrej-

imeti pravnomočno okoljevarstveno soglasje,
ker je bil postopek dvostopenjski. Po novi GZ

ši in učinkovitejši, ne

se presoja, ali je projekt okoljevarstveno spre-

pomeni, da je investitor ob pridobitvi dokonč-

Javnosti in civilni družbi je treba dopustiti,
da vplivata na projekte, vendar z jasno usmeritvijo, kdaj, v katerih fazah projekta, in kako.

že prestal presojo vplivov na okolje.

Postopki celovite presoje vplivov na okolje

jemljiv, opravi znotraj postopka izdaje GD. To

nega

GD

Zato nepravnomočnost

pa

investicijska zavora.

4.

okoljevarstve-

(CPVO) imajo namreč svojo javno in družbeno

za varstvo okolja.

komponento z javnimi razpravami. Takrat je

Dodaten argument za to je, da investitor, ki bi
imel kakršenkoli dvom, ne bo začel gradnje, če

čas za strateške odločitve, ki zanimajo civilno
družbo, ne pa za nagajanje v kasnejših fazah.

se lahko kasneje pojavi sklep sodišča, po kate-

V Sloveniji se moramo

ne presoje

GD in

ni problematična

rem bo moral gradnjo ustaviti ali celo rušiti na

lastne stroške. Pri velikih investitorjih so

po-

odvaditi, da v izvedbeni fazi začnemo ponovno reševati strateške
zadeve. Tako ostanemo "zaciklani" na mestu.

stopki preverjanj izpolnjevanja pogojev tako
razdelani,

da

si direktorji in

nadzorni

sveti

ne

bi upali v gradnjo brez izpolnjevanja vseh zakonskih in tehničnih pogojev, vključno z okoljskimi, saj so osebno odgovorni za škodo, ki bi
nastala.

5. Poudarjati je

treba strokovno delo pri kom-

pleksnem delu načrtovanja novih projektov in
bolj izpostavljati delo odgovornega projektanta.

Z zaostrovanjem odgovornosti projektan-

tov za upoštevanje vseh omejitev v prostoru
se bodo hitro ločili dobri projektanti od slabih.

Iz varuhov zdravja in okolja

Zakaj se ne hi nekoliko ozrli po svetu in pre-

v uslužbence investitorjev

kopirali uspešne sisteme? Povsod je umeščanje
v prostor težavno, vendar pa so

Pristojni

javni zavodi,

ki izdajajo

mnenja,

ali

je določena gradnja skladna s predpisi (Zavod
za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za

ribištvo in drugi), morajo

po

novem mnenja

dopolniti še s predlogi rešitev ter smernicami
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

in pogoji

za izvedbo gradnje. Kritiki nove za-

konodaje menijo, da zavodi nimajo ustreznih

kadrov, da bi se ukvarjali s projektantskimi rešitvami,

zato naj bi

jih zakonodaja prisilila v

avtocenzuro, da bodo pomanjkljivosti projektov enostavno spregledali

drugje našli

bolj učinkovite rešitve za pretehtanje

mnogo

prevlade različnih vidikov javnega interesa.

Skrajšanje pritožbenih

rokov na polovico
Pri GZS nismo opazili, da bi investitorji zaznali težavo zaradi skrajšanja pritožbenega roka
zoper odločitev glede GD na polovico, s 30
na

14 dni, saj to nima pomembnega vpliva na

skrajšanje terminov gradnje.

in izdali pozitivno

mnenje.

Dokler se bodo z na-

Izločevanje nevladnih organizacij

črtovanjem gradnje
v

Sloveniji

ukvar-

Pri

GZS

menimo,

da nevladniki velikokrat

jali kompetentni in

zavlačujejo postopke. Dejstvo je, da s svojimi

nekompetentni, po-

zahtevami po dodatnih študijah, ki jih morajo
naročati investitorji, sami pa jih praviloma ne

klicani in nepoklicani, bo pač tako, kot je
- ostali bomo med najslabšimi na svetu.
1. Razčistiti je treba,
kdo se lahko strokovno vpleta v projektira-

nje. CNVOS sklepa, da
so tisti, ki dajejo negativna soglasja (različni

zavodi in agencije), za to usposobljeni, za dajanje predlogov pa ne. To je delno pravilno, večinoma pa napačno stališče.
2.

Projektiranje je namreč zelo kompleksen

posel in projektant mora skladno s predpisi
upoštevati vse omejitve v prostoru ter zagotovi-

ti varovanje naravnega in bivalnega okolja. Zato
bo dober projektant pokril vse okoljske vidike,
za katere si prizadevajo civilna združenja.

predložijo, podaljšujejo čas do pridobitve GD.

Pri nekaterih nevladnih organizacijah gre tudi
za čisto navadno zaslužkarstvo in uveljavljanje različnih poslovnih ali osebnih interesov
zaradi okoljskega populizma. Take odklone bi

morali raziskati in sankcionirati.
V GZS menimo, da bi bilo združevanje nevladnih organizacij, ki jih je trenutno 77, na
manjše

število koristno,

saj

bi se s tem lahko

iz-

ognili tudi različnim kontradiktornostim v njihovih mnenjih. Lep primer je, ko varstveniki
ptic pri hidroenergetskem objektu postavljajo
pogoje
pa

za varstvo kormoranov, varstveniki rib

pri istem objektu zahtevajo njihovo zmanj-

šanje. Ali pa ponarodel pogled na vetrnice, ki
jih v Sloveniji tako rekoč ni mogoče postaviti,
čeprav so zaželen obnovljiv vir energije.
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Uvajanje določenih pravil glede nevladnih

državo tako pomembnih investicijah ne more kar vsaka neorganizacij

je

nujno. Pri za

kompetentna skupina podaljševati postopkov,

ob tem

pa ne nositi

odgovornosti.

Tudi v drugih državah so postavili pravila za
delovanje nevladnih organizacij. Naši severni

sosedi so postavili
zacije

pogoje

in hitreje gradijo

za nevladne organi-

infrastrukturo kot

mi.

inženiring, Gospodarska zbornica Slovenije.

Nova

gradbena

zakonodaja ne ogroža
varstva okolja, ker je
v celotnem sistemu še
veliko varovalk, lahko
pa olajša našo pot do

doseganja ciljev

bo dosegla brezogljično družbo med
prvimi v Evropi, do leta 2040. Hidroelektrarne, sončne in vetrne elektrarne gradijo hitro
in učinkovito ob upoštevanju zlatega investi-

Pri GZS

cijskega pravila, ki prinaša gradbincem pred-

nevladniki

Avstrija

vidljivost.
So

pa

velikokrat

tudi v

močne.

Avstriji

nevladne

organizacije

1993 smo skupaj z Avstrijci zgra-

Leta

dili 400-kilovoltni daljnovod Maribor-Kainachtal, ki je do leta 2009 praktično sameval brez
prenosa energije, ker so avstrijske nevladne organizacije
Dunaja.

menimo, da

15

let zadrževale gradnjo odseka do
zaradi neobratovanja je bila za

Škoda

oba elektroenergetska sistema velika, nihče
pa za to ni nosil odgovornosti. Podobno je s

zavlačujejo
postopke

Članek

direktorja CNVOS Gorana

o

Forbicija Mojstri preusmerjanja
pozornosti: Kaj

se skriva za vojno

napovedjo nevladnikom lahko preberete

400-kilovoltnim daljnovodom Cirkovce-Pince-Heviz (Madžarska), ki je na listi evropskih

tukaj: www.vecer.com/mojstri-

projektov skupnega pomena in ga od podpisa
pogodbe leta 2003 še vedno nismo zgradili, v

za-vojno-napovedjo-nevladnikom-10188924

preusmerjanja-pozornosti-kaj-se-skriva-

veliki meri zaradi nerazumnih zahtevkov nevladnih organizacij. Ideje nevladnih organizacij na račun investitorjev so neusahljive.
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Zaključek
Nova gradbena zakonodaja ne zmanjšuje

po-

gojev varovanja okolja, skrajšuje pa postopke
pri pridobitvi gradbenih dovoljenj, ki so sedaj
nesprejemljivo dolgi. Ob

tako počasnem izvanismo dosegli ciljev obnovljivih
virov energije do leta 2020, prav tako so cilji
janju investicij

za obnovljive vire energije, postavljeni v NEPN

do leta 2030, pod vprašajem in praktično nedosegljivi. Tudi investicijskega cikla za gospodarstvo odpravo posledic covida-19 nam ne bo
uspelo zagnati.
Gospodarska zbornica Slovenije deluje v interesu slovenskega gospodarstva pod geslom Če
gre

gospodarstvu dobro, gre vsem nam dobro.

Pri

tem se bomo vedno zavzemali za varstvo

okolja in za doseganje ciljev prehoda v brezogljično družbo. Nepotrebno podaljševanje postopkov pridobivanja dovoljenj za gradnjo bo
naše

cilje

ogrozilo, zato je nujno,

da v kon-

struktivnem dialogu tudi z nevladniki iščemo
sprejemljive rešitve. Nova gradbena zakonodaja ne ogroža varstva okolja, ker je v celotnem
sistemu

še

veliko varovalk, lahko

pa

olajša

našo pot do doseganja ciljev.
• ••

Mag.

Vekoslav Korošec je direktor Združenja za
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Manipulacija nevladnikov in lastni interesi
času se pojavljajo zapisi nevladnih

V zadnjem

ki

organizacij,

pred

pogromom nad

sprejme vlada, pri ureditvah lokalnega pomena pa občinski svet.

ki naj bi sledil spremembam gradbe-

naravo,
ne

svarijo

Pri

zakonodaje.

možno dvoje: ali

tem je

sprejemom prostorskih načrtov se tako do-

S

po-

loči najustreznejša varianta, pogoji gradnje in
območje gradnje. Faza izdelave projektne do-

dročja okolja, ali pa sledijo le lastnim intere-

kumentacije in pridobivanja dovoljenj za gra-

nevladne organizacije ne poznajo celovitosti
zakonskih

in povezanosti
kar

som,

nima

pa

veliko

še manj

varovanjem okolja,

s

predpisov

s

skupnega

z

širšim javnim

dnjo

in

interesom in napredkom.

je

zgolj

predhodno

nadaljevanje

zaključenega postopka

umeščanja v prostor

mora biti izvedena znotraj določenih meja

ter v okviru pogojev, določenih v prostorskih

Ali je varovanje
di

v Sloveniji

narave, okolja

in zdravja lju-

načrtih.

pogojeno

sodelovanjem

nizacije z

res

nevladnih organizacij

s

postopkih

v

graditve

vključevanjem v

pridobivanja

integralni posto-

gradbenih

dovoljenj

tudi v

vplivajo na spremembo variante oziroma »se-

tako kot v drugih evropskih državah, zakonodajo, v katero so implementirane

pristojnosti v postopkih graditve objektov ni-

evropske direktive in katere namen je varo-

majo, niti jih

objektov?

seveda ne,

Ne,

saj imamo

Sloveniji,

vanje narave, okolja in zdravja ljudi. V pripravo te zakonodaje so vključene tako
nevladne organizacije kot strokovna in laič-

Pri

na javnost.

tem je treba

tudi omeniti, da

nevladnih organizacij

delovanje

ni zgolj

v

litev objekta na drugo lokacijo«,

Če

ne diži. Teh

nikoli niso imele.

želijo nevladne organizacije vplivati na iz-

biro variante, se morajo vključiti v postopke
umeščanja v prostor, kar jim zakon o urejanju prostora tudi omogoča, ne pa v postopke
gradbenega dovoljenja,

saj

v

tem

javnem interesu. Tudi gradnja objektov je v

izdajanja

javnem interesu, še posebej če so za

postopku na izbiro lokacije ne morejo vpliva-

takšno

gradnjo sprejeti prostorski načrti, kar je običajno spregledano

-

nevladnih

ne samo pri

namenom

prepozno.

je zakonsko reguliran

in

stvenega

soglasja

oziroma

integralnem

v

poznavanje

postopku pridobitve gradbenega dovoljenja,

upoštevanje gradbene, prostorske in oko-

je zato povezana s fazo izdelave projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega do-

ljske

zakonodaje.

ljenja je
projektih

-

zahteva

proces, ki

kompleksen
ter

tem

Presoja vplivov na okolje, ki jo je dolžan izvesti investitor v fazi pridobitve okoljevar-

bene zakonodaje.
Graditev objektov

ti oziroma je vključevanje s

tudi pri pripravi grad-

organizacijah, ampak
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pek

trditev, da lahko nevladne orga-

Zato

Izdaja

gradbenega dovo-

predvsem pri večjih investicijskih

- rezultat

vanja, iskanja

večletnega dela, usklaje-

in zagotavljanja vseh

soglasij

pogojev, potrebnih za začetek gradnje. Prido-

bitev odločbe oziroma gradbenega dovoljenja
je končna faza celovitega procesa, v katerega

tudi stranke v postopku in ne-

so vključene

vladne

organizacije,

z

namenom

varovanja

voljenja. Njen namen je presoja tehničnih rešitev,

ki

so

vključene

projektno

v

dokumentacijo in bodo izvedene. Zato sta pri
vključevanju

v

postopke presoje

vplivov na

okolje bistvenega pomena poznavanje in razumevanje tehničnih rešitev.

Ker

projektiranja tehničnih rešitev,

gre za

fazo

je opredelje-

vanje nevladnih organizacij na načelni ali ad-

ministrativni ravni v tej fazi težko uporabno,

svojih legitimnih ciljev in interesov.

če zahteve niso konkretizirane v obliki ustreznih oziroma sprejemljivih tehničnih rešitev.

mnaj predlagajo še rešitev
tudi ni zgolj izdelava
Priprava na
dokumentacije
in pridobivanje
projektne

Če kritizirajo

gradnjo

gradbenega dovoljenja. Proces

se začne

s po-

Zato je

samih,

še posebej skrb vzbujajoča trditev njih
da ne razpolagajo s strokovnim ka-

drom, ki

bi bil kompetenten sogovornik pri

oblikovanju tehničnih in drugih rešitev.

stopkom umeščanja objekta v prostor več let
pred

samo

prostorskega

Postopek

gradnjo.

sprejemanja

načrta je namenjen

usklajeva-

Tako nevladne organizacije same priznavajo,
da za projekte, ki jim nasprotujejo, ne znajo

izbor predloga najus-

Biti proti, in to
celo proti projektom, ki so nacionalno ali lokalno pomembni ter za katere so vlada ali

treznejše variante. Ko je postopek umeščanja

občine sprejele prostorske akte, dejansko po-

nju interesov in ciljev v prostoru, vključuje pa

izdelavo študije variant, celovito presojo vplivov na okolje (CPVO)

in

v prostor zaključen, je sprejet prostorski načrt,

ki

je podlaga

prostorskih

uredbo

o

za

ureditvah
državnem

graditev

objektov.

državnega

Pri

pomena
prostorskem načrtu

ponuditi kakovostnih rešitev.

meni biti proti napredku. Vključevanje v inhi
z
tegralne
postopke
pač
povezano
vprašanjem, ali je varianta ustrezna ali ne

-

kar običajno izpostavljajo nevladne organiza-
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cije

in dvilne iniciative

odločeno

-

je bilo o

saj

tem

v fazi priprave prostorskih načr-

že

Kljub spremembam je ministrstvo v zakonodaji v celoti

ohranilo korektno vključevanje

tov, ampak je povezano s presojo ustreznosti

strank v postopku in vključevanje nevladnih

tehničnih rešitev.
je logična odločitev ministrstva,

organizacij, ki so jim na voljo ustrezna prav-

da mo-

Zato

na sredstva.

rajo Vsi, ki se vključujejo v postopek graditve
objektov in se z

gradnjo ne strinjajo, podati

Ministrstvo za okolje in prostor je v zakono-

rešitve,

pri čemer je treba opozoriti,

dajo

ustrezne

da zakonodaja ne govori nujno o tehničnih
rešitvah. Nestrinjanje z gradnjo brez jasnih
argumentov ali brez predlaganih rešitev pa
kaže ravno na problem pomanjkanja znanja.

k

Ker nimajo znanja, se zatekajo

nasprotova-

vrnilo pojem dokončnega gradbenega
dovoljenja, kar je povzročilo srd nevladnikov.
Toda tveganja, povezana z gradnjo na podlagi dokončnega, a še ne pravnomočnega graddovoljenja, nosi izključno

benega

ob upoštevanju investicijske

zato

investitor,

logike

ni

nju gradnji kot edini možnosti, po načelu »če
gradnje ni, ne bo vplivov«, vendar takšnega

pričakovati, da bi investitorji začeli z gradnjo

ravnanja ni mogoče enačiti z varovanjem na-

ljenja, če bi ocenili, da vložene tožbe pomeni-

in zdravja ljudi.

rave, okolja

nasprotno.

Ravno

Takšen odziv običajno pomeni zamujeno priložnost za iskanje kompromisnih rešitev.

podlagi

na

dokončnega

gradbenega

jo tveganje za realizacijo projekta. Po

dovo-

drugi

strani taka rešitev zoži prostor za izsiljevanje
in neupravičeno upočasnjevanje projektov,
čemur so bili investitorji neredko izpostavlje-

ni.

Nevladna zloraba absolutne pravice
Čeprav investitorji večkrat opozarjajo na zlorabo statusa nevladne organizacije v postopin
izdajanja okoljevarstvenih soglasij
kih

gradbenih dovoljenj, bi bila za opis dejanske-

ga stanja morda primernejša uporaba izraza
»slaba praksa«
to so nevladne organizacije
razvile na temelju absolutne pravice sodelo-

-

vanja v prostorskih,

in gradbenih

okoljskih

da bi se nevladne organizacije ogradile od slabe prakse, na katero
so opozarjali investitorji, in jo strogo obsodipostopkih. Namesto
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le,

so jo z neodzivnostjo

dejansko podpirale.

Tako se je uveljavila praksa pogojevanja in izsiljevanja, praksa uveljavljanja rezultatov neverificiranih

študij

tožb,

praksa obtožb in

vira

dvomljivega

ki slonijo

na

bodo investitorji, ki ne dvomijo, da

Zato

so zadostili vsem zakonskim zahtevam, lahko

ter

neute-

meljenih in nepreverjenih podatkih.

z

gradnjo začeli

že

na

podlagi dokončnega

gradbenega dovoljenja.

tako ne vidimo težave v skrajšanju ro-

Ravno

kov za vložitev tožb, saj je tožbo možno kvalitetno pripraviti

tudi v skrajšanem roku,

če

tožeča stranka pozna predmet gradnje in je v
celoti seznanjena z .njim. To je tudi mogoče
pričakovati, če v postopku dovoljevanja sodeluje. V tem primeru je proučitev dokumentacije

nujna

že

v

postopku

gradbenega dovoljenja, in

ne

izdajanja

šele po

izdaji

gradbenega dovoljenja, saj v nasprotnem primeru ni možno utemeljeno zastopati varstvenih ciljev in interesov ter oblikovati stališč ali

zahtev za gradnjo.
S

to predpostavko,

ki ni

samo logična, ampak

Takšno delovanje nevladnih organizacij močno vpliva na podaljševanje postopkov, kar je

tudi nujna, se proučevanje materije za tožbo

včasih tudi njihov edini dlj, s čimer se grobo
kršijo legitimne pravice investitorjev. Da, tudi

ampak

pravice investitorjev varuje slovenska ustava,

vendar pa se kršenje teh utemeljuje in prikazuje skozi doseganje kvazi višjih varstvenih
ciljev. Pogosto stojijo naložbe, s katerimi bi
posodobili denimo

infrastrukturo

prometno

ali proizvodno linijo, kar bi prineslo
varnost ali nižji ogljični odtis.

večjo

Slaba praksa sodelovanja nevladnih organizacij je privedla do povsem nepredvidljivega

in nestabilnega investicijskega okolja, kar je
z

povezano

na

velikimi tveganji, zato to vpliva
investicijske aktivnosti v

zmanjševanje

Sloveniji.

Tveganja

nerealizacije

ne

po izdaji gradbenega dovoljenja,
med celotnim integralnim postop-

začne

kom,

čena.

če je nevladna organizacija vanj vkljuŠe vedno pa gradbeni zakon omogoča

vložitev tožbe nevladne organizacije po izdaji
gradbenega dovoljenja, tudi ko ta ni sodelovala v postopku izdajanja gradbenega dovoljenja, vendar pa to nikakor ne kaže na resen
interes po varovanju varstvenih ciljev, ampak
bolj na način oziroma orodje za preprečitev

začetka gradnje. Kadar take tožbe niso utein takih je več kot 90 odstotkov
investitor čaka na odločitev sodišča eno leto
meljene

-

-

ali

več, zaradi česar nastaja nepopravljiva
škoda zanj in na ravni celotne družbe.

pomem-

bnih infrastrukturnih in drugih projektov so
visoka. Podpiranje takšnega investicijskega
okolja bi dejansko pomenilo nadaljnjo upočasnitev družbenega razvoja
zadnjih

10

letih

infrastrukturo
membe

investiranja v

zato

sprejete spre-

gradbene

inženiring

direktor Združenja

za

pri GZS

(Slovenija je v

na področju

zaostala),

Mag. SLOVENKO HENIGMAN,
svetovalni

zakonodaje

podpiramo.
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Tveganja, povezana
z gradnjo na podlagi
dokončnega, a še ne
pravnomočnega
gradbenega dovoljenja
nosi izključno

investitor...

Ali nevladne
organizacije ne poznajo
celovitosti in
povezanosti zakonskih
predpisov s področja
okolja, ali pa sledijo

le lastnim interesom,
kar pa nima veliko
skupnega z varovanjem
okolja.
mam

H

I
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Površina: 257 cm2

Žetale

•

Nerazumljive zahteve iz ljubljanskih pisarn

V štirih letih nad gradnjo

obupalo pet družin
Občina Žetale je pred štirimi leti začela spreminjati občinski prostorski načrt (OPN). Čeprav bi si na občini želeli, da bi bile spre-

membe sprejete v najkrajšem možnem času, je OPN že dve leti v

predalih ljubljanskih pisarn, zataknilo seje na direkciji za vode.

rov poznam. Sicer pa je dolgotrajen postopek sprejemanja sprememb

OPN problem številnih, ne samo občine Žetale, zgolj pri Magni je šlo
hitreje,« je izpostavil župan.

Na konkretna vprašanja, zakaj

so

na

direkciji

za

vode zahtevali

»OPN se vleče kot jara kača. Vsa mnenja smo pridobili že leta 2018,

poplavno študijo ter ali so si razmere pogledali na terenu, pa so pi-

zastalo je pri zahtevani študiji o poplavni ogroženosti zaradi potoka

sarniško odgovorili, da je izdelava študije potrebna, saj da se morajo

Rogatnica. Vendar če Rogatnica pri nas tako poplavi, kot je narisano

določiti razredi poplavne nevarnosti in da je treba ugotoviti skladnost

na poplavnih kartah, potem

pobud o namembnosti parcel

mora biti

več deset metrov globoka, na

z uredbo, ki

določa oziroma omejuje

Ptujskem polju pa imamo potem Panonsko morje,« je osrednji razlog

dejavnosti

za obstoj na mrtvi točki navedel župan Anton Butolen. Dodal je, da je

ogledov na terenu pa so dejali, da tega opravijo vedno, ko se za to

v prestolnici vprašal, kdo

izkaže potreba.

je pripravljal te opozorilne poplavne karte,

in dobil odgovor, da strokovnjaki. »Menim, da

so bili bolj malarji,

ki

in posege

na

območjih, ogroženih zaradi poplav.

pač s čopičem označili neko območje. In zaradi njih moramo naročiti

Podlehničani tik pred koncem, Makolčani na

poplavno študijo, ki bo te opozorilne karte ovrgla.«

začetku

Študija naj bi stala

ki je posodabljala

20.000

evrov. Sprva so se nadejali, da bo država,

te opozorilne karte,

Žetale izločila, vendar tega ni

storila, čeprav Žetale po oceni Uprave za zaščito in reševanje sodijo
v kategorijo občin, ki

so najmanj poplavno

Glede

so

Poplavna študija za poplavno neogroženo
občino
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

postopku sprejemanja nad gradnjo že obupali in odšli. Vsaj pet prime-

ogrožene. »Tako nam ne

preostane nič drugega, kot da naročimo študijo.« To pomeni, da še
vsaj leto OPN občine Žetale ne bo sprejet in da bo nad gradnjo v tej

haloški občini obupala še kakšna družina. »Nekaterim smo uspeli izbo-

Tik pred sprejetjem spremenjenega občinskega prostorskega načrta je tudi občina Podlehnik. Župan

Sebastian Toplak je sicer sprejem

OPN napovedal že za konec lanskega leta, a se je prav tako zataknilo
na direkciji za vode,

ki je po šestih letih usklajevanj od množice že do-

govorjenih pobud upoštevala le peščico,

za povrh pa

se je sedaj

še

menjala oseba na ministrstvu, ki je vodila njihov OPN.
S

spremembami OPN pa so začeli v Makolah. Občani in drugi lahko

pobude za spremembe in dopolnitve oddajo do 15. septembra.
Mojca Vtič

riti gradbene parcele v okviru OPN, ampak so v tako dolgotrajnem
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Stavbe nekdanje uprave
vrtca ni več
Prejšnji konec tedna so porušili stavbo, v kateri

so bili še pred nekaj leti upravni prostori

radovljiškega vrtca in centra za socialno delo, do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa

zdravstveni dom.
Marjana Ahačič

Konec tedna so začeli rušenje zadnjih nekaj let prazne
stavbe na vrhu grička v

odstranili in shranili. Celotno območje se bo po rušitvi

Še

objekta zatravilo, prostor pa
bo namenjen za nadaljnje

pred nedavnim so bili v njej

potrebe vrtca, so še pojasni-

prostori uprave Vrtca Radovljica, nekaj let pred tem se

li

neposredni bližini vrtca.

na

radovljiški

občinski

upravi.

je od tam v nove prostore
dokončno preselil Center za
socialno delo, instituciji, ki

10

prostorih na

v

sta

Kopališki

delovali od sredine petde-

setih
zdaj

let.

vrtca

Uprava

stavbi

v

za

postajo,

center

delo

v

pa

je

avtobusno
za socialno

novih

prostorih

nad Gorenjsko banko v središču mesta.
Od konca druge svetovne
vojne do sredine sedemde-
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setih let je bil v stavbi zdravstveni dom, kjer so ambulante radovljiških zdravnikov
delovale,

dokler niso

vse

bližini

v
zgradili

kopališča

osnovi je bila sicer
novega.
stavba zgrajena med drugo
V

kot

vojno

svetovno

hiša

Skoraj osemdeset let staro stavbo ob radovljiškem vrtcu, ki
je bila v osnovi zgrajena kot stanovanjska vila, po drugi
svetovni vojni pa je bil v njej zdravstveni dom ter kasneje
center za socialno delo in uprava vrtca, so v soboto
pOrUŠlIl.

/ Foto:

Andrej

Sedej,

MZM,

o.

o.

o

nemškega okrajnega načelnika.

vojni so

Po

jo tedanje

oblasti zaplenile in adaptirale oziroma uredile tako, da je
bila primerna za izvajanje
zdravstvene

dejavnosti.

V

takratnem zdravstvenem
domu je delovala tudi zobozdravstvena ambulanta.
Objekt

bil

je

obdobju

zadnjem

v

lasti

v

Občine

Radovljica, kjer so ugotovili,

da ne

izpolnjuje bistvenih

zahtev, ki

jih določa gradbeni zakon. Brez večjih rekonstrukcijskih posegov,

zahtevali tudi

statično

ki bi
proti-

sanacijo, ni bil več

potresno

primeren za daljšo uporabo,
zato

so

pristojni odločili

se

Portale iz 17. stoletja so s stavbe pred rušenjem odstranili
in jih shranili, območje pa bo v nadaljevanju zatravljeno in
namenjeno

potrebam vrtca.

/ foto:

Andrej

seoej,

mzm.

d.

o. o

za rušitev.

Na

objektu

portali
najstega

iz

so

bili

tufa
stoletja.

iz

vgrajeni

sedemTe so

še

pred rušitvijo stavbe skrbno
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Površina: 337 cm2

Stavba brez večjih rekonstrukcijskih posegov ni bila več
primerna za daljšo uporabo, zato se je občina odločila, da
JO

pOrUŠl*

/

Foto:

Domen

Mihelič
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1/4

Površina: 1.926 cm2

.

INTERVJU

;

1

Kaj bi sporočili občanom ob prazniku?

bo

liared

ilo

11

kori st

je,

velike

gre za

Vesel

n ] go ܶ ৎਮ

ič'

Pomembno
ko

sem,

verjamem,

da
da

večina

bo

slednje

pozitivna
k

prepozna

in

naravnanost

te

uspehom

našega

$ji

'j

znamo stopiti skupaj,
projekte v kraju.

da

m

\

skm

*"'

a
- ||

Tk
\

—

m "~"

m

|p|l9p<iine

dela.

Vsem občankam
čestitam

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

na

?a

razvojne

večine pripomogla
pnega

m

■

ob prazniku

in

občanom iskreno
občine.

-.raft

m

PomemBnojeJmi

m

znamo stopiti skupaj,
ko gre za velike
razvojne projekte
Mesec julij je v občini Rogaška Slatina vsako leto posebej slovesen mesec, saj občina praznuje svoj praznik. Zaradi znanih dogajanj, poveznih z bojem proti koronavirusu, je letošnje
praznovanje precej okrnjeno,

a vseeno bodo nocoj izročili letošnje občinske plakete, priznameseca precej manj
dogodkov kot prejšnja leta, a ne za to, ker bi občinska uprava manj delala, ampak zaradi že
omenjenih omejitev. Da je bilo v minulem letu veliko postorjenega, bo v nadaljevanju povedal župan, mag. Branko Kidrič, ki v prazničnem intervjuju pove še marsikaj zanimivega.

nja in razglasili častnega občana. Je pa bilo letos v času prazničnega

*

Pripravil: Jože Strniša
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Začniva z aktualnimi dogodki.
Po zatišju zaradi boja proti
koronavirusu sedaj izvajate

gasilski dom

nuje dosedanjega direktorja. V

odseku smo zgradili

z gradnjo

nimi institucijami. Kako

ime-

ceste.

je

•

programu

V štiriletnem

izgradnja

tudi

fitnih

desetih

stanovanj.

Namero

za

smiselno

2017.

njimi

Z

tri

povečamo

Prvomajski

o podrobnem prostorskem

da

bi

tam

lahko

po-

Pomembno

pri

dokumenta in kakšni so načrti
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%,
Da

da

kar je
ostalo nam jih je le še
pa bi bil razpis aktua-

len in bi

lahko

dobili tisti,

nova stanovanja

ki so v tem

upravičeni,

v

smo

Precej

mnenja

dvajset stanovanj,

delili

•

za
pe-

že izvedli nov

trenutku

letošnjem
razpis,

na

to-

cestno

infrastrukturo lahko vzor marMenim,

občini.

da

se

z

izgradnjo nadhoda
cilj

je, da

bi

in stolpa.

z nadhodom

obstoječe kolesarske
ožje zdraviliško jedro

in

z vznožjem Tržaškega hriba, ki
ima

velik

potencial za razvoj

smo

vsa pozitivna

smo pridobili
in

okolje

za

odločbo

Ministrstva

in prostor

spreje-

o

prostorskega akta na

mljivosti

okolje. Sprejet prostorski akt je
osnova za nadaljnje aktivnosti.

izmed prihodnjih

Na eni

činskega

sveta

bomo

koliko

tem,

dva

imata ta

projekta nasprotnikov, je težko

ta,

kjer so štirje člani

skupine

svetniške

stranke nasproto-

ene

vali sprejetju odloka.

veduta

je

do-

povzamem

Motila jih

da se projekt ne bo

in

sam pokrival. Predstavniki

mih strank in list

sed-

soglasno

so

potrdili spremembo tega odloka. Povedali so, da ga podpirajo

ker

zato,

podjetniki

ni subjekti.

mladi,

podpirajo

ga

starejši,

Ce

in

turistič-

bi sodili

kriteriju, je težko reči,

dejansko tistih,

tem

po

koliko je

menijo,

ki

da

Slatina tega projekta

Rogaška

ne potrebuje.

Dotaknila sva se že dveh inve-

da pogledamo

Nadhod bo namenjen
tako pešcem kot tudi
kolesarjem in bo dovolj širok za sočasno

namučili,

se

turistični destinaci-

O

sticij za prihodnje. Zdaj je čas,

gradnjo stolpa, seveda?

da

upravičencev do-

tindvajsetih

češ da

za v prihodnje, povezani z

razpisu
od

kar

nekaj podobnega dogaja danes

predvidena gradnja stolpa.

dejstvo,

stanovanja

neprofitna

letu

je

zadnjem

bilo

zgrajeno

z

smo

sikateri

načrtu za območje, kjer je

oddelke.
smo

Danes

steze

vzpostavili samostojne

novno

dobiti vsa soglasja za odlok

gledate na sprejemanje tega

v podružnični osnovni šoli Ko-

je

nekaj nasprotnikov,

Naš

otrok

po

Stritarjevi

in

takrat

ob-

mesta,

vrstnih projektov ne potrebujemo in kaj bomo s temi krožišči.

povezali

števila

ulici

in tudi

s prepričljivo večino. Kako

povečanega

strivnica,

ulici

med zunanjo

in centrom

Občinski svet ga je potrdil

da poskušamo vplivati na mož-

pet.

promocijo

program dela.

dve novi vpadnici

povezavi

oz.

da

s ciljem,

vrednost
ji.

govoriti. Lahko

našajo

povečano

svoje mnenje in začel verjeti,
da ta projekt ustvarja dodano

gajanje na seji občinskega sve-

voznico

na

da

spremenil

marsikdo

smo zgradili

predvidene aktivnosti, ki se nain zastavljen

takrat

obdobju od leta 2006 do 2010

usklajeval

bo

in besed,

projekti nepotrebni. V

ti

stanovanjski fond in

Kostrivnica,

nosti

objekt

tovrsten

tudi v krajevni skup-

postaviti

80

ki

je bilo

tem času

v

nasprotovanj

bo

projekcijo

ter

verjamem,

in

Dejstvo

potrebu-

dotakniva. Uspeli ste pri-

leta

že

do danes že realizirali

nost

direktorja,

Tudi

precej

izgradnja prome-

poslovanja

da so

na Stanovanjski sklad RS

tem

podobne projekte. Ocenili smo
kot

čimprej

zavod

je od-

pomenila

bomo predstavili finanč-

Jeseni

no konstrukcijo

prevzel

tem

Še ene aktualne teme se

oddali
smo

temu

projektu

sodelovanje pri
sino

je

nepro-

mnenje k

se

odgovornosti.

del
da

da

Občinski svet se

drugače in s

svoj
je,

vam

popestritev pa

nade na lokaciji bivše državne

ločil

to uspeva?

novih

je

novanju.

še en dokaz

parkirišč. Pravo

145

tem

poda

predlagali,

in

pozitivno

je

Prvomajski

v

smo predlog Sveta zavoda pro-

sodelovanjem stanovanjske-

dobrega sodelovanja z držav-

službah

in

zgradili novega. Na

ulici

učili

stanovanj, kjer ste uspeli s

ga sklada, kar

strokovnih

občinskih

veliko aktivnosti. Prejšnji ponedeljek ste začeli

Javnega zavoda za turizem in
kulturo Rogaška Slatina ime-

sej ob-

predsta-

vili finančno konstrukcijo tega projekta in tudi projekcijo
poslovanja. Nadaljevali bomo

znikoma. Realizacijo katerih
projektov bi izpostavili?

•

Na

letošnjega

začetku

uporabo obeh skupin.
Razgledni stolp bo

ta

generator povečanega
števila gostov, kijih

vovarstvenega centra

danes še kako pogrešamo in menim, da se
tisti, ki so danes proti,

leto

nazaj, na

med dvema občinskima pra-

le-

začeli z izgradnjo dveh

smo

večjih projektov, in sicer Nara-

ga bomo

do

verjetno

končan,

bil

Sotla, ki

ko

jeseni,

bi

naj

preime-

novali v Bobrov center. Drugi
projekt se izvaja v Športnem

letošnjem in v prihodnjem letu

tacije in pridobitvijo upravnih

ne zavedajo, da gre za
projekt, ki prinaša pri-

bomo zagotovili

dovoljenj. Ko bomo vse to imeli pod streho, se bomo odločali

hodke. Jeseni bomo
predstavili finančno

za

konstrukcijo ter

zmanjšanim prihodkom v letošnjem lem, dodamo še en projekt

katerega je prispelo 22 vlog. V

novanj, kar
po

osemnajst sta-

pomeni,

neprofitnih

da potrebe

stanovanjih

v

z izdelavo

projektne dokumen-

o terminskem planu izgradnje.

celoti pokrivamo.

Gradnji stolpa in tudi nadho-

Drugo aktualno dogajanje je

da imata

povezano s kadrovskimi za-

odločitvijo občinskega sveta,

•

da ne da soglasja k imenova-

naj

in kulturo. Verjetno tudi

sedaj in v prihodnje obilo dela
slatinskega tu-

rizma, zelo prizadetega zaradi

nevarnega virusa?

•

Pristojnost

direktorja

imenovanja

javnega zavoda

svetu

zavoda.

je

zavoda
je izglasoval predlog, da se za
naslednji mandat direktorja
na

Svet

Za odgovor na to vprašanje

spomnim

na

prostor

v

je

Slatini.

cesta od bivšega Elektra do re-

jem

stavracije

časno

Bohor in pomaknjena

ob železniško progo. Takrat je
bilo precej nasprotovanja, vendar se je projekt pokazal kot

Nadhod bo
tudi

pešcem kot

tako

bila

namenjen

turizma.

ukinjena državna

1989

in

kolesar-

širok za souporabo obeh skupin.
bo

dovolj

Razgledni

stolp bo

generator

števila gostov, ki
danes še kako pogrešamo

povečanega
jih

dober. Leta 1998 smo
prestavljeno državno cesto še

in

nekoliko

za projekt, ki prinaša prihodke.

izjemno

spremenili, odstranili

smo

infrastruk-

zgradimo po-

da

možno

nogometno

umetni

travi.

igrišče

Potrebno

je

na
bilo

dodatna sredstva.

zagotoviti

novo

kljub

da

se,

športne

in sicer,

ture,

klu-

nogometnega

Odločili

igrišče

velik potencial

To

predstavljalo

bo

za

sodelovanje

Med prebivalci Ratanske in

deseLeta

dodatne

športa in turizma.

posegov v

zadnjih nekaj

tletjih v Rogaški

destinaciji.

nekaj dejstev

iz zgodovine večjih

zaradi tega, ker ta zavod čaka

pri promociji

da sta ti dve investi-

mnenje,

potrebe

v izgradnjo

bo ta-

krat marsikdo spremenil svoje mnenje
in začel verjeti, da ta
projekt ustvarja dodano vrednost turistični

ciji nepotrebni?

nju direktorja Zavoda za turizem

verjamem, da

precej nasprotnikov.

Kako odgovarjate na njihovo

devami. Niste bili zadovoljni z

pro-

gradimo

garderobe, tribune in parkirišča
ba.

jekcijo poslovanja in

kjer

centru,

nes

menim,
proti,

da

ne

se tisti,

ki

zavedajo,

so

Žibemika je kar nekaj pomi-

slekov o potrebnosti izgradnje
dveh povezanih krožišč v bližini šole in trgovskega centra.
Kako odgovarjate na njihove
pomisleke?

da-

da gre

tili

•

Tega projekta smo
zato,

dobili

se

lo-

ker smo v preteklosti

več

pripomb in prošenj,
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ob

vrtcu

kirišč,

da

da je

primanjkuje
stanje

starši pripeljejo
in

popoldan,

nevzdržno.

njih,
za

otroke

ko

idejno

več

mernejši

naročili

Odločitve o

najpri-

varianti je rezultat

zasledovali

de-

Na osnovi

dokumentacije smo pri
mini

po

Fakulteti

smo

la strokovnjakov.

stitvi

vrtec

ki je obdelala

zasnovo,

variant.

ko

pridejo
Na

gradbeništvo

v

te

ume-

povoznih

krožišč

predvsem

dva

ci-

lja, povečati pretočnost prometa

in

zagotoviti

pešcev.

To

so

večjo

varnost

ustrezni

ukrepi

za umirjanje prometa, zato smo

uspeli

na razpisu

pridobiti
se

lahko

dodatna

porabijo

projekt ob pogoju,
ukrepi tako

ministrstva

sredstva,
samo

za

Uspeti

manj

stveno

to je

ne,

za

prijavo

na razpis

na

da smo,

usklajevali

Sonce

F.ko

Za-

skla-

nadhod

primer, za

skoraj

pripomogli

tem

uspešnejši

k

zapolnitvi turističnih kapacitet

življenje povsem ustavilo?

v Rogaški Slatini.

Kakšne posledice pušča ta

Za razvoj turizma so zelo

čas na delovanje občine ter

pomembne tudi promocijske

gospodarskega in družbene-

dejavnosti, ki pa so letos

ga življenja?
Nihče ni mogel predvide-

precej okrnjene, saj ni bilo

•

situacije,

ki

Tudi zame

je

vati

se

zgodi-

je

kolesarske dirke po Sloveniji,

ni bilo Afroditinega teka, tudi

v center mesta s strani zunanje

smo iskali rešitve in sprejemali

občina v prihodnje še sodelo-

odločitve,

vala pri podobnih promocij-

Ko

smo

obvoznice,
cirane

so bile

ki

sofinansredstvi,

evropskimi

z

eno

la.

nabavo

povezane z

do-

zaščitne opreme, organizacijo
pomoči občanom, izvajanjem

ločene ceste, ki so bile v vlogi opisane, in nobene druge.

ukrepov, ki jih je bilo potrebno
realizirati, itd. Ta čas je usta-

smo

morali

izvesti

jih

ki

točno

želimo

prido-

iz Kohezijskega

sklada za

čistilne

naprave,

dograditev
bo

potrebno uporabiti

za

ta

namen

in

ne

samo

za gradnjo

kanalizacije na drugih obmo-

želimo za

Sv.

Florijanu,

Sredstva

porabiti

za

Eko

sklada,

ki

telovadnico v
ne bo možno

obnovo

na

osnovne šole. Predno

primer
ministr-

nili za kaj drugega. Pri tem gre

stvo

verjetno za nerazumevanje

budno preveri

pravil koriščenja na različnih

na terenu in vso dokumentaci-

Pojasnite bralcem, kakšna so

ne moreva.

gradili vpadnice

leto.

čjih.

razpisih pridobljenih sredstev.

koronavirusom,

Kako gledate na čas, ko se je

bila to nova
izkušnja. Skupaj s sodelavci

jih

mezno investicijo ne bi name-

bi

so na razpolago. Rešitve

ki

vanju nekaterih investicij, se

finančnih sredstev za posa-

v preteklosti

vlagati v prijave za tiste vsebi-

pogosto sliši

mnenje, zakaj

če-

potrebno toliko več truda

Sredstva,

izvedeni.

kot

vsebine niso takšne, ki
občinam najbolj koristile.

biti

ti

je

je razpisov bi-

in

ta

da bodo

razpisu

na

dalje težje, saj

ki

Ob izvajanju, pa tudi načrto-

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

•

par-

zjutraj,

nakaže predviden delež,

jo, kije

dejansko stanje

bila izdelana.

vil delo v nekaterih gospodarskih družbah, kar se bo najbolj
odrazilo

dili novim razmeram.
da bo postopoma tudi

pravila o porabi na razpisih

omenila projekte, a mimo

pridobljenih sredstev?

dogajanja, povezanega s

Upam,
turizem

to

obdobje

iz-

kako v naš kraj pritegniti
večje število domačih gostov,
ziv,

smo si že od nekdaj

kar

Ker

projekti

ti

veliko

pomeni-

promocijo

bomo

mesto,

tudi

naše

za

prihod-

v

aktivno sodelovali.
da je to relativno

v njih

strošek za

želeli.

dosego

je

zastav-

teh projektih

ljenih ciljev. Pri

potrebno ogromno prosto-

voljnega dela in časa. Na moje

veliko zadovoljstvo je v Rogaški Slatini še veliko takšnih,

ki

biti

pomeni

se zavedajo, kaj

prostovoljec, bodisi v času ko-

bodisi v

ronavirusa

času različ-

del sprememb se je
pokazal na družbenem življe-

nih športnih dogodkov.

nju, ker pač večjih

Govorila sva o gospodarstvu.

Sestavni

bilo možno
še

Ob pogledu nazaj sva najprej

je pa

•

mali

vzpostavil običajno delovanje.
Mogoče

jo

nje

se hitreje prilago-

so

skih dogodkih?

Ocenjujemo,

Nekateri

v turizmu.

subjekti

drugih športnih dogodkov. Bo

izvesti.

traja. Želim si,

vedno

bilo čimprej

ga

prireditev ni
To obdobje

konec

in

da bi
da

bi

Kakšen pa je nasploh gospodarski

•

utrip v

občini?

vsakem

V

podjetju

so

lahko bile utečene prireditve
ponovno izvedene.

vzponi

Gotovo se bo turistično go-

gospodarski subjekt Steklarna

bo

sledili.

temu

ki

da

ga sprejeli,

je pokazal,

da

koronavirus krizi

šini

300.000

se,

da

je

EUR.

turizem

Zavedamo
prioritetna

odločili, da mu v

pomagamo tako, da zagotovimo 125.000

EUR

za projekte,

ki bodo promovirali Rogaško
Slatino

nudili

oz.

gostom

ločene ugodnosti
našega

ob

Javni

mesta.

do-

obisku
zavod

je

Za

zelo pomembne občinske
investicije, za katere morate v dobršni meri pridobiti

dodatna finančna sredstva.
Kakšen
vam

•

je

'recept', s katerim

to uspe?
Dodatna finančna sredstva
dodano vrednost v

pomenijo
razvoju

vsake

čel pred časom

dejstvo,

da

odzivih gostov

prijel, v občinski
pričeli z
promocije

zelo

in se je
dobro

projekta

Rogaške Slatine na

nacionalnih

medijih.

Odvilo
reklam-

bo približno 300
nih spotov v dobrem mesecu
se

dni.

Upam,

da

bomo

tudi

treba

s

veliko

kazati veliko več
kažejo,
pešni.

da
V

mi

lanskem

pridobili sredstva
center

več

ak-

in

po-

vztrajnosti,

razpisu.

smo

Vrelec,

pa

zadnjih letih

inovativnosti

da uspeš na

Je

občine.

je v

narediti

tivnosti,

upravi smo

realizacijo

po

ponov-

v občini so

gospodarstvo

projekt 'Moja Rogaška' že zaizvajati

začeli

vi-

v

panoga, zato smo se
tem trenutku

razvojna

pa menim,

subjekti

no dobro delovati.

letošnji izpad prihodkov iz
takse

mehkim

i.

Sicer

proračuna,

turistične

odpuščanje.
t.

so gospodarski

Rebalans

naslova

po

največji

Verjamem, da bodo

variantam.

zavod za turizem?

•

je naš

določeno
Zavezala se je k

pomagala občina oziroma

smo

leta

začetku

vedal

tem

pri

letošnjega

Na

Rogaška Slatina d. o. o. napo-

spodarstvo najtežje pobralo

po tej krizi. Kako bo

padci.

in

Dejstva

v

tem

letu

za

letos

ussmo

Poslovni

smo

pod-
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pisali pogodbo z Eko skladom
za financiranje nadhoda, vmes
je bilo

nekaj uspešnih akcij

še

na Fundaciji za šport in tudi na
različnih

da

imamo

ministrstvih. Menim,
dober tim v občinski

ki pripravlja projekte,

upravi,

je dobra osnova za uspeh

kar

morem

da
v naši

kličejo celo na ministr-

zakaj so nam izdali pozi-

stva,

mnenje ali zakaj

tivno

so

nam

sredstva. Taka ravnaso v škodo razvoja občine

odobrili
nja

trenumo projektirajo. Glavnina

klih

izvaja

projektov se

ostalih

Mestni krajevni

v

skupnosti Ro-

z

odkupili

jih

smo

lekarno,

Janini,

v prete-

mo

dveh letih,

bomo skupaj
Zdravstveni dom Šmarje

JZ

zagotovili

Jelšah

pri

dve

pe-

gaška Slatina.

diatrični

Kako sicer poteka sodelova-

vrednost investicije vključno z
nakupom prostorov je kar pol

9

Z

vodstvi

KS

nica

in

KS

Florijan

Sv.

je težko

sodelovanju,

govoriti

nekateri

če

o

člani

MKS, ki so tudi člani

Javni

Skupna

zavod je

zaposlil novo pediatrinjo.

že

zelo

Izvajamo

program, ki smo si ga zadali.
Rogaška
Z vodstvom MKS
Slatina pa

ambulanti.

milijona EUR.

Kostriv-

dobro sodelujemo.

sveta

Rogaška Slatina.

V prostorih nad novo
ki

razumeti,

pa

posamezniki

nekateri
občini

ostale

faze izvedbe tega projekta se

nje s krajevnimi skupnostmi?

na razpisu.
Ne

obvoznico,

na zunanjo

prizadevanja za trajno-

Naša

mobilnost se kažejo tudi

stno

v spodbujanju kolesarjenja. V
ta

namen bomo pod vznožjem

liteto življenja v občini. Precej

je

veliko

parkiraj

MKS Rogaška Slatina. Med
njimi tudi na primer izgradnja

ga območja občine. Katere so

športnega

tiste, ki jih bo občina izvedla

nogometašev in pridobitev pe-

strivnica

v letošnjem letu

smo

zgradili nov

že

si,

trenutno

se

v Kamni

most

sanirali plaz

Gorci,

rili,

skupnosti Ko-

v Čača va-

izvaja razširi-

parkirišča ob podružnični

tev

šoli, ki bo pomenil
tudi nov prireditveni prostor.
Rekreacijski park bo obsegal
obnovo malonogometnega
osnovni

igrišča,
igrišča

izgradnjo

otroškega

igrišča za

in

odbojko

mivki. V Spodnji Kostrivnici bomo zgradili nov stano-

na

vanjski blok. Veliko aktivnosti
vlagamo v izgradnjo daljinskih
kolesarskih

ki

povezav,

bi

se

začele v Tekačevem in bi potekale proti Podplatu, skozi
Brezje,

nika,

Zgornjega

do

če bodo lastniki

seveda,

zemljišč

tej

ob

Gaber-

priprav-

trasi

ljeni odstopiti zemljišča. Pred-

videna

je

tudi

povezava

proti

Šmarju pri Jelšah in Rogatcu.

Sv. Florijanu smo že pri-

Pri

dobili gradbeno dovoljenje za
izgradnjo nove telovadnice, ki
jo nameravamo

zgraditi v pri-

dveh letih.

hodnjih

Zaključili

smo

s posodobitvijo

dov

v

te

vodovo-

ležečih predelih

višje

krajevne

skupnosti.

načrtujemo,

projekt,

ki

je nova

dostopna cesta

nanje
rijanu
V

ga

obvoznice
iz

proti

naselja

letošnjem

Večji

letu

izgradnjo novega

Sv.

pa

z zu-

eden izmed uspešnih

Čeprav

športnih kolektivov (NK Rogaška) iz takšnih ali drugač-

nih vzrokov dela rezultatski
vlaganji v športno infra-

strukturo. Kje se to najbolj
vidi?

•

Naš

cilj

je

čim boljše pogoje za vadbo za
različne športne kolektive, tudi
tiste, ki se ukvarjajo z rekreacijo. Ne glede na rezultate nogometnega kluba, kjer se vodstvo

igrišča

umetni

na

travi.

Smu-

pomagamo
v letošnjem letu z dodatnimi
sredstvi za nabavo teptalnega
klubu

oddali smo

stroja,
razpis
bi

sredstva,

za

temu

menjavo

klubu

vlogo

na

s katerimi

omogočili

za-

obstoječega topa

za

tenis

snega. Pomagamo
klubu, ki ima v sled no-

vega

lastnika

izdelavo

jo

najemnino,

tenis
ki

igrišč viš-

pa

je sam

ni

sposoben pokrivati. Naša želja
je,

da bi tudi v prihodnje

več Slatinčanov lahko

čim

koristilo

športne površine tenis igrišč.

Flo-

Tuncovec.

Bi še kaj dodali?

načrtujemo
priključka

ti

•

Zdi se

skrb

mi potrebno

za primarno zdravstvo.

mo. Občina Rogaška Slatina
bo 26. julija obeležila svoj občinski praznik. Letos ga zaradi

zali z

bomo

•

pove-

in

površinami

v ožjem

sprehajalnimi

zdravili-

škem jedru. Veseli me, da dobro deluje Mladinsko društvo
Kostrivnica.

Z

lastnim

delom

pričeli z obnovo prostorov

so

v gasilskem domu v Kostrivnici. Člani pa nam povedo, da

jih je
S

to

delo še bolj povezalo.

prihodom Barbare Rehar v

Mladinski
ška

svet

Slatina

Pripravljajo

Občine

Roga-

je zavel nov
se

veter.

zanimivi

do-

občinskega

Praznovanje
drugače.

koliko

Nekatere

se odločajo tako,

čine

da

ob-

bodo

priznanja podelile na

občinska

od prireditev proti koncu
letošnjega leta, v kolikor bo-

eni

do razmere
smo

dopuščale.

to

odločili,

se

da

Mi

občinska

podelimo v času ob-

priznanja

obstoječim kolesarskim

omrežjem

tretje-

praznika bo letos potekalo ne-

Žal

činskega praznika.

letos

prireditve v Kulturnem centru
ne bo, saj ukrepi v sled preprečevanja

Le tega

obnovili.

tudi

ga častnega občana.

da zgradimo pomož-

in presedi.

stolpom,

najkrajšem

v

tega

letošnja občinska priznanja,

no nogometno igrišče
na umetni travi.

to

koronavirusa
Občinska

širitve

onemogočajo.

priznanja

dovoljenem

bomo v

prisotnih

številu

podelili

na

ploščadi pred Aninim dvorom.

Vsekakor

dobitniki leto-

pa so

šnjih priznanj s svojim delom
v preteklosti
družbeno

tijo

da so

dokazali,

da

svojih močeh k

po

ču-

odgovornost in
temu

marsikaj prispevali. Glede po-

delitve
na

je

naziva

častnega

letošnje leto

Nikdar

nisem mislil,

v občinski

upravi

obča-

specifično.
da bomo

povzemali

obrazložitve predlagateljev za

godki in čedalje več mladih je

našega dragega

pripravljeno sodelovati.

sodelavca, ampak kruta usoda

Na

omeni-

le-

občina bo dobila tudi

trudi za kar najboljše rezultate

čarskemu

Iščemo rešitve, ki bi bile spreza občino. Ko prido-

posebni slovesnosti podelili

damo še en projekt v
izgradnjo športne infrastrukture, in sicer,

zagotavljati

vseh selekcij, smo se odločili za izgradnjo pomožnega

150.000 itd zaščitenih gozdov za 200.000 EUR.

leta. Boste pa vseeno na

nega kluba. Odločili
smo se, da kljub zmanjšanim prihodkom
v letošnjem letu, do-

korak nazaj, občina nadaljuje

z

daja v paketu celotno območje
površine

precej drugače kot prejšnja

center. Drugi projekt
se izvaja v Športnem
centru, kjer gradimo
dodatne garderobe,
tribune in parkirišča
za potrebe nogomet-

da jih potrebujemo.

in

pro-

znanih razlogov obeležujete

do jeseni, ko naj bi bil
končan, verjetno preimenovali v Bobrov

govo-

vsi

sprehajalnih poti, ampak

Pa še končajva z aktualno te-

projektov, in sicer Naravovarstvenega centra Sotla, ki ga bomo

potrebe

za

smo jeseni leta 2018

prihodnjem obdobju?
V krajevni

ga leta smo začeli z
izgradnjo dveh večjih

diatričnih ambulant, za katere

po krajevnih skupnostih v

•

objekta

stolpa

samo

možnem času

Na začetku letošnje-

To

lastnik stolpa,

je

ki

ne proda

nam

bomo

v

komernemu razvoju celotne-

Rogaška,

bimo lastništvo nad

pro-

jektov, ki jih občina izvede

pozornosti namenjate ena-
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proračunih

lastniki.

odvisno samo od nas. Stečajna upraviteljica Zdravilišča
ni

rišče P+R, kar pomeni

ob-

občinskega proračuna ali pa ga ne podprejo. V
teh

postati

mo najprej

jemljive

sprejetju

le-te prinašajo večjo kva-

saj

sredstva za obnovo tega stolpa
zagotovljena. Vendar pa mora-

Tržaškega hriba zgradili parki-

činskega sveta, glasujejo proti

Ostaniva še pri investicijah,

odgovarjam, da imaobčinskem proračunu

v

komentarje,

da

želimo

še en stolp, zakaj
najprej ne obnovimo stolpa na
postaviti

ne izbira. Menim,

Čuješ

to

dolgoletnega

da si Marjan

priznanje postumno

vsekakor zasluži.
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Kazalniki zaupanja na mesečni ravni spet boljši v vseh gospodarskih panogah
Kazalniki zaupanja so se julija 2020 na mesečni ravni v vseh gospodarskih panogah spet izboljšali.
24.7.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Barbara Čertanec, Branka Savičić Krstevski
Povpraševanje po podatkih

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v juliju 2020 za 8 odstotnih točk višja od vrednosti v juniju 2020. Glede na julij 2020 pa je bila za 12
odstotnih točk nižja. Prav tako za 12 odstotnih točk je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja.
Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj; najizraziteje sta se izboljšala kazalnika proizvodnja in pričakovana proizvodnja (vsak po 13
odstotnih točk).
Negotove gospodarske razmere še vedno glavni omejitveni dejavnik
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v juliju 2020 76,6-odstotna ali za 5,5 odstotne točke višja kot v aprilu 2020. Izboljšali so se vsi četrtletni
kazalniki, razen ustreznosti proizvodnih zmogljivosti; ta se je poslabšala za 4 odstotne točke. Ocene konkurenčnega položaja na trgih držav EU so se izboljšale za 3
odstotne točke, na trgih zunaj EU za 2 in na domačem trgu za 1 odstotno točko. Predelovalna podjetja so najbolj optimistično ocenila kazalnik obseg novih naročil
(za 7 odstotnih točk). Za največji delež podjetij so bile negotove gospodarske razmere še vedno glavni dejavnik omejevanja proizvodnje (za 44 % podjetij); sledilo je
nezadostno domače povpraševanje (39 % podjetij). 13 % podjetij je poslovalo brez omejitev.
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila julija 2020 glede na junij 2020 za 13 odstotnih točk višja, glede na julij 2019 pa za 9 odstotnih točk nižja; za
4 odstotne točke je bila nižja od dolgoletnega povprečja.
Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se poslabšali vsi, razen kazalnikov prodajne cene, prodaja, pričakovano zaposlovanje in obseg zalog. Na izboljšanje kazalnika
zaupanja sta najbolj vplivala kazalnik prodaje, ki se je po šestih mesecih padanja zvišal in obseg zalog, ki kaže na izboljšanje.
Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju, in sicer 49 % podjetij, kar je 13 odstotnih točk
več kot v prejšnjem četrtletju. Sledili so nizko povpraševanje (35 % podjetij) in visoki stroški dela (30 % podjetij).
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila julija 2020 za 5 odstotnih točk višja kot junija 2020, glede na julij 2019 pa je bila za 16 odstotnih točk nižja. Hkrati
je bila za 4 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja.
Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, razen kazalnik tehnična zmogljivost; ta se je poslabšal za 3 odstotne točke. Najbolj sta se
izboljšala kazalnika zaposlovanje in obseg gradbenih del (za 10 oziroma 7 odstotnih točk).
Najpogosteje navedeni omejitveni dejavnik pri poslovanju gradbenih podjetij sta bila pomanjkanje usposobljenih delavcev in velika konkurenca v dejavnosti (navedlo
ju je po 31 % podjetij). Sledili so visoki stroški dela (ta dejavnik je navedlo 24 % podjetij). 15 % gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev.
Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila julija 2020 za 2 odstotni točki višja kot junija 2020, hkrati pa za 44 odstotnih točk nižja kot v juliju 2019
ter za 36 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

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

Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se zvišali, razen kazalnika pričakovano povpraševanje, ki se je znižal. Kazalniki povpraševanje, zaposlovanje in poslovni položaj
so se po nekajmesečnem padanju spet izboljšali.
Delo v storitvenih dejavnostih je oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 41 % podjetij); druga najpogostejša omejitev so bile
ﬁnančne ovire (18 % podjetij). 24 % storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2020

Vir: SURS

Priponke
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Poslovne tendence, Slovenija, julij 2020 505 kB

METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
SiStat
Metodološka pojasnila

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

Poročila o kakovosti
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V 2018 nastalo manj, prenehalo poslovati pa več podjetij kot v 2017
Med podjetji, ki zaposlujejo, jih je v letu 2018 nastalo na novo 6.648 ali za 7,5 % manj kot v 2017, 7.244 pa jih je prenehalo poslovati ali za 10,7 % več kot v
prejšnjem letu.
24.7.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Doris Kuhelj
Povpraševanje po podatkih

V 2018 nastalo manj podjetij kot v 2017
V letu 2018 je nastalo oz. bilo ustanovljenih 6.648 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, kar je za 7,5 % manj, kot jih je nastalo v letu 2017. Tudi zaposlovala so ta
podjetja manj oseb kot podjetja, nastala v 2017: število zaposlenih je bilo za 5,1 % nižje, število oseb, ki delajo, pa za 5,7 %. Največ novih podjetij je po svoji
dejavnosti sodilo v področje trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (17,6 %). Sledila so podjetja, registrirana v dejavnosti gradbeništvo (16,7 %), in
podjetja, registrirana v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (16,1 %).
V 2018 prenehalo poslovati več podjetij kot v 2017
7.244 podjetij z najmanj eno zaposleno osebo je v 2018 prenehalo poslovati. To je za 10,7 % več, kot jih je prenehalo poslovati v 2017. Ustrezno večje kot v 2017 je
bilo: število zaposlenih (za 6,4 %), število oseb, ki so delale (za 10,4 %). Med podjetji, ki so prenehala poslovati, je bilo največ takih, ki so bila registrirana v
dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (18,2 %). Sledila so podjetja, registrirana v strokovnih znanstvenih in tehničnih dejavnostih (17,8 %), in
podjetja, registrirana v dejavnosti gradbeništvo (14,5 %).
Nastalo več in prenehalo poslovati več pravnih kot ﬁzičnih oseb
Glede na pravnoorganizacijsko obliko podjetij z vsaj eno zaposleno osebo je bilo med podjetji, ki so v 2018 nastala, in tistimi, ki so v 2018 prenehala poslovati, več
pravnih kot ﬁzičnih oseb. Med novimi podjetji je bilo 53,8 % pravnih in 46,2 % ﬁzičnih oseb, med podjetji, ki so prenehala poslovati, pa 51,1 % pravnih in 48,9 %
ﬁzičnih oseb.
Leto po nastanku še poslovalo 82 % podjetij z najmanj eno zaposleno osebo
Od podjetij, ki so nastala v 2017, jih je v 2018 (leto po nastanku) še poslovalo 81,7 %; od podjetij, ki so nastala v 2015, jih je v 2018 (po treh letih) še poslovalo 54,8
%, in od podjetij, ki so nastala v 2013, jih je v 2018 (po petih letih) poslovalo še 40,1 %.
Podrobnejši podatki o demograﬁji podjetij z vsaj eno zaposleno osebo za leto 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega
urada RS 11. septembra 2020.

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

Demograﬁja podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija

1) Začasni podatki za 2018.
Vir: SURS

Delež novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so poslovala eno, tri in pet let po nastanku, Slovenija

Vir: SURS
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Demograﬁja podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Novonastala podjetja

Podjetja, ki so prenehala poslovati

2018
2017

2018
število

20181)
2017

20181)

indeks

število

indeks

Podjetja

6.648

92,5

7.244

110,7

Zaposlene osebe

7.234

94,9

6.755

106,4

Osebe, ki delajo

10.324

94,3

10.485

110,4

1) Začasni podatki.
Vir: SURS

METODOLOŠKO OPOZORILO
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Podatki o podjetjih, ki so prenehala poslovati z vsaj eno zaposleno osebo v 2018 so začasni; končne podatke bomo objavili predvidoma septembra 2021.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Gospodarsko razpoloženje tudi julija boljše
24.07.2020 11:20

Ljubljana, 24. julija (STA) - Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je julija
izboljšalo tretji mesec zapored. Kazalnik gospodarske klime je bil za 5,6 odstotne
točke višji kot junija, a še vedno za 24,3 odstotne točke nižji kot julija lani, je danes
objavil državni statistični urad.
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila julija z -18,0 odstotne točke za 5,6 odstotne
točke višja kot junija, za 24,3 odstotne točke nižja kot julija lani in za 18,1 odstotne točke
nižja od dolgoletnega povprečja.
Na zvišanje na mesečni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih
dejavnostih, pozitivni pa so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih, v
trgovini, med potrošniki in v gradbeništvu.
V medletni primerjavi je kazalnik gospodarske klime najbolj znižal kazalnik zaupanja v
storitvenih dejavnostih, negativni pa so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja med potrošniki, v
predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini.

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

V predelovalnih dejavnostih je bil kazalnik julija za osem odstotnih točk višji kot junija in za
12 odstotnih točk nižji kot julija lani, prav tako je bil za 12 odstotnih točk nižji od
dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj,
najizraziteje kazalnika proizvodnja in pričakovana proizvodnja.
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v juliju 76,6-odstotna ali za 5,5
odstotne točke višja kot v aprilu. Izboljšali so se vsi četrtletni kazalniki razen ustreznosti
proizvodnih zmogljivosti. Ocene konkurenčnega položaja na trgih držav EU so se izboljšale
za tri odstotne točke, na trgih zunaj EU za dve in na domačem trgu za eno odstotno točko.
Predelovalna podjetja so najbolj optimistično ocenila kazalnik obseg novih naročil. Za
največji delež podjetij (44 odstotkov) so bile negotove gospodarske razmere še vedno
glavni dejavnik omejevanja proizvodnje, sledilo je nezadostno domače povpraševanje (za
39 odstotkov podjetij). Brez omejitev je poslovalo 13 odstotkov podjetij.
V trgovini na drobno je bil kazalnik julija za 13 odstotnih točk višji kot junija, za devet
odstotnih točk nižji kot julija lani in za štiri odstotne točke nižji od dolgoletnega povprečja.
Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se poslabšali vsi razen kazalnikov prodajne cene,
prodaja, pričakovano zaposlovanje in obseg zalog. Na izboljšanje kazalnika zaupanja sta
najbolj vplivala kazalnik prodaje, ki se je po šestih mesecih padanja zvišal, in obseg zalog,
ki kaže na izboljšanje.
Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo konkurenco v
sektorju, in sicer 49 odstotkov podjetij, kar je 13 odstotnih točk več kot v prejšnjem
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četrtletju. Sledili so nizko povpraševanje (za 35 odstotkov podjetij) in visoki stroški dela (za
30 odstotkov podjetij).
V gradbeništvu je bil kazalnik julija za pet odstotnih točk višji kot junija, za 16 odstotnih točk
nižji kot julija lani in za štiri odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja. Na mesečni
ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj razen kazalnik tehnična zmogljivost.
Najbolj sta se izboljšala kazalnika zaposlovanje in obseg gradbenih del.
Najpogosteje navedena omejitvena dejavnika pri poslovanju gradbenih podjetij sta bila
pomanjkanje usposobljenih delavcev in velika konkurenca v dejavnosti (oba za 31
odstotkov podjetij), sledili so visoki stroški dela (za 24 odstotkov podjetij). 15 odstotkov
gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev.
V storitvenih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja za dve odstotni točki višji kot junija, 44
odstotnih točk nižji kot julija lani in za 36 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja. Vsi
kazalniki stanj in pričakovanj so se zvišali razen kazalnika pričakovano povpraševanje.
Kazalniki povpraševanje, zaposlovanje in poslovni položaj so se po nekajmesečnem
padanju spet izboljšali.

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

Delo v storitvenih dejavnostih je oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni
dejavnik je navedlo 41 odstotkov podjetij), druga najpogostejša omejitev so bile finančne
ovire (za 18 odstotkov podjetij). 24 odstotkov storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni
srečevalo z omejitvami.
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Slovenija/EU: Gospodarsko razpoloženje (tudi) julija boljše
24.07.2020

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je
julija izboljšalo tretji mesec zapored. Kazalnik
gospodarske klime je bil za 5,6 odstotne točke
višji kot junija. Je pa bil še za 24,3 odstotne
točke nižji kot julija lani in za 18,1 odstotne
točke nižja od dolgoletnega povprečja.
Na mesečni ravni se je najbolj izboljšalo razpoloženje
v predelovalnih dejavnostih, med drugim glede
pričakovane proizvodnje in novih naročil. Klima je bila
boljša tudi v storitvenih dejavnostih, v trgovini, med
potrošniki in v gradbeništvu.
V medletni primerjavi je kazalnik gospodarske klime
najbolj znižal kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih, negativni pa so bili tudi vplivi kazalnikov
zaupanja med potrošniki, v predelovalnih dejavnostih,
gradbeništvu in trgovini.

območju z evrom se je julija okrepila

Gospodarska aktivnost zasebnega sektorja v

To se je zgodilo prvič po februarju, kaže raziskava analitske hiše IHS Markit. Indeks nabavnih menedžerjev je julija presegel
vrednost 50 točk in se v primerjavi z junijem povečal za 6,3 točke na 54,8 točke.
Podjetja iz območja evra poročajo o spodbudnem začetku tretjega četrtletja, rast gospodarske aktivnosti pa je najmočnejša v
zadnjih dveh letih in jo je močno spodbudilo odpravljanje omejitev za zamejitev pandemije covida-19.

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

Julija so se izboljšala pričakovanja glede proizvodnje, narasla so nova naročila, medtem ko se je zapiranje delovnih mest nekoliko
umirilo.
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Površina: 477 cm2

Vpliv epidemije na trg dela v Sloveniji

in napovedi delodajalcev za drugo
polovico leta 2020
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Gospodarsko razpoloženje tudi v juliju 2020 višje kot v prejšnjem mesecu
Gospodarska klima je bila julija 2020 na mesečni ravni za 5,6 odstotne točke višja, na letni pa za 24,3 odstotne točke nižja kot julija 2019.
24.7.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Barbara Čertanec, Žiga Jevnikar, Branka Savičić Krstevski
Povpraševanje po podatkih

Gospodarska klima na mesečni ravni višja
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juliju 2020 (–18,0 odstotne točke) za 5,6 odstotne točke višja kot v juniju 2020 (–23,6 odstotne točke). Gospodarska
klima se izboljšuje, še vedno pa je bila za 18,1 odstotne točke nižja od dolgoletnega povprečja.
Na zvišanje vrednosti tega kazalnika na mesečni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 3,3 odstotne točke). Pozitivni so bili tudi
vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih, v trgovini (vsak po 0,7 odstotne točke), med potrošniki (za 0,6 odstotne točke) ter v gradbeništvu (za 0,2
odstotne točke).
Na letni ravni gospodarska klima nižja
Glede na julij 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v juliju 2020 za 24,3 odstotne točke nižji.
Vrednost tega kazalnika na letni ravni je najbolj nižal kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (bil je nižji za 13,2 odstotne točke). Negativni so bili tudi vplivi
kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 5,2 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 4,6 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,8 odstotne točke) in v trgovini
(za 0,5 odstotne točke).
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Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–julij 2020

Vir: SURS

Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, julij 2020
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METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
SiStat
Metodološka pojasnila
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Poročila o kakovosti
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Poglejte, kateri poklici bodo najbolj iskani v naslednjih mesecih
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slovenskenovice.si/novice/slovenija/poglejte-kateri-poklici-bodo-najbolj-iskani-v-naslednjih-mesecih-332898

Slovenija je prvi val epidemije novega koronavirusa prestala relativno dobro, na začetku se je
brezposelnost povečala, do junija pa že nekoliko zmanjšala, a po nekaterih napovedih kriza šele
prihaja, z njo pa tudi nova odpuščanja.

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je maja znašala 9,3 odstotka (90.415 oseb), kar je 0,2
odstotne točke več kot aprila. Februarja, pred izbruhom epidemije covida 19, je bila brezposelnost 7,9odstotna. Junija se je stanje na trgu dela stabiliziralo. Uradno je bilo brez dela 89.377 oseb, kar je 1,1
odstotka manj kot maja in 26,3 odstotka več kot junija lani.

Najmanj 2000 brezposelnih
Rezultati raziskave zaposlovanja za drugo polovico letošnjega leta kažejo, da delodajalci napovedujejo
0,2-odstotni padec zaposlenosti. Zavod za zaposlovanje med delodajalci z 10 ali več zaposlenimi
dvakrat letno izvaja raziskavo Napovednik zaposlovanja, katere namen je pridobivanje ocene o
gibanju povpraševanja po izdelkih ali storitvah delodajalcev, vpogled v kratkoročne načrte
zaposlovanja ter morebitne trenutne in predvidene prihodnje težave pri kadrovanju. V času
anketiranja so delodajalci zaposlovali približno 650.000 delavcev, za prihodnjih šest mesecev pa
predvidevajo, da bo njihovo število upadlo na 648.000 zaposlenih.
Največji upad števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz prometa in skladiščenja, za katerega je
napovedan triodstotni upad, ter kmetijstva in predelovalnih dejavnosti (1,8-odstotni
upad). Povpraševanje po novih kadrih se je marca in aprila letos v primerjavi z enakim obdobjem lani
povečalo le v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. V omenjenih dveh mesecih so
delodajalci iz te dejavnosti zavodu sporočili, da imajo 108 prostih delovnih mest, lani v enakem
obdobju pa 76.
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Za 450 odstotkov več brezposelnih
Epidemija je najbolj prizadela gostinstvo, turizem, promet, trgovino, predelovalne dejavnosti, kar
kažejo tudi podatki o dejavnostih, iz katerih so prišli brezposelni. Povečanje glede na lansko
primerljivo obdobje so zaznali v vseh dejavnostih, razen v zdravstvu in socialnem varstvu. Največji
porast je imelo gostinstvo; marca in aprila se je iz te dejavnosti na zavodu prijavilo 4015 brezposelnih,
kar je 456,9 odstotka več kot lani v tem času.

Najbolj iskani bodo ...
Po rezultatih napovednika za drugo polovico letošnjega leta anketirani delodajalci predvidevajo
22.200 zaposlitev, večino zaradi nadomeščanja. Najbolj pozitivne napovedi so v gradbeništvu, drugih
dejavnostih ter zdravstvu in socialnem varstvu. V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani vojaki,
prodajalci, varilci, zidarji in delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.
Podprite zgodbe, ki štejejo
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Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše
delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na
mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega
človeka!
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