Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 25. 9. 2020
Število objav: 21
Internet: 18
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 3
Evidenca stavbnih ...: 1
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

Umar izboljšal napoved za letos, tveganja ostajajo velika

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Miha Jenko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kulturnih in osebnih storitvah, v storitvah hotelskih nastanitev in prometu. Znižanje bo nekaj manjše, a še vedno
občutno tudi v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Zaradi negativnih vplivov iz mednarodnega okolja je letos
pričakovati veliko zmanjšanje izvoza in uvoza. Občutno naj bi se skrčile investicije, zlasti...

Naslov

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se še naprej izboljšuje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 24. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so krepko bolj zadovoljna s trenutnim stanjem, mnoga pričakujejo nadaljnje izboljševanje v prihodnjih mesecih. Prav
tako se je indeks ponovno okrepil v gradbeništvu, kjer sicer obeti ostajajo pesimistični, a manj kot avgusta. Ifo je sicer
ta teden v novi oceni zapisal, da se bo nemško gospodarstvo letos skrčilo za...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje septembra boljše peti mesec zapored

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 24. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotno točko). Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno
tokrat ni vplival na gospodarsko klimo, vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki pa je...

Naslov

Učinkovito ogrevanje: Zakaj je toplotna črpalka tako priljubljena?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 9. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prostoru, v katerega lahko pripeljemo strojne priklope, na primer vodo in elektriko. In še nekaj se je spremenilo.
Podoba toplotne črpalke. Glede na trende v gradbeništvu je uporabnikom čedalje bolj pomemben videz toplotne
črpalke, tako notranje kot zunanje enote, poudarita Suzana Guček in Boštjan Strnad. "Glede na velikost...

Naslov

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine: Dobra cesta
prinese boljšo kakovost življenja za vse

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Dragana Stankovič

Teme

Gradbeni zakon

...zakaj ga še ni: zaradi pritožb posameznih krajanov Mačkovca. In ker vloga za gradbeno dovoljenje v februarju po
starem gradbenem zakonu ni bila več podaljšana, je moral Dars pripraviti novo vlogo po novem gradbenem zakonu, ki
jo je sredi maja tudi vložil. Toda državni prostorski načrt za odsek od Novega mesta do odcepa Maline, vključno...

2

Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
9

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

Do januarja zbirajo predloge za spremembe OPN

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Helena Race

Teme

Gradbena parcela

...sploh ni mogoče graditi. A Modic pojasnjuje, da je predvsem ministrstvo za kmetijstvo zelo strogo in spreminjanja
zemljišč v gradbene parcele ne dovoljuje. Po drugi strani pa je po vaseh nekaj gradbenih parcel vendarle prostih, a jih
lastniki ne želijo prodati. Celoten postopek spremembe OPN bo verjetno trajal kaki dve leti, saj bodo...

Naslov

(TOP IKT) Informatike zajel val prevzemov, združitev in spinoffov

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 9. 2020

Avtor

Jure Ugovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlenimi. To je letošnji četrti prevzem v dejavnosti, ob že omenjeni prodaji Dasofa, Iskratela in Comtrada. Ob tem
omenimo še eno reorganizacijo. Marand Inženiring se je lani razdelil na tri podjetja: Better, ki se ukvarja z IT na
področju zdravstva, ter na manjši družbi Marand in Marand Plus. Metodologija Kako smo...

Naslov

(TOP IKT) Informatike zajel val prevzemov, združitev in spinoffov

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 9. 2020

Avtor

Jure Ugovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlenimi. To je letošnji četrti prevzem v dejavnosti, ob že omenjeni prodaji Dasofa, Iskratela in Comtrada. Ob tem
omenimo še eno reorganizacijo. Marand Inženiring se je lani razdelil na tri podjetja: Better, ki se ukvarja z IT na
področju zdravstva, ter na manjši družbi Marand in Marand Plus. Metodologija Kako smo...

Naslov

Umar izboljšal napoved: letos 6,7-odstotni upad BDP, na predkoronski ravni leta 2022

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 9. 2020

Avtor

Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kulturnih in osebnih storitvah, v storitvah hotelskih nastanitev in prometu. nekoliko manjši, a še vedno občuten bo tudi
upad v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. zaradi negativnih vplivov iz mednarodnega okolja ter tujih in domačih
zajezitvenih ukrepov letos bosta znatno upadla tako izvoza in uvoza. ob veliki negotovosti,...

Naslov

Zakaj proga do Kočevja po 12 letih gradnje 1. oktobra še ne bo odprta

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 9. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kraju Temenica. Posle v povezavi s Temenico so proučevali revizorji in kriminalisti, ker je med gradnjo izginilo 400
tisoč evrov nakazila podizvajalcu NB Inženiring, ki je bil pozneje izbrisan iz registra. V času izginotja denarja je SŽ –
ŽGP vodil Leon Kostiov, ki je družbo zapustil šele februarja 2018. Zastoji in...
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Internet
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Naslov

Koristil bo logistiki in gradbeništvu

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 236 cm2

...Koristil bo logistiki in gradbeništvu Drugi tir Projekt stoletja, podoben južni železnici - Zavlačevanje odnaša milijone
Koper - »Všeč mi je analiza profesorjev Ekonomske fakultete v Ljubljani...

Naslov

Zakaj proga do Kočevja po 12 letih gradnje še ne bo odprta 1. oktobra

Medij

Manager.finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

K. N.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kraju Temenica. Posle v povezavi s Temenico so proučevali revizorji in kriminalisti, ker je med gradnjo izginilo 400
tisoč evrov nakazila podizvajalcu NB Inženiring, ki je bil pozneje izbrisan iz registra. V času izginotja denarja je SŽ –
ŽGP vodil Leon Kostiov, ki je družbo zapustil šele februarja 2018. Zastoji in...

Naslov

Javna razgrnitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč

Medij

Idrijske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Evidenca stavbnih zemljišč

Stran: 8

Površina: 195 cm2

...enostavni in nezahtevni objekt). Za nepozidana stavbna zemljišča se štejejo tudi pozidana stavbna zemljišča, ki
presegajo z gradbenim dovoljenjem določeno gradbeno parcelo ali presegajo pripadajoče zemljišče k stavbi, ki ga
določa OPN Idrija. Nepozidana stavbna zemljišča imajo 4 razvojne stopnje: nezazidljivo zemljišče, prostorsko...

Naslov

Podjetniki naj vlagajo svoj trud tudi v ovrednotenje ozemlja

Medij

Novi glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška kronika; 24. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 481 cm2

...se pri SDGZ še posebno ukvarja direktor Andrej Šik, ki je na torkovem večeru spregovoril o najnovejših davčnih
olajšavah pri investicijah na področju gradbeništva oz. energetske in ekološke sanacije zgradb. Za pridobitev davčnih
olajšav so potrebni trije akterji: tehnik, banka in obrtnik, vse tri skuša SDGZ združevati...

Naslov

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se še naprej izboljšuje

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so krepko bolj zadovoljna s trenutnim stanjem, mnoga pričakujejo nadaljnje izboljševanje v prihodnjih mesecih. Prav
tako se je indeks ponovno okrepil v gradbeništvu, kjer sicer obeti ostajajo pesimistični, a manj kot avgusta. Ifo je sicer
ta teden v novi oceni zapisal, da se bo nemško gospodarstvo letos skrčilo za...
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Naslov

Gospodarsko razpoloženje septembra boljše peti mesec zapored

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotno točko). Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno
tokrat ni vplival na gospodarsko klimo, vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki pa je...

Naslov

Gospodarska klima peti mesec zapored navzgor

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotno točko). Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno
tokrat ni vplival na gospodarsko klimo, vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki pa je bil...

Naslov

Le kazalnik zaupanja v trgovini enak kot v prejšnjem mesecu, vsi drugi kazalniki zaupanja
višji

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu in v storitvenih dejavnostih so v septembru 2020 višji,
vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pa je enaka kot v prejšnjem mesecu. Kazalnik...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje septembra boljše peti mesec zapored

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotno točko). Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno
tokrat ni vplival na gospodarsko klimo, vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki pa je...

Naslov

Babica brutalno deložirane družine Olah z dvema osnovnošolskima otrokoma, nadaljuje
razkrivanje rabot hudodelske kriminalne združbe na slovenski obali, ki terja takojšnje
ukrepanje organov!

Medij

Publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Dajana Babič

Teme

Gradbena parcela

...gospa Zlatka Olah javno obtožila, da je skorumpirana baraba, saj ima dokaze in priče, da je zahteval od
oškodovancev podkupnino, da bi nekoč že zazidljivo gradbeno parcelo, ki sta ju zakonca kot tako kupila, spremenili
nazaj v zazidljivo, ker so jo z naklepom vmes določili na občini Piran kot nezazidljivo. Menda je zahteval...
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Naslov

Babica brutalno deložirane družine Olah z dvema osnovnošolskima otrokoma, nadaljuje
razkrivanje rabot hudodelske kriminalne združbe na slovenski obali, ki terja takojšnje
ukrepanje organov!

Medij

Beta.publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Dajana Babič

Teme

Gradbena parcela

...gospa Zlatka Olah javno obtožila, da je skorumpirana baraba, saj ima dokaze in priče, da je zahteval od
oškodovancev podkupnino, da bi nekoč že zazidljivo gradbeno parcelo, ki sta ju zakonca kot tako kupila, spremenili
nazaj v zazidljivo, ker so jo z naklepom vmes določili na občini Piran kot nezazidljivo. Menda je zahteval...
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Delo.si
Država: Slovenija
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https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/umar-izbol...
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Umar izboljšal napoved za letos, tveganja ostajajo velika
delo.si/gospodarstvo/novice/umar-izboljsal-napoved-za-letos-tveganja-ostajajo-velika-353172.html

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

Jesenska napoved predpostavlja nekaj manjši, 6,7-odstoten padec
BDP, a morebitno nenadzorovano širjenje virusa bi lahko znova
ohromilo gospodarstvo.

V Umarju, ki ga vodi Maja Bednaš, so pripravili napovedi, ki bodo podlaga tudi za državna proračuna
2021 in 2022. Foto: Jure Eržen/delo

Ljubljana – Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v jesenski napovedi predvideva nekoliko
manjši gospodarski padec kot junija. Domneva, da se bo slovenski BDP letos skrčil za 6,7 odstotka. V
prihodnjih dveh letih naj bi sledilo okrevanje, pri čemer naj bi se naš BDP vrnil na predkrizne ravni v
letu 2022, izhaja iz napovedi, s katero se je zvečer seznanila vlada.
Spomnimo, Umar je še v junijski napovedi za letos predvidel nekoliko večji, 7,6-odstotni gospodarski
upad, za prihodnja leta pa je napovedal gospodarsko rast. Zaradi posledic epidemije in ukrepov za njeno
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Delo.si
Država: Slovenija

24.09.2020
Četrtek, 01:05

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/umar-izbol...

2/2

zajezitev naj bi letos dodana vrednost pri nas najbolj upadla v gostinskih, rekreacijskih, športnih,
kulturnih in osebnih storitvah, v storitvah hotelskih nastanitev in prometu.
Znižanje bo nekaj manjše, a še vedno občutno tudi v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Zaradi
negativnih vplivov iz mednarodnega okolja je letos pričakovati veliko zmanjšanje izvoza in uvoza.
Občutno naj bi se skrčile investicije, zlasti v opremo in stroje. Pričakovati je upad zasebne potrošnje,
čeprav bo razpoložljiv dohodek ob podpornih ukrepih vlade podoben kot lani.
Po drugi strani je v kriznih razmerah razumljiva prehodna krepitev državne potrošnje. Po oceni Umarja
so sprejeti obsežni ukrepi proti koronavirusu preprečili, da bi bil letošnji padec BDP še za vsaj tri
odstotne točke večji.
Razlog za izboljšano napoved so zdaj nekoliko spodbudnejši podatki in napovedi, ki prihajajo iz naših
gospodarskih partneric, gospodarsko klimo in zaupanje pa je dvignil tudi sprejeti dogovor na ravni Unije
o paketu za okrevanje evropskega gospodarstva.

Virus bo krojil poslovanje gospodarstva

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

Vendar so negotovost in tveganja za še večji upad BDP še naprej veliki, povezana so z negotovimi
epidemiološkimi razmerami in možno ponovno uvedbo strožjih zajezitvenih ukrepov. V Sloveniji in
najpomembnejših trgovinskih partnericah so v zadnjih tednih okužbe naraščale, kar države obvladujejo s
stopnjevanjem omejevalnih ukrepov.
Morebitno nenadzorovano širjenje virusa in s tem možno večje zaprtje določenih dejavnosti bi lahko
spet močno ohromilo poslovanje v storitvenih dejavnostih in industriji. »Če se bo to zgodilo letos, bi se
padec BDP lahko poglobil še za dve odstotni točki, stečaji in višja brezposelnost pa bi vplivali tudi na
počasnejše in dolgotrajnejše okrevanje v prihodnjih letih,« poudarja direktorica Umarja Maja Bednaš.
Jesenska napoved bo zdaj tudi makroekonomska podlaga za pripravo proračunov za leti 2021 in 2022, ki
naj bi ju vlada sprejela in poslala v državni zbor do konca meseca.
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https://www.sta.si/2810862/razpolozenje-v-nemskem-...

1/1

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se še
naprej izboljšuje
Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je septembra znova izboljšalo. Podjetja so bolj optimistična glede sedanje
situacije, prav tako pričakujejo nadaljevanje okrevanja v prihajajočih mesecih. "Nemško gospodarstvo se stabilizira kljub
povečevanju števila okužb," navaja gospodarski inštitut Ifo.
Indeks gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je v primerjavi z
avgustom septembra zvišal za 0,9 točke na 93,4 točke. Ocena trenutne situacije se je zvišala s 87,9 na 89,2 točke, ocena
pričakovanj pa z 97,2 na 97,7 točke, so sporočili z inštituta.
Gre za peti zaporedni mesec rasti indeksa, ki se s tem počasi približuje vrednostim izpred začetka koronske krize.
Februarja letos je bil indeks pri 95,9 točke, nato pa se je marca začelo padanje. Najnižja točka je bila dosežena aprila, ko
je bila vrednost pri 74,6 točke.
Septembra se je vrednost indeksa občutno izboljšala v predelovalnih dejavnostih, zlasti so optimistična podjetja v elektro
industriji. V storitvenih dejavnostih je po štirih zaporednih mesecih rasti tokrat kazalnik upadel, zlasti zaradi manj
pesimističnih pričakovanj.
V trgovini se je razpoloženje občutno izboljšalo; številna podjetja so krepko bolj zadovoljna s trenutnim stanjem, mnoga
pričakujejo nadaljnje izboljševanje v prihodnjih mesecih. Prav tako se je indeks ponovno okrepil v gradbeništvu, kjer sicer
obeti ostajajo pesimistični, a manj kot avgusta.
Ifo je sicer ta teden v novi oceni zapisal, da se bo nemško gospodarstvo letos skrčilo za 5,2 odstotka. Pred tem je inštitut
napovedoval 6,7-odstotni padec.

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

Če bi se napoved uresničila, bi to pomenilo, da letošnje leto vendarle ne bi bilo najslabše za največje evropsko
gospodarstvo po drugi svetovni vojni. Trenutno zloglasni rekord drži leto 2009, ko je nemški BDP upadel za 5,7 odstotka.
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Kazalo

https://www.sta.si/2810869/gospodarsko-razpolozenj...
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Gospodarsko razpoloženje septembra boljše
peti mesec zapored
Gospodarska klima se je septembra peti mesec zapored izboljšala. Kazalnik je septembra znašal -4,1 odstotne točke in
bil na mesečni ravni višji za 2,4 odstotne točke, na letni ravni pa je bil nižji za 8,7 odstotne točke. Od dolgoletnega
povprečja je bil nižji za 4,2 odstotne točke, je danes sporočil statistični urad.
Na zvišanje kazalnika gospodarske klime, katerega vrednost se po globokem padcu v aprilu izboljšuje, so tokrat na
mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za
0,7 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotno točko).
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno tokrat ni vplival na gospodarsko klimo, vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki pa
je bil negativen (za 0,2 odstotne točke).
Na znižanje vrednosti kazalnika na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 5,9
odstotne točke). Negativni so bili še vplivi kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 2,9 odstotne točke), v gradbeništvu (za
0,5 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke).
Pozitivno je na letno vrednost tega kazalnika vplival le kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih. Bil je za eno
odstotno točko višji.
Kazalniki zaupanja so bili septembra v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu in v storitvenih dejavnostih višji,
vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pa je enaka kot v prejšnjem mesecu.
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Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila za dve odstotni točki višja od vrednosti avgusta in
septembra lani. Za eno odstotno točko je bila višja od dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni so se izboljšali vsi
kazalniki stanj in pričakovanj, razen treh.
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila septembra enaka kot avgusta in enaka dolgoletnemu povprečju.
Od vrednosti septembra lani je bila za šest odstotnih točk nižja. Tudi kazalniki stanj in pričakovanj so se vsi, razen treh,
izboljšali. Najizraziteje se je povečal kazalnik pričakovana skupna nabava.
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila septembra za tri odstotne točke višja kot avgusta in za 11 odstotnih
točk nižja kot septembra lani. Za toliko pa je bila višja od dolgoletnega povprečja. Izboljšal se je kazalnik cene, vrednosti
kazalnikov pričakovano zaposlovanje in zaposlovanje sta ostali nespremenjeni. Vrednosti kazalnikov poslovno stanje,
pričakovane cene in tehnične zmogljivosti so se poslabšali.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila septembra za šest odstotnih točk višja kot avgusta in za 19
odstotnih točk nižja od vrednosti septembra lani. Za 12 odstotnih točk je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja. Na
izboljšanje sta vplivala kazalnika povpraševanje in poslovni položaj.
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Učinkovito ogrevanje: Zakaj je
toplotna črpalka tako
priljubljena?

ODPRI GALERIJO
KRONOTERM
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Med vsemi ogrevalnimi sistemi, ki so trenutno na
voljo, veliko strokovnjakov kot najbolj kakovostno
in dolgoročno najbolj varčno rešitev priporoča
toplotno črpalko. Njena priljubljenost med
uporabniki pa se veča tudi zaradi drugih razlogov.
Trg toplotnih črpalk po besedah strokovnjakov European Heat Pump
Association (v nadaljevanju EHPA) zadnjih pet let zaznava rast
prodaje, in sicer vsaj za deset odstotkov na leto. Med pet največjih
trgov v Evropi glede na število prodanih toplotnih črpalk se uvrščajo
Francija, Italija, Španija, Švedska in Nemčija. Slovenski trg je v
primerjavi z omenjenimi precej manjši, vendar ponudniki tovrstnih
naprav prav tako beležijo veliko povpraševanje po toplotnih črpalkah,
še zlasti med novograditelji, pa tudi med tistimi, ki se odločijo za
zamenjavo ogrevalnega sistema. Vse večjo priljubljenost toplotnih
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črpalk strokovnjaki EHPA pripisujejo širokemu razponu delovanja
tega ogrevalnega sistema in učinkovitosti. Temperaturni spekter vse
od -25 pa do 65 stopinj Celzija omogoča uporabo toplotne črpalke
tako v stanovanjskih zgradbah kot v storitvenih, kmetijskih in
industrijskih objektih. Toplotna črpalka je namreč primerna za vsak
objekt ne glede na velikost, energetsko učinkovitost ... Hkrati je
idealna rešitev za novogradnje in najpogostejša izbira načina
ogrevanja pri obnovah starejših hiš ali zamenjavi obstoječega
ogrevanja, opozarjajo pri EHPA.
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Najboljši par
Toplotna črpalka je najcenejši način ogrevanja, ki vas osvobodi
odvisnosti od tradicionalnih virov ogrevanja. Poleg ogrevanja
prostora jo lahko uporabljamo za ogrevanje sanitarne vode. V
kombinaciji s sončno elektrarno s toplotno črpalko pridobite čist
in brezplačen vir toplote, opozori Matjaž Kosmačin, svetovalec
za samooskrbo pri podjetju SONCE energija, d.o.o. “Sončna
elektrarna na vaši strehi bo namreč proizvedla dovolj električne
energije za vse vaše potrebe, tudi za delovanje toplotne črpalke.
Fiksni mesečni stroški za ogrevanje in porabljeno elektriko se tako
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v povprečnem slovenskem gospodinjstvu ne samo prepolovijo,
ampak zmanjšajo na 15 oziroma 18 evrov.”
Ker tako sončna elektrarna kot toplotna črpalka pripomoreta k
ohranjanju okolja, saj zmanjšujeta izpuste CO2, lahko zanju
pridobite subvencije Eko sklada, s katerimi lahko naložbo v
sončno elektrarno zmanjšate za 15 do 20 odstotkov, pravi
Kosmačin. Ceno toplotne črpalke pa lahko s subvencijami znižate
za 20 odstotkov, pa tudi do 50 odstotkov, še doda.
Da kombinacija toplotne črpalke in sončne elektrarne zagotavlja
dvojni prihranek, pravijo tudi v podjetju Energija Plus. “Kupci te
kombinacije najprej prihranijo pri stroških ogrevanja, saj velja
ogrevanje s toplotno črpalko za ekonomsko najbolj učinkovit in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

okoljsko sprejemljiv način ogrevanja. Nadalje pa bodo prihranili
še pri stroških električne energije, saj bo sončna elektrarna
brezplačno zagotovila vso potrebno energijo za njihov dom in za
delovanje same toplotne črpalke.”

Najcenejši vir ogrevanja
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Eden od razlogov za priljubljenost toplotne črpalke je po
besedah Mihe Glaviča iz podjetja E2E tudi ta, da uporabniki z
napravo nimajo dela. "Preprosto se oktobra ogrevanje vklopi in aprila
izklopi," pravi Glavič. Uporabniki ne potrebujejo nobenega
zalogovnika za gorivo, zato je v hiši potreben le manjši prostor za
njeno postavitev. Prav tako ni nobenega dela s pripravo goriva,
denimo z nošenjem drv, nasipavanjem peletov ..., zato je uporaba
toplotne črpalke enostavna. Pa še nekaj govori v prid toplotne
črpalke: ob njenem nakupu je mogoče pridobiti subvencijo, s čimer se
vračilna doba investicije ogrevanja zmanjša za nekaj let. K vse večji
priljubljenosti toplotnih črpalk pa gotovo prispeva še dejstvo, da gre
za najcenejši vir ogrevanja, poudari Andy Miklav iz podjetja Tiki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Hvac, a opozori na relacijo med kakovostjo in ceno: "Ni nujno, da je
najcenejša toplotna črpalka najmanj učinkovita, vendar obstaja velika
verjetnost, da je bolj hrupna, ima manj dodatnih funkcij in je
težavnejša za vgradnjo."
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Če izbira toplotne črpalke ni bila pravilna, lahko nastane nezadovoljstvo,
posledično pa tudi večji stroški za ogrevanje in se obenem ne dosega
želene temperature v prostoru.
BUDERUS

Kako izbrati pravo?
V Sloveniji je več ponudnikov različnih blagovnih znamk toplotnih
črpalk, zato je odločitev pred nakupom res težka in zapletena.
Pri izbiri je vedno treba izhajati iz potrebe po toploti objekta,
pričakovanj in želja uporabnikov, možnosti, ki so na razpolago, in
uveljavljenih pravil tehnike, opozori mag. Slavko Može iz podjetja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Viessmann, d.o.o. "Velikost toplotne črpalke praviloma določi
inštalater ali projektant strojnih inštalacij. Osnova za določitev
ustrezne toplotne moči pa so potrebe po toploti za ogrevanje objekta
in ogrevanje sanitarne vode," razloži Može. Ustrezna moč toplotne
črpalke se določi s pomočjo definiranih toplotnih izgub objekta. Pri
novogradnjah so toplotne izgube običajno že izračunane in opisane
vrednosti so merodajne za izbiro ustrezno močne toplotne črpalke,
pojasnita Suzana Gučekin Boštjan Strnad iz podjetja Kronoterm.
Pri obstoječih objektih pa se toplotno moč toplotne črpalke izračuna s
pomočjo povprečne porabe goriva za ogrevanje, z upoštevanjem
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obstoječe izolacije ter navad in želja naročnika oziroma
uporabnika. Andy Miklav opozori na to, da je ključni parameter pri
izbiri ustrezne naprave ta, kateri vir energije bomo uporabili - ali je to
voda, zemlja ali zrak. Vsak vir ima prednosti in slabosti, pravi
sogovornik. "Voda in zemlja imata večje učinke in sta sezonsko bolj
stabilni, vendar sta odvisni od geografske lege, investicijsko tudi
najdražji," opozori Miklav. In nadaljuje: "Investicija v toplotno
črpalko, ki izkorišča zrak kot primarni vir toplote, je investicijsko
najcenejša, vendar ima v zimskem času malce nižjo učinkovitost. V
preteklosti smo izbirali črpalko s čim višjim COP (koeficient
učinkovitosti toplotne črpalke), danes je bolj pomemben SCOP
(sezonski koeficient učinkovitosti toplotne črpalke). Slednji odraža
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

realno učinkovitost toplotne črpalke skozi celotno leto." Vsekakor
mora ustrezen izračun, da bo toplotna črpalka brezhibno delovala in
ogrevala, pripraviti usposobljen strokovnjak, opozori Andy Miklav,
saj ima lahko napačna definicija moči negativne posledice na
delovanje sistema in na kakovost bivanja v stavbi. Če izbira toplotne
črpalke ni bila pravilna, pravi Suzana Guček, lahko nastane
nezadovoljstvo, posledično pa tudi večji stroški za ogrevanje in se
obenem ne dosega želene temperature v prostoru. "Pomembno je
izbrati dobrega ponudnika, ki bo znal prisluhniti uporabniku in bo na
podlagi tega izbral ustrezno TČ," še doda sogovornica.
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Strah pred zimo je odveč
Uporabniki večkrat izpostavijo zaskrbljenost glede delovanja
toplotnih črpalk pozimi. Pravilno dimenzionirana in montirana
toplotna črpalka bo delovala v vseh vremenskih razmerah, tudi v
najhladnejših zimah, pravi Andy Miklav iz podjetja Tiki Hvac.
Današnje toplotne črpalke so namreč tehnološko dovršene. Kot
pravijo pri EHPA: “Če toplotne črpalke brezhibno delujejo v
nordijskih državah, kjer so zime dolge in hladne, bodo brez težav
delovale tudi drugod po Evropi.”
Suzana Guček in Boštjan Strnad iz podjetja Kronoterm opozorita,
da te skrbi izhajajo iz slabe prakse uporabnikov pri nepravilnem
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izboru moči toplotne črpalke:
“Pomembno je ponudniku povedati, da imate pozimi v stanovanju
radi nekoliko višje temperature, na primer od 24 do 26 stopinj
Celzija. Prav tako je treba ponudnika seznaniti s tem, koliko ljudi
živi v hiši, ali imate v zgornjem nadstropju hiše prostor, ki se
ogreva samo, ko pridejo otroci konec tedna na obisk.”

Sodobne so tudi lepe na pogled
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Vsaka toplotna črpalka je sestavljena iz dveh enot - zunanje in
notranje. Slavko Može pojasni, da se notranja enota namesti v
kurilnico, če te ni, pa v pomožni prostor. "Če smo omejeni s
prostorom, so na voljo tako imenovane kompaktne enote, pri katerih
je notranja enota združena z ogrevalnikom sanitarne vode," razloži
Može. V ta prostor morajo biti speljani tudi vsi cevovodi za ogrevanje
in vodovod, hkrati pa mora omogočiti povezavo z zunanjo
enoto. Bojazni, da notranja enota ne bi bila primerna za kak prostor,
danes ni več, pravi Andy Miklav. Sodobne naprave so namreč
oblikovane tako, da ustrezajo vsakemu prostoru, v katerega lahko
pripeljemo strojne priklope, na primer vodo in elektriko. In še nekaj
se je spremenilo. Podoba toplotne črpalke. Glede na trende v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradbeništvu je uporabnikom čedalje bolj pomemben videz toplotne
črpalke, tako notranje kot zunanje enote, poudarita Suzana Guček in
Boštjan Strnad. "Glede na velikost novogradenj in zemljišča je
pomembno, da notranja enota zavzame malo prostora in se zlije s
pohištvom. Biti mora tiha, brez zvočnih in svetlobnih elementov, tako
da uporabnik dejansko pozabi, da se naprava nahaja v prostoru.
Enako velja za zunanje enote. Tudi te se morajo vizualno zliti z
arhitekturo zgradbe," pravita sogovornika. A kaj pomaga lep videz, če
je naprava preglasna, še dodata Gučkova in Strnad. S preglasno
toplotno črpalko lahko namreč kaj hitro sprožimo slabe medsosedske
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odnose in zmotimo spanec. Zato zunanje enote nikoli ne postavimo v
bližini sosednje hiše ali spalničnega okna. Kot pojasni Andy Miklav,
ji sicer lahko najdemo mesto tudi do deset metrov stran od hiše,
vendarle pa je priporočeno, da stoji bližje hiši, na vetrovno
zaščitenem mestu. Prav tako je dobro, če je zunanja enota čim bližje
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notranji, saj bo tako manj toplotnih izgub, še svetuje.

Za pravilno delovanje in dolgo obstojnost toplotne črpalke je treba
zagotoviti ne prepogosto vklapljanje kompresorja ob ustrezno dolgem času
obratovanja.
DJD/DAIKIN
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Pravilna izbira in strokovna vgradnja
Ustrezno izbrana toplotna črpalka naj bi zagotavljala brezhibno
ogrevanje. Žal pa ni vedno ustrezno izbrana, opažata Gučkova in
Strnad. Vedno več uporabnikov spoznava, da se pri nizkocenovnih
ponudnikih toplotnih črpalk pojavlja neustrezna učinkovitost in s tem
velika poraba električne energije in denarja. Vse to pa meče slabo luč
na vse toplotne črpalke, ki so v ponudbi, opozarjata sogovornika.
Tako svetujeta na previdnost pri izbiri ponudnikov, ki morajo biti
tehnično in strokovno usposobljeni. Prav tako kot ponudnika je treba
skrbno izbrati monterja, ki mora biti izkušen in pri svojem delu
strokoven. Dodatna stvar, na katero opozorita sogovornika iz
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Kronoterma, je, da pred nakupom preverite, kako bo z vzdrževanjem
in servisiranjem ogrevalnega sistema. Samo dobro zasnovan sistem,
ki bo redno vzdrževan, bo optimalno deloval mnoga leta, poudarja
tudi Andy Miklav. Slavko Može pa še pove, da se pogosto pozablja,
da je za pravilno delovanje in dolgo obstojnost toplotne črpalke treba
zagotoviti ne prepogosto vklapljanje kompresorja ob ustrezno dolgem
času obratovanja. "To najlažje dosežemo tako, da zagotovimo
minimalen pretok ogrevalne črpalke in ustrezen volumen ogrevalne
vode, ki je vedno v obtoku. Hranilniki toplote v povratku in prelivni
ventili postajajo nepogrešljivi," še sklene sogovornik.
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Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in
Bele krajine: Dobra cesta prinese boljšo kakovost življenja
za vse
dnevnik.si/1042939523/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/tomaz-kordis-direktor-gospodarske-zbornice-dolenjske-in-belekrajine-dobra-cesta-prinese-boljso-kakovost-zivljenja-za-vse
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‘Resnično poznam vsak meter te ceste,« o povezavi Bele krajine z Novim
mestom navrže Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in
Bele krajine. Vsak se vozi iz Metlike v službo v dolenjsko prestolnico. Že
deveto leto. Z vso vnemo zagovarja potrebo po tretji razvojni osi, saj se še
kako dobro zaveda pomena dobrih prometnih povezav za gospodarstvo v
regiji. »Šentjernej in tudi Trebnje sta krasen primer, kaj pomeni dobra cestna
povezava. Mesti sta z zgraditvijo avtoceste ogromno pridobili. Šentjernej je
tudi po plačah nad povprečjem v Sloveniji, v regiji je takoj za Novim
mestom,« pravi.

Ko sem malo prej vstopila v vašo pisarno, ste se po telefonu pogovarjali očitno s
hrvaškim kolegom o tretji razvojni osi. Torej tudi sosednjo državo zanima, kaj se
dogaja?
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To je bil predsednik županijske gospodarske zbornice Karlovec. Redno se obveščava o tem, kako
potekajo infrastrukturni projekti in aktivnosti v obeh mejnih regijah. Zavedati se moramo, da gre
pri tretji razvojni osi za čezmejno povezavo. Cesta se ne bo zaključila pri mejnem prehodu
Metlika, ampak se povezuje naprej. Zato so seveda tudi na Hrvaškem in v Bosni še kako
zainteresirani, da bo cesta čim prej zgrajena.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob nedavnem obisku v Beli krajini
dejal, da bo gradbeno dovoljenje za odsek do Gorjancev izdano še letos, kar pomeni,
da bi se dela začela prihodnje leto. Bo res tako?
Verjamem, da bo. Gospodarstvo gradbeno dovoljenje pričakuje že več kot eno leto, kajti Dars ga
je obljubil že konec leta 2019 oziroma najpozneje v prvi polovici leta 2020. Vemo, zakaj ga še ni:
zaradi pritožb posameznih krajanov Mačkovca. In ker vloga za gradbeno dovoljenje v februarju
po starem gradbenem zakonu ni bila več podaljšana, je moral Dars pripraviti novo vlogo po
novem gradbenem zakonu, ki jo je sredi maja tudi vložil.

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

Toda državni prostorski načrt za odsek od Novega mesta do odcepa Maline,
vključno s predorom pod Gorjanci, je bil vendarle sprejet že decembra 2012, pet let
kasneje še za odsek Maline–Metlika–Črnomelj. Se vam ne zdi, da vse skupaj že
predolgo traja?
Da, toda od 2012 do 2016 je bil še vedno zelo močan vpliv krize iz leta 2008 in žal se je v tistih
štirih letih naredilo izredno malo. Ponovni zagon projekta se je dejansko začel šele v letu 2016. Za
tako velik gradbeni projekt je pač potreben čas, saj gre za zelo kompleksno zadevo, treba je
izdelati veliko projektne dokumentacije, izvesti študije. Potem je tu še naša zakonodaja. Razpis za
ugotavljanje sposobnosti izvajalca za gradnjo prve in druge etape, denimo, je bil objavljen 31.
julija 2019, pa do danes še vedno nimamo izbranega izvajalca.
Dolenjski in belokranjski gospodarstveniki so na nedavni Dnevnikovi okrogli mizi
opozarjali na dejstvo, da so gospodarsko najmočnejša regija v državi, pa vendar
morajo prositi za vsak meter ceste. Kako vi gledate na to?
Leta 2010 je bil v naši regiji končan zadnji večji infrastrukturni projekt, to je slabih 15 kilometrov
avtoceste mimo Trebnjega, še zadnji manjkajoči odsek avtoceste Ljubljana–Zagreb. Od tedaj nič
več. Ključne gospodarske dejavnosti v regiji pa so proizvodne, ki nujno potrebujejo kakovostne
ceste povezave, brez zastojev. Če vzamemo za primer avtomobilsko industrijo, dela po sistemu
»just in time« in je dejansko odvisna od pravočasnosti dobave materiala in polizdelkov v
proizvodnjo.
Proizvodna dejavnost se bo razvijala tudi v prihodnjih letih ob razvoju prometne, električne in
IKT-infrastrukture. Dodana vrednost na zaposlenega dosega v regiji 59.660 evrov, kar je največ v
Sloveniji. Visoka dodana vrednost ustvarja nova kakovostna delovna mesta, s tem pa tudi razvoj
mest in naselij v regiji.
Prav to je na omenjeni okrogli mizi izpostavil direktor šentjernejskega L-Teka
Radko Luzar, namreč, da je šentjernejsko gospodarstvo z zgraditvijo avtoceste
izjemno zacvetelo.
Z dobro prometno povezavo se regija začne razvijati, postane gospodarsko bolj zanimiva za
vlaganja. Kot regija že skoraj 70 odstotkov prihodkov ustvarimo na tujih trgih. Največji izvozniki
regije so Revoz, Krka, Adria Mobil, TPV Automotive, Adient, Ursa, Trimo, Rem, Tomplast in
veliko drugih. Tudi Bela krajina ima nekaj močnih izvoznikov, kot so podjetja Akrapovič, Adria
Dom, Polycom, Kolpa, Beti, Cablex - Plastik, Kambič in več manjših podjetij. V vseh občinah
24

Dnevnik.si
Država: Slovenija

24.09.2020
Četrtek, 06:15

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042939523/lokalno/dolenjsk...

3/4

regije se kaže gospodarski razvoj. V regiji je bilo lani 28.740 zaposlenih, kar je šest odstotkov več
kot leto prej. Toliko zaposlenih tudi v najboljših letih pred krizo leta 2008 nikoli ni bilo. S
kakovostno prometno infrastrukturo si seveda tudi bolj konkurenčen, tako za domače kot tuje
vlagatelje.
Kaj bi torej sporočili civilni iniciativi iz Mačkovca, ki nasprotuje trasi skozi njihovo
krajevno skupnost?
Z izjavami, da bo na novi hitri štiripasovni cesti povprečni letni dnevni promet 20.000 tovornih
vozil, zavajajo javnost. Na najbolj obremenjenem delu Ločna–Krka je bil celoten povprečni letni
dnevni promet 20.394 vozil, od tega je bilo 19.440 osebnih vozil, motorjev, avtobusov in lahkih
tovornih vozil, preostalo so bila težja tovorna vozila. Te uradne številke povedo vse, zato je čas, da
pristojni izdajo gradbeno dovoljenje še to jesen in se gradnja prve in druge etape začne takoj po
izbiri izvajalca del.
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Bi lahko ocenili, koliko podjetja dejansko izgubljajo zaradi slabe prometne
povezave?
Zavedati se moramo, da so obstoječa cesta preko Gorjancev ter drugi dve povezavi z Belo krajino,
tako imenovana partizanka ter cesta preko Uršnih sel, ceste visokega tveganja. Potovalna hitrost
je nizka, v povprečju 45 kilometrov na uro. Te ceste ubijajo. Ubijajo voljo kakovostnega kadra, da
bi se vozil v Belo krajino, ubijajo potencialne investitorje. Navsezadnje pelješ tudi preko 611
metrov visokega prelaza, ki je ob sneženju težko prevozen. Če pa zgradiš kakovostno hitro cesto,
je to povsem druga zgodba. Gospodarski in tudi turistični tokovi pač gredo preko naše regije.
Novo mesto je bilo križišče pomembnih poti že v rimskih časih. Te poti so torej vedno bile in so še
danes.
Ali je kakšno podjetje, ki se je zanimalo za investiranje v regiji, pa si je zaradi slabih
cestnih povezav premislilo?
Da, bilo je več podjetij iz predelovalnih dejavnosti. Dober primer je Danfoss. Leta 1992 je bila
Danfossova investicija v Črnomlju ena prvih tujih investicij v Sloveniji, že v prvih letih
proizvodnje pa so tuji lastniki opozarjali na izjemno slabo cestno povezavo z Belo krajino. Ob
zgraditvi nove proizvodne hale je tudi država obljubila gradnjo nove ceste. Še leta 2011 je bilo v
podjetju več kot 1000 zaposlenih. Toda v določenem trenutku, ko se je novi lastnik odločal med
Slovaško in Slovenjo, se je odločil za prvo. Na Slovaškem so se zavedali, kako nujna je urejena
celotna infrastruktura, od prometnega do električnega omrežja, pa tudi drugi segmenti, kot so
zdravstvo, šolstvo. Z vlaganji v prometno in električno infrastrukturo so bili bistveno hitrejši kot
mi.
Čisto konkretno, kaj bo nova cesta prinesla regiji? Kaj pričakujete?
Prinesla bo veliko pozitivnega za vse. Bariera Gorjanci je namreč izjemno močna. Ena je v glavah,
druga pa je resnična, da sploh prideš do Bele krajine. Prepričan sem, da se bodo tudi mladi lažje
odločali za Belo krajino kot lokacijo, primerno za življenje, za razvoj podjetniške dejavnosti, za
zaposlitev. Cesta bo prinesla, tako kot v Šentjerneju in Trebnjem, višjo dodano vrednost, višje
plače, boljšo kakovost življenja za vse. Možnosti na obstoječih lokacijah za postavitev novih
obratov je dovolj, možne so širitve, povezave, bistveno se bo izboljšala logistika, pretok ljudi in
blaga bo bistveno bolj kakovosten in hitrejši ter z bistveno manj tveganji na cesti.
Nedavno ste navrgli zanimiv podatek, da so dolenjska in belokranjska podjetja v
zadnjih desetih letih plačala državi 374,4 milijona evrov davka od dobička, medtem
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ko je cesta do Malin, vključno s predorom, ocenjena na 315 milijonov evrov. Torej bi
lahko rekli, da so jo podjetja na neki način že odplačala.
Seveda, ponovno pa poudarjam, da to ne bo le cesta za Belo krajino ali za našo regijo, ampak bo
cesta mednarodnega pomena. S pravim povezovanjem in sodelovanjem med sosednjimi državami
ima Slovenija možnost sofinanciranja iz sredstev EU. Država naj zato čim prej pridobi dodatna
sredstva, tudi od EU, kljub temu da je zaradi pritožb v zraku okoli 40 milijonov evrov
nepovratnih sredstev za prvo in drugo etapo. Skrajni čas je, da se nova državna investicija v naši
regiji začne.
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Do januarja zbirajo predloge za spremembe
OPN
Helena Race

Srednja Primorska

24. 09. 2020, 06.00
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Komenska občina bo do sredine januarja zbirala pobude s področja urejanja prostora, saj pripravlja
spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN). Skoraj sto pobud čaka na obravnavo že več let, vse
od sprejemanja prvega OPN.

S spremembami OPN bodo tudi v komenski občini verjetno dovolili urejanje in odpiranje manjših kampov. Foto: Petra Mezinec

KOMEN > Občinski prostorski načrt so v komenski občini sprejeli aprila leta 2018. A že takrat občinski svetniki z
njim niso bili najbolj zadovoljni, opozarjali so na napake, in že takrat predlagali, da se kar takoj lotijo sprememb
in popravkov. Zdaj je občina poprijela za to delo.

Dovoljeni bodo tudi kampi
“Trenutno se ukvarjamo s spremembami tekstualnega dela OPN, ki določa, na primer, kakšen tip stavbe je
dovoljeno graditi. V tem delu je bilo precej napak; nekaj tipkarskih, nekaj pa prav vsebinskih,” pojasnjuje
županErik Modic. Tako, denimo, komenski OPN določa, da je treba obvezno graditi hišo s pritličjem,
nadstropjem in mansardo. “Ker to ni smiselno, bomo zdaj drugače določili tip gradnje, omejili gabarite, ne pa
notranje ureditve,” dodaja.
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In omenja še eno vsebinsko spremembo, s katero bodo na območju občine omogočili urejanje in odpiranje
manjših kampov. Trenutno veljavni OPN namreč te možnosti ne dopušča.

Približno 90 pobud čaka že več let
Spremembe tekstualnega dela OPN naj bi pripravili do februarja in jih posredovali ministrstvom in drugim
institucijam, ki dajejo mnenja o predlogih. Nato se bodo v občinski upravi lotili pregledovanja prispelih vlog za
spremembo OPN. Te vloge bodo sicer zbirali do sredine januarja.
Kar nekaj, približno 90, pa jih v predalih občinske uprave čaka še iz obdobja, ko so sprejemali prvi OPN, a jih
vanj niso vključili. Tistim, ki so pobude oddali med 1. junijem 2014 in 15. majem 2015, jih tako ni treba na novo
izpolnjevati. “Če želi kdo od pobude, ki jo je že oddal, odstopiti, pa naj nas o tem obvesti. Sicer pričakujemo, da
bomo nove pobude začeli dobivati zdaj, ko smo o nameravani spremembi OPN obvestili javnost,” pravi Modic.

Večjih sprememb ne pričakujejo
Večina že prispelih pobud se nanaša na spremembo namembnosti zemljišč v stavbno, za potrebe stanovanjske
gradnje in zaokrožanje območij. Modic ne pričakuje, da bi prejeli kako pobudo za večjo spremembo
namembnosti, prav tako ni načrtovane kake nove obrtno-industrijske cone. Česa takega naj niti ne bi bilo
mogoče vnesti v OPN, saj so že pri prvem dosegli največ, kolikor so lahko.
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Kljub temu so v nekaterih vaseh ob sprejemanju prvega OPN opozarjali, da sploh ni mogoče graditi. A Modic
pojasnjuje, da je predvsem ministrstvo za kmetijstvo zelo strogo in spreminjanja zemljišč v gradbene parcele ne
dovoljuje. Po drugi strani pa je po vaseh nekaj gradbenih parcel vendarle prostih, a jih lastniki ne želijo prodati.
Celoten postopek spremembe OPN bo verjetno trajal kaki dve leti, saj bodo morali speljati celoten postopek
obravnave, javnih razgrnitev in obravnav, pridobivanja mnenj vseh pristojnih institucij ...
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(TOP IKT) Informatike zajel val prevzemov, združitev in
spinoffov
Čas branja: 17 min

0
24.09.2020 10:00

Lani so prihodki v IT zrasli za devet odstotkov, čisti dobiček pa za 12
odstotkov. Kdo je največji, kdo najboljši in zakaj panogo čaka nadaljnja
konsolidacija.

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

JURE UGOVŠEK

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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ikt >

Triternion >

Nintendo >

Marko Grgurović >

Deutsche Bahn >

Kickstarter >

Dragan Savić >

Dewesoft >

IT podjetja izstopajo tako po rasti prihodkov kot dobičku in plačah. Zato ne
preseneča, da so mamljiva za tuj kapital, živahnost v panogi pa se izraža tudi v tako
imenovanih spinoffih in razčlenitvah družb na več delov. Zato je na lestvici
prenekatero novo ime, a gre pogosto za podjetja, ki so se z novim lastnikom le
preimenovala ali pa so nastala z osamosvojitvijo katerega od pomembnih oddelkov
uveljavljenih podjetij.

Po katerih merilih so boljši

11
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odstotkov več kot leto prej so največji informatiki
lani namenili za zaposlene.
64.900
evrov je lani znašala dodana vrednost v IT, kar je
za 39 odstotkov nad slovenskim povprečjem
Leto 2019 je bilo še eno v seriji tistih, ko so prihodki v IT-panogi rasli nad povprečjem
države. Lanska prodaja 156 analiziranih IT-družb je bila za devet odstotkov večja kot
leto pred tem, kar je za pet odstotnih točk več od lanske rasti v slovenskem
gospodarstvu. Še izraziteje kot prihodki pa je lani rasel čisti dobiček, in sicer za 12
odstotkov (slovensko povprečje 10 odstotkov), kar izboljšuje že tako nadpovprečno
dobičkovno maržo. Na evro prihodkov so tako obravnavana IT-podjetja ustvarila
0,068 evra čistega dobička, povprečno slovensko podjetje pa 0,046 evra.
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Zaposlenim več kot v drugih panogah
Največji informatiki so lani za zaposlene namenili 11 odstotkov več kot leto prej. Del
rasti je zaradi povečanja števila zaposlenih za skoraj osem odstotkov (število delovnih
mest je zraslo za skoraj 600, na nekaj več kot osem tisoč), del pa je posledica
petodstotnega zvišanja plač. Zaposleni v 156 informacijskih družbah z več kot dvema
milijonoma prihodkov so lani v povprečju mesečno prejeli 3.088 evrov bruto, kar je
76 odstotkov nad lanskim povprečjem. Zaposlovanje in takšno rast plač si lahko
privoščijo zaradi višje dodane vrednosti, ki je na zaposlenega lani zrasla za pet
odstotkov in ki s 64.900 evri za 39 odstotkov presega slovensko povprečje. Te številke
sporočajo, da v IT-podjetjih za zaposlene namenijo večji del dodane vrednosti stroški dela pomenijo 72 odstotkov ustvarjene dodane vrednosti, kot je to običajno v
našem gospodarstvu, kjer se v povprečju 60 odstotkov dodane vrednosti nameni za
delo.

NAJBOLJŠI
Še impresivnejši pa so podatki o poslovanju 50 najuspešnejših IT-družb. Te so
skupno povečale prihodke za krepko četrtino, število zaposlenih za 12 odstotkov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

(število delovnih mest se je povečalo za 326), prav tako dodano vrednost, ki je v
povprečju znašala 82 tisočakov in bila skoraj dvakratnik povprečja. Na evro
prihodkov ustvarijo kar 0,16 evra čistega dobička, to je 3,5-kratnik povprečja.

Donosen srednjeveški boj prek spleta
Na podlagi metodologije, ki zajema kazalnike dobičkonosnosti in rasti (podrobneje v
okvirju), smo za najboljše IT-podjetje prepoznali koprski Triternion z le enim
zaposlenim. Bolj je znan kot izdajatelj računalniške igre Mordhau, ki je od izida aprila
lani postala ena večjih uspešnic na platformi Steam, ki velja za največjo prodajalno
iger za osebne računalnike. Oče igre Marko Grgurović, ki je tudi edini lastnik
Triterniona, je razvoj financiral tudi z 299 tisoč dolarji (v evrih po proviziji 248 tisoč),
zbranimi prek Kickstarterja. To so bili od ustanovitve v letu 2017 pa do lanskega
izida igre edini prihodki družbe, lanska prodaja 1,6 milijona kopij pa je navrgla kar
28,9 milijona evrov prihodkov od prodaje in 4,4 milijona evrov čistega dobička.
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Glavnina stroškov so storitve. Kot pojasni Grgurović, gre za stroške razvoja igre, ki je
bil dolg, pri njem pa so sodelovali tako domači kot tuji razvijalci iz Avstrije, Kanade,
Nemčije, Poljske in Švedske. Ekipo sestavlja 14 ljudi, med razvojem pa so se za
določene naloge, denimo za snemanje različnih zvokov, zanašali na širšo ekipo
zunanjih sodelavcev.
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Foto: Mordhau

V začetku leta je izdajatelj igre Mordhaus načrtoval
200 do 400 tisoč prodanih kopij, v začetku
epidemije je prodaja poskočila, a se nato kmalu
umirila. Letošnja prodaja bo skromnejša od lanske,
pravijo v podjetju.
Koprski doktorski študent računalništva in informatike je igro, v kateri igralec
zavzame vlogo srednjeveškega bojevnika, ki se po spletu bojuje s 63 igralci, začel
razvijati leta 2012 in k temu povabil osem znancev. Kot je povedal v lanskem
pogovoru za Finance Manager, niso porabili veliko sredstev za razvoj, nastajanje igre
pa je dobilo pospešek po uspešnem zbiranju denarja prek Kickstarterja v letu 2017.
Lanska aprilska izdaja igre, čeprav v promocijo niso vložili niti evra, je bila visoko nad
najbolj optimističnimi scenariji izdajateljev. V prvih tednih so prodali 950 tisoč iger,
do konca prejšnjega leta pa še dobrih 600 tisoč. Grgurović je v začetku leta načrtoval
prodajo od 200 do 400 tisoč kopij, v začetku epidemije je prodaja poskočila, a se po
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njegovih pojasnilih nato kmalu umirila. »Vsekakor bo letošnja prodaja skromnejša od
lanske,« pove, o natančnejših številkah pa nerad govori. Srednjeročno ocenjuje, da bo
podjetje poslovalo s petino lanskih prihodkov, torej z okoli šestimi milijoni evrov na
leto.
Cena igre variira. Po številu uporabnikov največja spletna trgovina z igricami Steam
slovenskim kupcem za Mordhau zaračuna 24,99 evra, dodatek s soundtrackom in
posebnim obeskom za lik v igri pa 9,99 evra, medtem ko je na nekaterih drugih trgih,
denimo v Rusiji, opazno cenejša. Platforma Steam od prodaje vzame 30 odstotkov
provizije.

Grgurović pravi, da je zanimanja za to igro še dovolj, da se posvečajo izboljšavam in
nadgradnjam. Zato se še ne sprašujejo o naslednjem projektu. Za Mordhau so sicer
odklanjali sredstva večjih založnikov, ki so bili pripravljeni sofinancirati razvoj, saj so
verjeli, da lahko izdajo izpeljejo sami. Za prihodnje projekte pa je Grgurović odprt za
sodelovanje z velikani.
Pa je imel v zadnjem letu čas končati doktorski študij oziroma sesti v miru pred
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

računalnik in odigrati igro, ki jo je razvil skupaj z ekipo? »Študij sem do izida igre
skoraj končal, manjkata mi samo še dokončanje disertacije in zagovor. A za to od
izdaje igre nisem našel časa, prav tako sem prenehal delo asistenta na fakulteti za
matematiko. Igro sem in tja sicer zaženem, a jo težko dolgo v miru igram, saj vselej
najdem kakšen detajl, ki ga želim popraviti,« še pove Grgurović.

Priljubljena igra Neon Drive še okrepila Fraoulo
Tudi drugo mesto zaseda razvijalec iger, in sicer ljubljansko podjetje Fraoula v
lasti Dragana Savića. Družba je predvsem z uspehom igre Neon Drive – ta ponuja
igralsko izkušnjo v slogu arkadnih iger iz osemdesetih let prejšnjega stoletja - lani
ustvarila 4,6 milijona evrov prihodkov in 2,7 milijona evrov čistega dobička. Tako je
Fraoula presegla poslovno leto 2018, ko so prihodki znašali 3,1 milijona, dobiček pa
2,4 milijona evrov.
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Igra Neon Drive in soundtrack z elektronsko glasbo osemdesetih, ki jo je Savić razvil s
poslovnim partnerjem in ji dodal glasbo iz švedskega studia Pengus, je naprodaj prek
različnih platform in za različne naprave. Dostopna je na Steamu,
napravah Nintendo, četrti generaciji Playstationa … V preteklosti so jo ponujali tudi
na Applovih napravah, a so naposled ocenili, da za manjše zaslone ni tako primerna.
Povsod je deležna odobravanja uporabnikov. Na Steamu ima povprečno oceno devet
(najvišja je 10), med 1.769 danimi mnenji pa prevladujejo pozitivna, v katerih igralci
hvalijo glasbo, prelivanje barv in igralnost.
Samo število nakupov iger je neznanka. Po podatkih strani Steam DB, ki na podlagi
danih mnenj ocenjuje število nakupov prek Steama, je igro, ki stane 9,99 evra (v akciji
do 24. septembra je znižana na 3,99 evra), zgolj prek te platforme doslej kupilo od 35
tisoč do 106 tisoč igralcev, po ocenah drugih virov pa vse tja do 800 tisoč. Savić, ki je
med drugim razvil tudi igro Neeko, v kateri se igralec zabava z malimi pošastmi,
prodaje ne želi komentirati.

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

Donosne IT-rešitve za banke

39odstotno dobičkovno maržo imajo v HRC
V svetu med prodornejšimi tehnološkimi startupi srečamo številne, ki povzročijo
disrupcijo v finančnem sektorju ali pa mu z rešitvami pomagajo do večje
učinkovitosti. Pri nas je eden takih žalski HRC, ki razvija informacijsko podporo za
banke pri odobravanju hitrih posojil, sisteme zgodnjega opozarjanja na težave
komitentov, mobilno banko in podobno. Podjetje s 124 zaposlenimi je v petih letih
prihodke povečalo za 147 odstotkov, na 13,4 milijona evrov, ob tem pa ustvarjajo kar
39-odstotno dobičkovno maržo. Letos se bodo ukvarjali z rešitvami za podporo
bankam pri udejanjanju zakonodajnih sprememb in novim standardom, jim pomagali
pri digitalizaciji (elektronsko arhiviranje, brezpapirno poslovanje, razvoj vmesnikov
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za »odprto bančništvo«, mobilna banka, elektronska banka, spletne strani bank) in
sledili trendu »white labelinga« na področju kartičnega poslovanja, ki bankam
omogoča tesnejše sodelovanje s trgovci.

Dewesoft tudi letos ne popušča
Skoraj ga ni nabora najuspešnejših podjetij, v katerega se ne bi uvrstil trboveljski
Dewesoft, pa naj gre za srednja podjetja (zasedli so 8. mesto), zmagovalca
slovenskega izvoza (v začetku septembra so bili izbrani za najboljšega izvoznika),
lestvico najbogatejših (lani smo ustanovitelju Juretu Knezu namerili 36 milijonov
evrov premoženja, s čimer se je uvrstil na 41. mesto, letos pa bo zaradi boljšega
poslovanja najbrž višje) ali pa tokratni pregled najboljših v informacijski panogi (na 4.
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mestu). Podjetje od nastanka leta 2000 vsakič objavi večje prihodke.

Foto: Jure Makovec

169 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega
je lani ustvaril Dewesoft, kar je 3,6-kratnik
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slovenskega povprečja
Lani so jih okrepili za tretjino, na 25,8 milijona evrov, letos pa načrtujejo vsaj
ponoviti lansko prodajo, ob ugodnem scenariju pa še povečati za pet do 10 odstotkov.
Razvijalec programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov, ki se
uporablja v avtomobilizmu, obrambi, vesoljskih agencijah, javnem prevozu,
energetiki, industriji in gradbeništvu, je z lanskih 7,99 milijona evrov dobička imel
daleč najboljši rezultat doslej. Lani je družba, ki ima med svojimi referencami tudi
ameriško vesoljsko agencijo Nasa, ustvarila 169 tisoč evrov dodane vrednosti na
zaposlenega, kar je 3,6-kratnik slovenskega povprečja.

Vesolje je dober posel
Velike prihodke, povezane z vesoljsko tehnologijo, ima tudi ljubljanski Sinergise.
Razvijalec rešitve za dostop do spremljanja podatkov, ki jih iz vesolja pošiljajo sateliti,
je lanski zmagovalec lestvice najboljših IT-podjetij, letos pa je na 6. mestu. Podjetje,
ki je bilo leta 2018 imenovano za najboljše evropsko podjetje za uporabo satelitskih
podatkov, je lani doseglo rekordni, 2,5-milijonski čisti dobiček (20-odstotna medletna
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rast), prodaja v vrednosti 9,7 milijona evrov pa je trikrat tolikšna kot v letu 2017.

2,5 milijona čistega dobička je imel lani Sinergise,
kar je rekordno in petino več kot leto prej
Sinergise, ki je leta 2008 nastal kot spinoff oddelka za razvoj geografskih
informacijskih sistemov še enega uspešnega ljubljanskega IT-podjetja Cosylab, v
zadnjih letih krepko zaposluje. Od leta 2016 se je povprečno število zaposlenih
podvojilo na 59, na zaposlenega pa so lani ustvarili sto tisoč evrov dodane vrednosti,
kar je skoraj dvakrat toliko kot pred tremi leti. Sinergise je dejaven tudi pri iskanju
pametnih rešitev za omejitev koronavirusa. Tako so v sodelovanju z Evropsko
vesoljsko agencijo (ESA) in evropsko komisijo pripravili natečaj za algoritme
daljinskega zaznavanja, osredotočeno na uporabo vesoljskih tehnologij za podporo
boju proti pandemiji.

NiceHash vrnil 82 odstotkov ukradenih sredstev

36

Finance.si
Država: Slovenija

24.09.2020
Četrtek, 10:00

Kazalo

https://manager.finance.si/8966050/%28TOP-IKT%29-I...

9 / 18

Nekoliko nižje kot v prejšnjih letih je tokrat H-Bit, ki upravlja spletni portal za najem
in oddajo procesorske moči pri rudarjenju kriptovalut NiceHash. Lani drugi so po 56odstotnem upadu prihodkov na 7,3 milijona evrov letos na 28. mestu. Čisti dobiček je
lani znašal 1,8 milijona evrov, kar je primerljivo z letom prej, podobno kot
predlanskim pa je rezultat pod črto zaznamovalo vračanje v hekerskem napadu
ukradenih 4.736 bitcoinov, ki so bili ob napadu vredni skoraj 50 milijonov evrov. Leta
2018 so za vračila namenili skoraj 10 milijonov evrov, lani 2,9 milijona. Brez tega bi
čisti dobiček znašal skoraj dve tretjini prihodkov, kar bi pomenilo dobičkovno maržo
ob boku po tem merilu izjemne Fraoule.
Kot pravi lastnik podjetja Martin Škorjanc, so za vračila namenili znesek, ki je bil
NiceHashu odtujen, so pa uporabniki prejeli na svoje račune 82 odstotkov, preostalo
je šlo državi za DDV. »Kljub temu bomo uporabnikom nadomestili vsa odtujena
sredstva takoj, ko bo ekonomski položaj to omogočal,« pojasni Škorjanc in doda, da
letos poslujejo stabilno in pričakujejo podoben rezultat kot lani.
Platformo NiceHash sta sicer razvila doktor informatike Marko Kobal in Matjaž
Škorjanc; zadnji je znan tudi pod vzdevkom Isdero, ki ga ameriške oblasti
obtožujejo, da je naredil program Butterfly za krajo gesel za spletne finančne storitve.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Lani jeseni so ga aretirali v Nemčiji, tamkajšnje sodišče pa se je po osmih mesecih
odločilo, da ga ne izroči ZDA, temveč ga vrne v domovino. Martin Škorjanc ob tem
pravi, da je bil njegov sin za to »mladostno napako« že kaznovan v Sloveniji, nemško
sodišče pa je po njegovih besedah spoznalo, da Američani Matjaža obtožujejo nečesa,
kar je že odsedel. »To se je zgodilo že mnogo pred NiceHashem in nima prav nobene
povezave s tem, kar počnemo danes. Matjaž je v podjetju zaposlen kot vodja
projektov,« še pravi Martin Škorjanc.

En zaposlen, dva milijona prihodka
Na lestvici najboljših, na sedmem mestu, je še eno podjetje, ki se je v preteklosti
ukvarjalo s kriptom. Innova Media je poskušala izdati kriptožeton, a se ji pri tem –
kot številnim v tistem obdobju – ni izšlo. Lastnik Leroy Plozner še vedno upravlja
spletno stran za prenos brezplačnih programov FilePlanet; v Šempetru pri Gorici ima
odprto podjetje, pisarniške prostore pa v Sežani. Lani je družba z uradno enim
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zaposlenim ustvarila 2,1 milijona evrov prihodka in 1,1 milijona evrov čistega dobička,
sodeč po spletni strani, pa ponujajo še storitve razvoja programskih orodij – med
drugim so razvili program za blokado oglasov – in spletnega trženja. Sredstva na
računu iz leta v leto rastejo; lani ob koncu leta so znašala 4,8 milijona evrov, v
Sloveniji pa so v petih letih plačali za več kot milijon evrov davka od dobička.

Kdo še je v prvi deseterici
Med deseterico najboljših je še Realis, razvijalec programskih rešitev na področju
geografskih informacijskih sistemov (GIS) in storitev, vezanih na lokacijo (LBS).
Trzinsko podjetje, ustanovljeno leta 1998, prihodke ustvarja skoraj izključno z državo
oziroma državnimi podjetji.

2,4 milijona evrov prihodkov je imel lani Realis, pri
čemer je kar vsak drugi evro pretopil v čisti
dobiček.
V treh letih so jih podvojili na lanskih 2,4 milijona evrov, ob tem pa kar vsak drugi
evro prihodkov pretopili v čisti dobiček. Njihovi največji stranki od lanskega januarja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sta Dars in ministrstvo za infrastrukturo. Za zadnje je predvsem pripravljal študije o
izvedljivosti projekta v okviru evropskega Instrumenta za povezovanje Evrope, ki naj
bi pospešil naložbe v vseevropska transportna omrežja. Letos pa je po podatkih baze
Erar od ministrstva dobil 1,6 milijona evrov (vključno z DDV). Od Darsa je lani za
nadgradnjo, vzdrževanje in podporo informacijskega sistema Kažipot prejel 737 tisoč
evrov (vključno z DDV).
Tudi osmouvrščeni Dasof je eno od manjših podjetij na lestvici, ki stalno raste in je
zelo visoko dobičkonosno. Lani so ustvarili 3,2 milijona evrov prihodkov, dobiček iz
poslovanja pa je znašal polovico tega, s čimer dosegajo eno največjih dobičkovnih
marž v panogi. Razvili so programski paket za lizinške hiše, predvsem za finančne
družbe skupine Porsche v regiji srednje in vzhodne Evrope, in zaposlujejo 18 ljudi.
Maja sta lastnika Andrej Pečnik in Damijan Kaver Dasof prodala Porsche
Informatik, ki ima sedež v Salzburgu in sodi med ene največjih evropskih prodajalcev
vozil Porsche Holdinga - ta je sicer v večinski lasti Volkswagna. Pečnik ostaja
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direktor in bo družbo vodil skupaj z novoimenovanim direktorjem,
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Avstrijcem Martinom Ebnerjem, Kaver pa v podjetju ostaja kot svetovalec.

Foto: Jure Makovec

Kranjski Vasco, katerega solastnik je Tomaž
Čebašek, vsako leto za nekaj odstotkov poveča
prihodke in vselej poslujejo z visoko dobičkovno
maržo.
Deseterico zaokrožata gorenjski IT-družbi: kranjski Vasco in tržiška eŠola. Vasco, ki
sta ga zakonca Tomaž in Mojca Čebašek ustanovila leta 1991, v zadnjih letih za
nekaj odstotkov poveča prihodke in tako je bilo tudi lani, ko so prodajo povečali za pet
odstotkov, na 4,8 milijona evrov. Vselej poslujejo z visoko dobičkovno maržo. Lanski
dobiček je bil tako le za 10 tisoč evrov manjši od dveh milijonov, kar je največ doslej.
Lastnika podjetja, ki razvija poslovne informacijske sisteme, vsako leto celoten
dobiček izplačata.
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Stalno rast prihodkov dosega tudi eŠola, ki razvija informacijske rešitve za osnovne in
srednje šole. Lani je rast znašala 14 odstotkov, prodaja je tako poskočila na 3,7
milijona evrov. Dobiček je bil podobno kot predlanskim malenkost manjši od
milijona. V zadnjem obdobju rastejo predvsem stroški dela. Medtem ko so bile plače
po podatkih baze GVIN še leta 2017 v vrednosti 1.067 evrov bruto precej pod
povprečjem računalniške panoge, pa je lanskih 20 zaposlenih v povprečju prejelo
1.871 evrov, kar je bilo nad povprečjem, a še vedno nižje od panoge.

NAJVEČJI
Med največjimi podjetji mrgoli takšnih, ki so bila prevzeta letos oziroma lani ali pa so
se preoblikovala v več manjših družb. Takšni sta tudi
največji Comtrade in Iskratel.
Del Comtrada prodan Britancem
Comtrade je letos prehitel Iskratel, bo pa v prihodnje zaradi razdružitve in prodaje
dela podjetja težko ostal na vrhu. Britanska Endava je namreč avgusta kupila iz
Comtrada oddeljen Comtrade CDS, na katerega sta bili pred prodajo preneseni diviziji
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digitalnih storitev (45 odstotkov prihodkov) in sistemskih integracij (15 odstotkov), ki
sta skupaj prinesli skoraj dve tretjini lanskih 70,5 milijona evrov prihodkov skupine
Comtrade. Comtrade CDS, ki je bil prodan za 60 milijonov evrov, med referencami
med drugim navaja banke in finančne družbe Raiffeissen, Addiko Bank, BKS Bank,
Paysafe Group, Skrill, telekomunikacijska podjetja Telekom Slovenije, Deutsche
Telekom, Telekom Austria, Vodafone, letalskega prevoznika Aer Lingus,
izposojevalca vozil Avantcar in Sixt ter slovensko javno upravo (Furs, ministrstvo
za pravosodje).
Še vedno pa bo v lasti srbskega Comtrada slovenska veja, ki se ukvarja še z
igralništvom (29 odstotkov prihodkov) ter rešitvami za nadzor aplikacij in zaščito
podatkov za novo generacijo IT-okolij (11 odstotkov prihodkov). Slovenski del skupine
Comtrade je lani zaposloval 672 ljudi, matična družba pa 498. Slovenska hči
Comtrada je prihodke lani povečala za 22 odstotkov, na 63,6 milijona evrov, čisti
dobiček pa podvojila na 9,4 milijona.
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Bo Iskratel z novimi lastniki krepko povečal prihodke?
Iskratel, ki sicer slabo polovico prihodkov ustvari s telekomunikacijskimi napravami,
dobro polovico pa z informacijskimi storitvami, je tudi letos po številu zaposlenih
(523), prihodkih (77 milijonov evrov), sredstvih (86 milijonov evrov) in kapitalu (51
milijonov evrov) pred preostalimi IT-podjetji. Prvo mesto pa je izgubil zaradi
skromnejšega čistega dobička in denarnega toka iz poslovanja; prvi se je zmanjšal na
822 tisočakov, kar je petino dobička v letu 2018, pred davki, stroški financiranja in

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

amortizacijo pa so poslovali celo z izgubo, znašala je 3,2 milijona evrov.

Foto: Aleš Beno

Skupina Iskratel je lani ustvarila 115 milijonov
prihodkov, po besedah glavnega direktorja Željka
Puljića pa jih želijo pod novim lastnikom, tudi s
prevzemi, povečati na 200 milijonov.
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Iskratel je bil v začetku poletja prodan avstrijski družbi S & T za 37,5 milijona evrov.
Če bo poslovanje po načrtih, pa bodo dosedanji lastniki – gre za širši krog
menedžerjev - deležni dodatnih 18 milijonov evrov. Kupec iz Linza ima v lasti S & T
Slovenija, ki je na lestvici največjih IT-družb s 36 milijoni prihodkov, 203
zaposlenimi in 1,7 milijona evrov dobička peti.
Skupina Iskratel je lani ustvarila 115 milijonov prihodkov, po besedah glavnega
direktorja Željka Puljića pa jih želijo pod novim lastnikom, tudi s prevzemi, povečati
na 200 milijonov.

Bankart osredotočen na hitra plačila
Po novem letu rasti tako prihodkov kot števila zaposlenih, sredstev in kapitala se je na
tretjem mestu utrdil trboveljski Dewesoft, četrti pa je tako kot lani Bankart.
Upravljavec mreže bankomatov je povečal prihodke za desetino, na rekordnih 32,4
milijona evrov. Stroški so rasli podobno kot prihodki, tako da je dobiček v vrednosti
2,7 milijona podoben lanskemu. Družba, ki je v lasti skoraj vseh slovenskih bank,
storitve zaračunava svojim lastnikom. Lani jim je izplačala za 1,8 milijona evrov
dividend, kar je podobno kot leto prej. Število zaposlenih je lani zraslo za 11, na 204,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

povprečna plača pa za 12 odstotkov, na 3.318 evrov bruto.

42

Finance.si
Država: Slovenija

24.09.2020
Četrtek, 10:00

Kazalo

https://manager.finance.si/8966050/%28TOP-IKT%29-I...

15 / 18

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

Foto: Aleš Beno

V Bankartu so letos pripravili rešitev Flik, ki
omogoča takojšnjo poravnavo pri transakcijah med
bankami, tako prek mobilne kot spletne banke.
V Bankartu se v zadnjem obdobju osredotočajo na področje takojšnjih plačil. S
slovenskimi bankami so letos pripravili rešitev Flik, ki omogoča takojšnjo poravnavo
pri transakcijah med bankami, tako prek mobilne kot spletne banke. Bankart
podobno kot pri vzdrževanju mreže bankomatov bankam zaračunava vzdrževanje
sheme Flik.

Prevzemi
Kdo je v zadnjih letih dobil novega lastnika
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V zadnjih letih smo med večjimi IT-podjetji zaznali
še nekaj prevzemov. Navedimo jih samo nekaj.
Klika je bila leta 2012 prodana švicarskemu
Sportradarju, to ime je prevzela tudi slovenska
družba. Po zadnjih podatkih zaposluje 128
ljudi, ob 8,4 milijona evrov prihodkov od
prodaje pa so lani ustvarili 0,3 milijona čistega
dobička.
Infotehna je bila leta 2014 prodana
luksemburškemu Euroscriptu, ki se je potem
skupaj z ameriško družbo ForeignExchange
Translations in belgijskim Amplexorjem združil
v skupino Amplexor International. Novomeško
podjetje se je po seriji prevzemov preimenovalo
v Amplexor Adriatic, zaposluje pa 149 ljudi.
Ekipa2, slovenska izpostava Outfita7, ki sta jo
ustanovila zakonca Login, je bila leta 2017
prodana kitajski družbi Zhejiang Jinke. Lani so
število zaposlenih v Sloveniji povečali z 235 na
259.
Leto pozneje sta Nejc Kodrič in Damian Merlak
prodala Bitstamp južnokorejskemu NXC, v
Sloveniji pa ostaja družba s 157 zaposlenimi.
Lani pozimi so slovenski lastniki prodali NIL
danski Conscii, ki ponuja varnostne in omrežne
IT-rešitve.
Lani se je na dva dela razdelila Adacta,
avgusta je sledila prodaja oddeljenega dela
družbe nemški BE-terni, nakup pa je financiral
sklad Deutsche Private Equity. AdInsure, ki se
ukvarja z razvojem in uvajanjem rešitev za
zavarovalnice in finančne institucije, pa je
prešel v last Adacta Holdinga, katerega največji
lastnik je Tomaž Volk.
SAOP je septembra prevzel škofjeloško družbo
Opal informatika z 1,3 milijona evrov prihodkov
in 23 zaposlenimi. To je letošnji četrti prevzem
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v dejavnosti, ob že omenjeni prodaji Dasofa,
Iskratela in Comtrada.
Ob tem omenimo še eno reorganizacijo. Marand
Inženiring se je lani razdelil na tri podjetja: Better,
ki se ukvarja z IT na področju zdravstva, ter na
manjši družbi Marand in Marand Plus.
Metodologija
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Kako smo zajeli in razvrstili največje in
najboljše
Pri izračunu smo upoštevali družbe, katerih
osnovna dejavnost po standardni klasifikaciji sodi
v izdajanje programja, računalniško programiranje,
svetovanje in druge povezane ter druge
informacijske dejavnosti. Izvzeli smo tiste, ki so
zgolj distributerji tehnoloških naprav ali rešitev.
Smo pa vključili nekatere, ki se po standardni
klasifikaciji uvrščajo v druge panoge, a smo jih
sami prepoznali kot IT-podjetja oziroma so nas o
tem prepričali sami z argumenti, denimo Iskratel ali
Konica Minolta Slovenija, ki je sicer registrirana za
trgovino na debelo s pisarniškimi stroji.
Analiziramo družbe s prihodki, večjimi od dveh
milijonov evrov v letu 2019. Izpustili pa smo tiste,
ki sicer ob IT-podpori večino prihodkov ustvarijo s
prodajo. Največji med njimi je Preskok. Na lestvici
tudi ni tistih, ki še vedno niso razkrili lanskih bilanc,
na primer Cosylab in Oracle. Poleg prihodkov od
prodaje smo pri uvrščanju na lestvico največjih
upoštevali dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
(EBITDA), kapital, sredstva in število zaposlenih.
Točke so odstotki, ki jih je podjetje v posamezni
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kategoriji dosegalo glede na največje podjetje.
Razvrstili smo jih za vsako kategorijo posebej,
končno mesto pa je seštevek vseh točk.
Negativnih točk nismo prisojali, za negativne
vrednosti pri EBITDA smo dodelili nič točk.
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Lestvico najboljših smo sestavili na podlagi šestih
kazalcev: medletne spremembe v prihodkih, pri
čemer smo 70-odstotno utež dali rasti med letoma
2019 in 2018, 30-odstotno pa medletni rasti v letu
prej, dobičkonosnost sredstev in kapitala, dobiček
iz poslovanja glede na prihodke (marža EBIT),
seštevek dobička iz poslovanja pred amortizacijo
(EBITDA) v minulih treh letih in dodano vrednost
na zaposlenega. Podjetja smo tudi na tej lestvici
uvrstili za vsako kategorijo posebej, končno mesto
je tehtana sredina uvrstitev.
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(TOP IKT) Informatike zajel val prevzemov, združitev in
spinoffov
Čas branja: 17 min

0
24.09.2020 10:00

Lani so prihodki v IT zrasli za devet odstotkov, čisti dobiček pa za 12
odstotkov. Kdo je največji, kdo najboljši in zakaj panogo čaka nadaljnja
konsolidacija.
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JURE UGOVŠEK

Foto: Shutterstock
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Več iz teme:
ikt >

Triternion >

Nintendo >

Marko Grgurović >

Deutsche Bahn >

Kickstarter >

Dragan Savić >

Dewesoft >

IT podjetja izstopajo tako po rasti prihodkov kot dobičku in plačah. Zato ne preseneča,
da so mamljiva za tuj kapital, živahnost v panogi pa se izraža tudi v tako imenovanih
spinoffih in razčlenitvah družb na več delov. Zato je na lestvici prenekatero novo ime, a
gre pogosto za podjetja, ki so se z novim lastnikom le preimenovala ali pa so nastala z
osamosvojitvijo katerega od pomembnih oddelkov uveljavljenih podjetij.
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Po katerih merilih so boljši

11
odstotkov več kot leto prej so največji informatiki lani
namenili za zaposlene.
64.900
evrov je lani znašala dodana vrednost v IT, kar je za
39 odstotkov nad slovenskim povprečjem
Leto 2019 je bilo še eno v seriji tistih, ko so prihodki v IT-panogi rasli nad povprečjem
države. Lanska prodaja 156 analiziranih IT-družb je bila za devet odstotkov večja kot leto
pred tem, kar je za pet odstotnih točk več od lanske rasti v slovenskem gospodarstvu. Še
izraziteje kot prihodki pa je lani rasel čisti dobiček, in sicer za 12 odstotkov (slovensko
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povprečje 10 odstotkov), kar izboljšuje že tako nadpovprečno dobičkovno maržo. Na evro
prihodkov so tako obravnavana IT-podjetja ustvarila 0,068 evra čistega dobička,
povprečno slovensko podjetje pa 0,046 evra.

Zaposlenim več kot v drugih panogah
Največji informatiki so lani za zaposlene namenili 11 odstotkov več kot leto prej. Del rasti
je zaradi povečanja števila zaposlenih za skoraj osem odstotkov (število delovnih mest je
zraslo za skoraj 600, na nekaj več kot osem tisoč), del pa je posledica petodstotnega
zvišanja plač. Zaposleni v 156 informacijskih družbah z več kot dvema milijonoma
prihodkov so lani v povprečju mesečno prejeli 3.088 evrov bruto, kar je 76 odstotkov nad
lanskim povprečjem. Zaposlovanje in takšno rast plač si lahko privoščijo zaradi višje
dodane vrednosti, ki je na zaposlenega lani zrasla za pet odstotkov in ki s 64.900 evri za
39 odstotkov presega slovensko povprečje. Te številke sporočajo, da v IT-podjetjih za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zaposlene namenijo večji del dodane vrednosti - stroški dela pomenijo 72 odstotkov
ustvarjene dodane vrednosti, kot je to običajno v našem gospodarstvu, kjer se v
povprečju 60 odstotkov dodane vrednosti nameni za delo.

NAJBOLJŠI
Še impresivnejši pa so podatki o poslovanju 50 najuspešnejših IT-družb. Te so skupno
povečale prihodke za krepko četrtino, število zaposlenih za 12 odstotkov (število delovnih
mest se je povečalo za 326), prav tako dodano vrednost, ki je v povprečju znašala 82
tisočakov in bila skoraj dvakratnik povprečja. Na evro prihodkov ustvarijo kar 0,16 evra
čistega dobička, to je 3,5-kratnik povprečja.

Donosen srednjeveški boj prek spleta
Na podlagi metodologije, ki zajema kazalnike dobičkonosnosti in rasti (podrobneje v
okvirju), smo za najboljše IT-podjetje prepoznali koprski Triternion z le enim
zaposlenim. Bolj je znan kot izdajatelj računalniške igre Mordhau, ki je od izida aprila
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lani postala ena večjih uspešnic na platformi Steam, ki velja za največjo prodajalno iger
za osebne računalnike. Oče igre Marko Grgurović, ki je tudi edini lastnik Triterniona,
je razvoj financiral tudi z 299 tisoč dolarji (v evrih po proviziji 248 tisoč), zbranimi
prek Kickstarterja. To so bili od ustanovitve v letu 2017 pa do lanskega izida igre edini
prihodki družbe, lanska prodaja 1,6 milijona kopij pa je navrgla kar 28,9 milijona evrov
prihodkov od prodaje in 4,4 milijona evrov čistega dobička. Glavnina stroškov so
storitve. Kot pojasni Grgurović, gre za stroške razvoja igre, ki je bil dolg, pri njem pa so
sodelovali tako domači kot tuji razvijalci iz Avstrije, Kanade, Nemčije, Poljske in
Švedske. Ekipo sestavlja 14 ljudi, med razvojem pa so se za določene naloge, denimo za
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snemanje različnih zvokov, zanašali na širšo ekipo zunanjih sodelavcev.

Foto: Mordhau

V začetku leta je izdajatelj igre Mordhaus načrtoval
200 do 400 tisoč prodanih kopij, v začetku epidemije
je prodaja poskočila, a se nato kmalu umirila.
Letošnja prodaja bo skromnejša od lanske, pravijo v
podjetju.
Koprski doktorski študent računalništva in informatike je igro, v kateri igralec zavzame
vlogo srednjeveškega bojevnika, ki se po spletu bojuje s 63 igralci, začel razvijati leta
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2012 in k temu povabil osem znancev. Kot je povedal v lanskem pogovoru za Finance
Manager, niso porabili veliko sredstev za razvoj, nastajanje igre pa je dobilo pospešek po
uspešnem zbiranju denarja prek Kickstarterja v letu 2017. Lanska aprilska izdaja igre,
čeprav v promocijo niso vložili niti evra, je bila visoko nad najbolj optimističnimi
scenariji izdajateljev. V prvih tednih so prodali 950 tisoč iger, do konca prejšnjega leta pa
še dobrih 600 tisoč. Grgurović je v začetku leta načrtoval prodajo od 200 do 400 tisoč
kopij, v začetku epidemije je prodaja poskočila, a se po njegovih pojasnilih nato kmalu
umirila. »Vsekakor bo letošnja prodaja skromnejša od lanske,« pove, o natančnejših
številkah pa nerad govori. Srednjeročno ocenjuje, da bo podjetje poslovalo s petino
lanskih prihodkov, torej z okoli šestimi milijoni evrov na leto.
Cena igre variira. Po številu uporabnikov največja spletna trgovina z igricami Steam
slovenskim kupcem za Mordhau zaračuna 24,99 evra, dodatek s soundtrackom in
posebnim obeskom za lik v igri pa 9,99 evra, medtem ko je na nekaterih drugih trgih,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

denimo v Rusiji, opazno cenejša. Platforma Steam od prodaje vzame 30 odstotkov
provizije.

Grgurović pravi, da je zanimanja za to igro še dovolj, da se posvečajo izboljšavam in
nadgradnjam. Zato se še ne sprašujejo o naslednjem projektu. Za Mordhau so sicer
odklanjali sredstva večjih založnikov, ki so bili pripravljeni sofinancirati razvoj, saj so
verjeli, da lahko izdajo izpeljejo sami. Za prihodnje projekte pa je Grgurović odprt za
sodelovanje z velikani.
Pa je imel v zadnjem letu čas končati doktorski študij oziroma sesti v miru pred
računalnik in odigrati igro, ki jo je razvil skupaj z ekipo? »Študij sem do izida igre skoraj
končal, manjkata mi samo še dokončanje disertacije in zagovor. A za to od izdaje igre
nisem našel časa, prav tako sem prenehal delo asistenta na fakulteti za matematiko. Igro
sem in tja sicer zaženem, a jo težko dolgo v miru igram, saj vselej najdem kakšen detajl,
ki ga želim popraviti,« še pove Grgurović.
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Priljubljena igra Neon Drive še okrepila Fraoulo
Tudi drugo mesto zaseda razvijalec iger, in sicer ljubljansko podjetje Fraoula v
lasti Dragana Savića. Družba je predvsem z uspehom igre Neon Drive – ta ponuja
igralsko izkušnjo v slogu arkadnih iger iz osemdesetih let prejšnjega stoletja - lani
ustvarila 4,6 milijona evrov prihodkov in 2,7 milijona evrov čistega dobička. Tako je
Fraoula presegla poslovno leto 2018, ko so prihodki znašali 3,1 milijona, dobiček pa 2,4
milijona evrov.
Igra Neon Drive in soundtrack z elektronsko glasbo osemdesetih, ki jo je Savić razvil s
poslovnim partnerjem in ji dodal glasbo iz švedskega studia Pengus, je naprodaj prek
različnih platform in za različne naprave. Dostopna je na Steamu, napravah Nintendo,
četrti generaciji Playstationa … V preteklosti so jo ponujali tudi na Applovih napravah, a
so naposled ocenili, da za manjše zaslone ni tako primerna. Povsod je deležna
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odobravanja uporabnikov. Na Steamu ima povprečno oceno devet (najvišja je 10), med
1.769 danimi mnenji pa prevladujejo pozitivna, v katerih igralci hvalijo glasbo, prelivanje
barv in igralnost.
Samo število nakupov iger je neznanka. Po podatkih strani Steam DB, ki na podlagi
danih mnenj ocenjuje število nakupov prek Steama, je igro, ki stane 9,99 evra (v akciji do
24. septembra je znižana na 3,99 evra), zgolj prek te platforme doslej kupilo od 35 tisoč
do 106 tisoč igralcev, po ocenah drugih virov pa vse tja do 800 tisoč. Savić, ki je med
drugim razvil tudi igro Neeko, v kateri se igralec zabava z malimi pošastmi, prodaje ne
želi komentirati.

Donosne IT-rešitve za banke

39odstotno dobičkovno maržo imajo v HRC
52
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V svetu med prodornejšimi tehnološkimi startupi srečamo številne, ki povzročijo
disrupcijo v finančnem sektorju ali pa mu z rešitvami pomagajo do večje učinkovitosti.
Pri nas je eden takih žalski HRC, ki razvija informacijsko podporo za banke pri
odobravanju hitrih posojil, sisteme zgodnjega opozarjanja na težave komitentov,
mobilno banko in podobno. Podjetje s 124 zaposlenimi je v petih letih prihodke povečalo
za 147 odstotkov, na 13,4 milijona evrov, ob tem pa ustvarjajo kar 39-odstotno
dobičkovno maržo. Letos se bodo ukvarjali z rešitvami za podporo bankam pri
udejanjanju zakonodajnih sprememb in novim standardom, jim pomagali pri
digitalizaciji (elektronsko arhiviranje, brezpapirno poslovanje, razvoj vmesnikov za
»odprto bančništvo«, mobilna banka, elektronska banka, spletne strani bank) in sledili
trendu »white labelinga« na področju kartičnega poslovanja, ki bankam omogoča
tesnejše sodelovanje s trgovci.
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Dewesoft tudi letos ne popušča
Skoraj ga ni nabora najuspešnejših podjetij, v katerega se ne bi uvrstil trboveljski
Dewesoft, pa naj gre za srednja podjetja (zasedli so 8. mesto), zmagovalca slovenskega
izvoza (v začetku septembra so bili izbrani za najboljšega izvoznika), lestvico
najbogatejših (lani smo ustanovitelju Juretu Knezu namerili 36 milijonov evrov
premoženja, s čimer se je uvrstil na 41. mesto, letos pa bo zaradi boljšega poslovanja
najbrž višje) ali pa tokratni pregled najboljših v informacijski panogi (na 4. mestu).
Podjetje od nastanka leta 2000 vsakič objavi večje prihodke.
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Foto: Jure Makovec

169 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega je
lani ustvaril Dewesoft, kar je 3,6-kratnik slovenskega
povprečja
Lani so jih okrepili za tretjino, na 25,8 milijona evrov, letos pa načrtujejo vsaj ponoviti
lansko prodajo, ob ugodnem scenariju pa še povečati za pet do 10 odstotkov. Razvijalec
programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov, ki se uporablja v
avtomobilizmu, obrambi, vesoljskih agencijah, javnem prevozu, energetiki, industriji in
gradbeništvu, je z lanskih 7,99 milijona evrov dobička imel daleč najboljši rezultat doslej.
Lani je družba, ki ima med svojimi referencami tudi ameriško vesoljsko agencijo Nasa,
ustvarila 169 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je 3,6-kratnik slovenskega
povprečja.
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Vesolje je dober posel
Velike prihodke, povezane z vesoljsko tehnologijo, ima tudi ljubljanski Sinergise.
Razvijalec rešitve za dostop do spremljanja podatkov, ki jih iz vesolja pošiljajo sateliti, je
lanski zmagovalec lestvice najboljših IT-podjetij, letos pa je na 6. mestu. Podjetje, ki je
bilo leta 2018 imenovano za najboljše evropsko podjetje za uporabo satelitskih podatkov,
je lani doseglo rekordni, 2,5-milijonski čisti dobiček (20-odstotna medletna rast),
prodaja v vrednosti 9,7 milijona evrov pa je trikrat tolikšna kot v letu 2017.

2,5 milijona čistega dobička je imel lani Sinergise,
kar je rekordno in petino več kot leto prej
Sinergise, ki je leta 2008 nastal kot spinoff oddelka za razvoj geografskih informacijskih
sistemov še enega uspešnega ljubljanskega IT-podjetja Cosylab, v zadnjih letih krepko
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zaposluje. Od leta 2016 se je povprečno število zaposlenih podvojilo na 59, na
zaposlenega pa so lani ustvarili sto tisoč evrov dodane vrednosti, kar je skoraj dvakrat
toliko kot pred tremi leti. Sinergise je dejaven tudi pri iskanju pametnih rešitev za
omejitev koronavirusa. Tako so v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA)
in evropsko komisijo pripravili natečaj za algoritme daljinskega zaznavanja,
osredotočeno na uporabo vesoljskih tehnologij za podporo boju proti pandemiji.

NiceHash vrnil 82 odstotkov ukradenih sredstev
Nekoliko nižje kot v prejšnjih letih je tokrat H-Bit, ki upravlja spletni portal za najem in
oddajo procesorske moči pri rudarjenju kriptovalut NiceHash. Lani drugi so po 56odstotnem upadu prihodkov na 7,3 milijona evrov letos na 28. mestu. Čisti dobiček je
lani znašal 1,8 milijona evrov, kar je primerljivo z letom prej, podobno kot predlanskim
pa je rezultat pod črto zaznamovalo vračanje v hekerskem napadu ukradenih 4.736
bitcoinov, ki so bili ob napadu vredni skoraj 50 milijonov evrov. Leta 2018 so za vračila
namenili skoraj 10 milijonov evrov, lani 2,9 milijona. Brez tega bi čisti dobiček znašal

55

Finance.si
Država: Slovenija

24.09.2020
Četrtek, 10:00

Kazalo

https://manager.finance.si/8966050/(TOP-IKT)-Infor...

10 / 19

skoraj dve tretjini prihodkov, kar bi pomenilo dobičkovno maržo ob boku po tem merilu
izjemne Fraoule.
Kot pravi lastnik podjetja Martin Škorjanc, so za vračila namenili znesek, ki je bil
NiceHashu odtujen, so pa uporabniki prejeli na svoje račune 82 odstotkov, preostalo je
šlo državi za DDV. »Kljub temu bomo uporabnikom nadomestili vsa odtujena sredstva
takoj, ko bo ekonomski položaj to omogočal,« pojasni Škorjanc in doda, da letos
poslujejo stabilno in pričakujejo podoben rezultat kot lani.
Platformo NiceHash sta sicer razvila doktor informatike Marko Kobal in Matjaž
Škorjanc; zadnji je znan tudi pod vzdevkom Isdero, ki ga ameriške oblasti obtožujejo,
da je naredil program Butterfly za krajo gesel za spletne finančne storitve. Lani jeseni so
ga aretirali v Nemčiji, tamkajšnje sodišče pa se je po osmih mesecih odločilo, da ga ne
izroči ZDA, temveč ga vrne v domovino. Martin Škorjanc ob tem pravi, da je bil njegov
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sin za to »mladostno napako« že kaznovan v Sloveniji, nemško sodišče pa je po njegovih
besedah spoznalo, da Američani Matjaža obtožujejo nečesa, kar je že odsedel. »To se je
zgodilo že mnogo pred NiceHashem in nima prav nobene povezave s tem, kar počnemo
danes. Matjaž je v podjetju zaposlen kot vodja projektov,« še pravi Martin Škorjanc.

En zaposlen, dva milijona prihodka
Na lestvici najboljših, na sedmem mestu, je še eno podjetje, ki se je v preteklosti
ukvarjalo s kriptom. Innova Media je poskušala izdati kriptožeton, a se ji pri tem – kot
številnim v tistem obdobju – ni izšlo. Lastnik Leroy Plozner še vedno upravlja spletno
stran za prenos brezplačnih programov FilePlanet; v Šempetru pri Gorici ima odprto
podjetje, pisarniške prostore pa v Sežani. Lani je družba z uradno enim zaposlenim
ustvarila 2,1 milijona evrov prihodka in 1,1 milijona evrov čistega dobička, sodeč po
spletni strani, pa ponujajo še storitve razvoja programskih orodij – med drugim so
razvili program za blokado oglasov – in spletnega trženja. Sredstva na računu iz leta v
leto rastejo; lani ob koncu leta so znašala 4,8 milijona evrov, v Sloveniji pa so v petih
letih plačali za več kot milijon evrov davka od dobička.
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Kdo še je v prvi deseterici
Med deseterico najboljših je še Realis, razvijalec programskih rešitev na področju
geografskih informacijskih sistemov (GIS) in storitev, vezanih na lokacijo (LBS).
Trzinsko podjetje, ustanovljeno leta 1998, prihodke ustvarja skoraj izključno z državo
oziroma državnimi podjetji.

2,4 milijona evrov prihodkov je imel lani Realis, pri
čemer je kar vsak drugi evro pretopil v čisti dobiček.
V treh letih so jih podvojili na lanskih 2,4 milijona evrov, ob tem pa kar vsak drugi evro
prihodkov pretopili v čisti dobiček. Njihovi največji stranki od lanskega januarja
sta Dars in ministrstvo za infrastrukturo. Za zadnje je predvsem pripravljal študije o
izvedljivosti projekta v okviru evropskega Instrumenta za povezovanje Evrope, ki naj bi
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pospešil naložbe v vseevropska transportna omrežja. Letos pa je po podatkih baze Erar
od ministrstva dobil 1,6 milijona evrov (vključno z DDV). Od Darsa je lani za nadgradnjo,
vzdrževanje in podporo informacijskega sistema Kažipot prejel 737 tisoč evrov (vključno
z DDV).
Tudi osmouvrščeni Dasof je eno od manjših podjetij na lestvici, ki stalno raste in je zelo
visoko dobičkonosno. Lani so ustvarili 3,2 milijona evrov prihodkov, dobiček iz
poslovanja pa je znašal polovico tega, s čimer dosegajo eno največjih dobičkovnih marž v
panogi. Razvili so programski paket za lizinške hiše, predvsem za finančne družbe
skupine Porsche v regiji srednje in vzhodne Evrope, in zaposlujejo 18 ljudi. Maja sta
lastnika Andrej Pečnik in Damijan Kaver Dasof prodala Porsche Informatik, ki ima
sedež v Salzburgu in sodi med ene največjih evropskih prodajalcev vozil Porsche
Holdinga - ta je sicer v večinski lasti Volkswagna. Pečnik ostaja direktor in bo družbo
vodil skupaj z novoimenovanim direktorjem, Avstrijcem Martinom Ebnerjem, Kaver
pa v podjetju ostaja kot svetovalec.
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Foto: Jure Makovec

Kranjski Vasco, katerega solastnik je Tomaž
Čebašek, vsako leto za nekaj odstotkov poveča
prihodke in vselej poslujejo z visoko dobičkovno
maržo.
Deseterico zaokrožata gorenjski IT-družbi: kranjski Vasco in tržiška eŠola. Vasco, ki sta
ga zakonca Tomaž in Mojca Čebašek ustanovila leta 1991, v zadnjih letih za nekaj
odstotkov poveča prihodke in tako je bilo tudi lani, ko so prodajo povečali za pet
odstotkov, na 4,8 milijona evrov. Vselej poslujejo z visoko dobičkovno maržo. Lanski
dobiček je bil tako le za 10 tisoč evrov manjši od dveh milijonov, kar je največ doslej.
Lastnika podjetja, ki razvija poslovne informacijske sisteme, vsako leto celoten dobiček
izplačata.
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Stalno rast prihodkov dosega tudi eŠola, ki razvija informacijske rešitve za osnovne in
srednje šole. Lani je rast znašala 14 odstotkov, prodaja je tako poskočila na 3,7 milijona
evrov. Dobiček je bil podobno kot predlanskim malenkost manjši od milijona. V zadnjem
obdobju rastejo predvsem stroški dela. Medtem ko so bile plače po podatkih
baze GVIN še leta 2017 v vrednosti 1.067 evrov bruto precej pod povprečjem
računalniške panoge, pa je lanskih 20 zaposlenih v povprečju prejelo 1.871 evrov, kar je
bilo nad povprečjem, a še vedno nižje od panoge.

NAJVEČJI
Med največjimi podjetji mrgoli takšnih, ki so bila prevzeta letos oziroma lani ali pa so se
preoblikovala v več manjših družb. Takšni sta tudi največji Comtrade in Iskratel.
Del Comtrada prodan Britancem
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Comtrade je letos prehitel Iskratel, bo pa v prihodnje zaradi razdružitve in prodaje dela
podjetja težko ostal na vrhu. Britanska Endava je namreč avgusta kupila iz Comtrada
oddeljen Comtrade CDS, na katerega sta bili pred prodajo preneseni diviziji digitalnih
storitev (45 odstotkov prihodkov) in sistemskih integracij (15 odstotkov), ki sta skupaj
prinesli skoraj dve tretjini lanskih 70,5 milijona evrov prihodkov skupine Comtrade.
Comtrade CDS, ki je bil prodan za 60 milijonov evrov, med referencami med drugim
navaja banke in finančne družbe Raiffeissen, Addiko Bank, BKS Bank, Paysafe Group,
Skrill, telekomunikacijska podjetja Telekom Slovenije, Deutsche
Telekom, Telekom Austria, Vodafone, letalskega prevoznika Aer Lingus,
izposojevalca vozil Avantcar in Sixt ter slovensko javno upravo (Furs, ministrstvo za
pravosodje).
Še vedno pa bo v lasti srbskega Comtrada slovenska veja, ki se ukvarja še z igralništvom
(29 odstotkov prihodkov) ter rešitvami za nadzor aplikacij in zaščito podatkov za novo
generacijo IT-okolij (11 odstotkov prihodkov). Slovenski del skupine Comtrade je lani
zaposloval 672 ljudi, matična družba pa 498. Slovenska hči Comtrada je prihodke lani
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povečala za 22 odstotkov, na 63,6 milijona evrov, čisti dobiček pa podvojila na 9,4
milijona.
Bo Iskratel z novimi lastniki krepko povečal prihodke?
Iskratel, ki sicer slabo polovico prihodkov ustvari s telekomunikacijskimi napravami,
dobro polovico pa z informacijskimi storitvami, je tudi letos po številu zaposlenih (523),
prihodkih (77 milijonov evrov), sredstvih (86 milijonov evrov) in kapitalu (51 milijonov
evrov) pred preostalimi IT-podjetji. Prvo mesto pa je izgubil zaradi skromnejšega čistega
dobička in denarnega toka iz poslovanja; prvi se je zmanjšal na 822 tisočakov, kar je
petino dobička v letu 2018, pred davki, stroški financiranja in amortizacijo pa so
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poslovali celo z izgubo, znašala je 3,2 milijona evrov.

Foto: Aleš Beno
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Skupina Iskratel je lani ustvarila 115 milijonov
prihodkov, po besedah glavnega direktorja Željka
Puljića pa jih želijo pod novim lastnikom, tudi s
prevzemi, povečati na 200 milijonov.
Iskratel je bil v začetku poletja prodan avstrijski družbi S & T za 37,5 milijona evrov. Če
bo poslovanje po načrtih, pa bodo dosedanji lastniki – gre za širši krog menedžerjev deležni dodatnih 18 milijonov evrov. Kupec iz Linza ima v lasti S & T Slovenija, ki je na
lestvici največjih IT-družb s 36 milijoni prihodkov, 203 zaposlenimi in 1,7 milijona evrov
dobička peti.
Skupina Iskratel je lani ustvarila 115 milijonov prihodkov, po besedah glavnega
direktorja Željka Puljića pa jih želijo pod novim lastnikom, tudi s prevzemi, povečati na
200 milijonov.
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Bankart osredotočen na hitra plačila
Po novem letu rasti tako prihodkov kot števila zaposlenih, sredstev in kapitala se je na
tretjem mestu utrdil trboveljski Dewesoft, četrti pa je tako kot lani Bankart. Upravljavec
mreže bankomatov je povečal prihodke za desetino, na rekordnih 32,4 milijona evrov.
Stroški so rasli podobno kot prihodki, tako da je dobiček v vrednosti 2,7 milijona
podoben lanskemu. Družba, ki je v lasti skoraj vseh slovenskih bank, storitve zaračunava
svojim lastnikom. Lani jim je izplačala za 1,8 milijona evrov dividend, kar je podobno kot
leto prej. Število zaposlenih je lani zraslo za 11, na 204, povprečna plača pa za 12
odstotkov, na 3.318 evrov bruto.
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Foto: Aleš Beno

V Bankartu so letos pripravili rešitev Flik, ki
omogoča takojšnjo poravnavo pri transakcijah med
bankami, tako prek mobilne kot spletne banke.
V Bankartu se v zadnjem obdobju osredotočajo na področje takojšnjih plačil. S
slovenskimi bankami so letos pripravili rešitev Flik, ki omogoča takojšnjo poravnavo pri
transakcijah med bankami, tako prek mobilne kot spletne banke. Bankart podobno kot
pri vzdrževanju mreže bankomatov bankam zaračunava vzdrževanje sheme Flik.

Prevzemi
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Kdo je v zadnjih letih dobil novega lastnika
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V zadnjih letih smo med večjimi IT-podjetji zaznali še
nekaj prevzemov. Navedimo jih samo nekaj.
Klika je bila leta 2012 prodana švicarskemu
Sportradarju, to ime je prevzela tudi slovenska
družba. Po zadnjih podatkih zaposluje 128 ljudi,
ob 8,4 milijona evrov prihodkov od prodaje pa so
lani ustvarili 0,3 milijona čistega dobička.
Infotehna je bila leta 2014 prodana
luksemburškemu Euroscriptu, ki se je potem
skupaj z ameriško družbo ForeignExchange
Translations in belgijskim Amplexorjem združil v
skupino Amplexor International. Novomeško
podjetje se je po seriji prevzemov preimenovalo v
Amplexor Adriatic, zaposluje pa 149 ljudi.
Ekipa2, slovenska izpostava Outfita7, ki sta jo
ustanovila zakonca Login, je bila leta 2017
prodana kitajski družbi Zhejiang Jinke. Lani so
število zaposlenih v Sloveniji povečali z 235 na
259.
Leto pozneje sta Nejc Kodrič in Damian Merlak
prodala Bitstamp južnokorejskemu NXC, v
Sloveniji pa ostaja družba s 157 zaposlenimi.
Lani pozimi so slovenski lastniki prodali NIL
danski Conscii, ki ponuja varnostne in omrežne
IT-rešitve.
Lani se je na dva dela razdelila Adacta, avgusta
je sledila prodaja oddeljenega dela družbe
nemški BE-terni, nakup pa je financiral sklad
Deutsche Private Equity. AdInsure, ki se ukvarja
z razvojem in uvajanjem rešitev za zavarovalnice
in finančne institucije, pa je prešel v last Adacta
Holdinga, katerega največji lastnik je Tomaž Volk.
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SAOP je septembra prevzel škofjeloško družbo
Opal informatika z 1,3 milijona evrov prihodkov in
23 zaposlenimi. To je letošnji četrti prevzem v
dejavnosti, ob že omenjeni prodaji Dasofa,
Iskratela in Comtrada.
Ob tem omenimo še eno reorganizacijo. Marand
Inženiring se je lani razdelil na tri podjetja: Better, ki
se ukvarja z IT na področju zdravstva, ter na manjši
družbi Marand in Marand Plus.
Metodologija
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Kako smo zajeli in razvrstili največje in najboljše
Pri izračunu smo upoštevali družbe, katerih osnovna
dejavnost po standardni klasifikaciji sodi v izdajanje
programja, računalniško programiranje, svetovanje
in druge povezane ter druge informacijske
dejavnosti. Izvzeli smo tiste, ki so zgolj distributerji
tehnoloških naprav ali rešitev. Smo pa vključili
nekatere, ki se po standardni klasifikaciji uvrščajo v
druge panoge, a smo jih sami prepoznali kot ITpodjetja oziroma so nas o tem prepričali sami z
argumenti, denimo Iskratel ali Konica Minolta
Slovenija, ki je sicer registrirana za trgovino na
debelo s pisarniškimi stroji.
Analiziramo družbe s prihodki, večjimi od dveh
milijonov evrov v letu 2019. Izpustili pa smo tiste, ki
sicer ob IT-podpori večino prihodkov ustvarijo s
prodajo. Največji med njimi je Preskok. Na lestvici
tudi ni tistih, ki še vedno niso razkrili lanskih bilanc,
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na primer Cosylab in Oracle. Poleg prihodkov od
prodaje smo pri uvrščanju na lestvico največjih
upoštevali dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
(EBITDA), kapital, sredstva in število zaposlenih.
Točke so odstotki, ki jih je podjetje v posamezni
kategoriji dosegalo glede na največje podjetje.
Razvrstili smo jih za vsako kategorijo posebej,
končno mesto pa je seštevek vseh točk. Negativnih
točk nismo prisojali, za negativne vrednosti pri
EBITDA smo dodelili nič točk.
Lestvico najboljših smo sestavili na podlagi šestih
kazalcev: medletne spremembe v prihodkih, pri
čemer smo 70-odstotno utež dali rasti med letoma
2019 in 2018, 30-odstotno pa medletni rasti v letu
prej, dobičkonosnost sredstev in kapitala, dobiček iz
poslovanja glede na prihodke (marža EBIT),
seštevek dobička iz poslovanja pred amortizacijo
(EBITDA) v minulih treh letih in dodano vrednost na
zaposlenega. Podjetja smo tudi na tej lestvici uvrstili
za vsako kategorijo posebej, končno mesto je
tehtana sredina uvrstitev.
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Umar izboljšal napoved: letos 6,7-odstotni upad BDP, na
predkoronski ravni leta 2022
Čas branja: 3 min

1
24.09.2020 06:34 Dopolnjeno: 24.09.2020 06:55

Junija so napovedali 7,6-odstotni upad; državna pomoč je upad
gospodarstva zmanjšala za vsaj tri odstotne točke
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Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je v Jesenski napovedi za
letos izboljšal napoved skrčenja gospodarstva, zdaj predvideva 6,7-odstotni upad
BDP. V poletni napovedi je Umar napovedal 7,6-odstotno krčenje BDP. "Od
junija so se napovedi za najpomembnejše trgovinske partnerice za letos nekoliko
izboljšale, z okrevanjem aktivnosti in zlasti z dogovorom na EU ravni o finančnem
paketu za okrevanje evropskega gospodarstva so se v obdobju od maja do julija precej
izboljšali tudi kazalniki zaupanja. To bo, kljub ponovnemu manjšemu upadu
nekaterih kazalnikov v zadnjih tednih, vplivalo na nekoliko manjši letni upad BDP od
predvidenega v Poletni napovedi," so sporočili po včerajšnji seji vlade.
"Globokemu upadu v drugem četrtletju bo tako sledilo povečanje aktivnosti, ki pa bo
ob prisotnosti virusa in ohranjanju nekaterih omejitvenih ukrepov postopno in
diferencirano po posameznih dejavnostih. Negotovost, povezana z epidemiološkimi
razmerami, ostaja visoka," opozarjajo. Novo nenadzorovano širjenje virusa in s tem
možnost obsežnejšega zaprtja določenih dejavnosti bi lahko privedlo do globljega
upada BDP in predvsem počasnejšega ter dolgotrajnejšega okrevanja. V primeru
uspešne trajnejše zajezitve širjenja virusa oziroma skorajšnje razpoložljivosti cepiva
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ali zdravila za široko uporabo, pa obstaja možnost hitrejšega okrevanja aktivnosti od
predvidenega, ponavljajo.

Preberite tudi:
(grafi) V EU so le Slovaki bolj odvisni od
izvoza kot mi
Sveže napovedi ECB: upad BDP bo
manjši, čeprav zelo visok; inflacija bo še
več mesecev v negativnem območju
Evrske cene potonile v deflacijo: kaj to
govori o pokoronskem okrevanju. In
zakaj Fed spreminja inflacijski cilj
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Ugotavljajo, da gospodarska aktivnost evrskega območja okreva po izrazitem, skoraj
devetodstotnem upadu v prvi polovici leta (padec v drugem četrtletju je bil skoraj 15odstoten), a v večini dejavnosti ostaja precej pod ravnjo pred epidemijo koronavirusa.
Napoved upošteva razpoložljive podatke o tekočih gospodarskih gibanjih, sprejete
ukrepe ekonomskih politik in zadnje napovedi mednarodnih institucij (objavljene do
8. septembra) za trgovinske partnerice Slovenije. "Številni gospodarski kazalniki za
tretje četrtletje že nakazujejo, da se okrevanje po izrazitem aprilskem upadu
nadaljuje, vendar zagon rasti ob visoki negotovosti zaradi poslabšanja epidemiološke
slike v številnih partnericah v zadnjih tednih slabi, kar kaže, da lahko pričakujemo
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nadaljnja nihanja gospodarske aktivnosti," dodajajo.

Foto: Umar

Na predkoronski ravni šele leta 2022
»Sprejeti obsežni ukrepi so znatno ublažili še bolj negativne gospodarske posledice,
saj bi bil upad BDP brez ukrepov po oceni UMAR za vsaj 3 odstotne točke globlji,«
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pravi direktorica Maja Bednaš, ki pričakuje, da bo slovensko gospodarstvo okrevalo
še dobri dve leti.
Na Umarju napovedujejo skrčenje večine sestavin BDP:
dodana vrednost bo upadla v številnih dejavnostih, kar je predvsem
posledica občutnega krčenja aktivnosti v prvi polovici leta, zlasti v drugem
četrtletju. Letos bo predvidoma najbolj upadla v gostinskih, rekreacijskih,
športnih, kulturnih in osebnih storitvah, v storitvah hotelskih nastanitev in
prometu.
nekoliko manjši, a še vedno občuten bo tudi upad v predelovalnih
dejavnostih in gradbeništvu.
zaradi negativnih vplivov iz mednarodnega okolja ter tujih in domačih
zajezitvenih ukrepov letos bosta znatno upadla tako izvoza in uvoza.
ob veliki negotovosti, ki vpliva na investicijske odločitve, se bodo občutno skrčile
tudi investicije, zlasti v opremo in stroje.
zaradi omejenega gibanja in ponudbe v času karantene, povečane negotovosti in
previdnostnega varčevanja bo močneje upadla tudi zasebna potrošnja, čeprav
bo razpoložljiv dohodek ob podpornih ukrepih vlade podoben kot lani.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

državna potrošnja pa se bo v kriznih razmerah prehodno okrepila.
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Foto: Umar

Pričakujejo, da se bo ob predpostavki obvladovanja koronavirusa, ki ne bi zahtevalo
ponovnega obsežnejšega zapiranja dejavnosti, postopno okrevanje v naslednjih dveh
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letih nadaljevalo, vendar bo različno hitro po dejavnostih.
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Zaostrene gospodarske razmere vplivajo tudi na trg dela - po izrazitem medletnem
upadu števila delovno aktivnih in porasta registriranih brezposelnih zlasti aprila, se je
trg dela sicer s postopno odpravo zajezitvenih ukrepov oziroma z zagonom večine
dejavnosti in s sprejetjem interventne zakonodaje na področju dela do sredine leta
vidno stabiliziral. Brez ponovnega podaljšanja ukrepov pa bi bilo povprečno število
brezposelnih v zadnjem letošnjem četrtletju ponovno medletno višje, dodajajo na
Umarju - vlada je te ukrepe, ki bodo po nujnem postopku šle v parlament, potrdila na
včerajšnji seji. Konkretnih informacij o ukrepih po seji sicer še niso
pojasnili, na mizi pa so imeli ukrepe, ki so veljali že v prvih paketih
pomoči, tem pa so dodali še predloge za plačilo nadomestil za karantene
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za samozaposlene.
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Zakaj proga do Kočevja po 12 letih gradnje 1.
oktobra še ne bo odprta

Zakaj proga do Kočevja po 12 letih gradnje 1. oktobra še ne bo odprta
Več iz teme.
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Obveščaj me o novih člankih:
Kočevje dodaj
varnost dodaj
infrastruktura dodaj
gradbeništvo dodaj
železnice dodaj
digitalizacija dodaj
Čas branja: 4 min
SHRANI 4

24.09.2020 15:55
Progo proti Kočevju so pred 127 leti zgradili v letu in pol, v napredni tehnološki dobi pa jo prenavljamo od leta 2008 – od
prejšnje do zdajšnje Janševe vlade
avtor
NATAŠA KORAŽIJA
Zakaj proga do Kočevja po 12 letih gradnje 1. oktobra še ne bo odprta
Delegacija ministrstva za infrastrukturo (minister Jernej Vrtovec, drugi z desne) in Slovenskih železnic (direktor Dušan Mes, prvi
z desne) si je julija ogledovala progo v Kočevju. Rok za končanje del je bil 24. september, odprtje pa je bilo napovedano za 1.
oktober.
Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

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

Več iz teme:
Kočevje > varnost > infrastruktura > gradbeništvo > železnice > digitalizacija > Slovenske železnice > Siemens > Borut Pahor >
Alenka Bratušek > Miro Cerar > Marjan Šarec > Janez Janša >
Odprtje proge do Kočevja je bilo napovedano že večkrat, nazadnje je bila načrtovana velika otvoritev za 1. oktober, a je ne bo.
Na preprosto vprašanje, zakaj proga še ne bo odprta, smo od pristojnih dobili preprost odgovor: ker dela še niso končana. In
kdaj bo odprta? Ko bodo dela končana.
Kaj se dogaja na terenu?
Preberite tudi
Razglednica iz Kočevja: zakaj progo obnavljamo 12 let, pred 126 leti pa so jo zgradili v letu in pol
Na terenu sicer vsi želijo, da bi promet čim prej stekel, a to na železnicah ni preprosto. Investitor gradnje prog na omrežju
državnih železnic je Direkcija za infrastrukturo (DRSI), ki je del ministrstva za infrastrukturo. Na ministrstvu pravijo, da so jih iz
SŽ – Infrastrukture – ta je del sistema Slovenskih železnic in za državo upravlja javno železniško infrastrukturo – obvestili, da
glede na stanje pri projektu posodobitve proge Grosuplje–Kočevje ocenjujejo, da do 1. oktobra 2020 ne bodo izpolnjeni pogoji
za vzpostavitev javnega potniškega prometa. Za podrobnosti so nas napotili na SŽ – Infrastrukturo.
Kaj manjka?
Kocevska proga, zelezniski prehodi na progi Grosuplje - Kocevje, Slovenske zeleznice
Foto: Slovenske Železnice
Na zemljevidu je 37 nivojskih križanj med Grosupljim in Kočevjem. To pomeni, da gre cesta 37-krat čez progo. Dve od teh
križanj bodo opustili, štiri bodo zavarovana zgolj z Andrejevimi križi, na preostalih 31 pa morajo namestiti signalnovarnostne
naprave.
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Manjkajo signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave. DRSI je pri konzorciju Siemens Mobility in Ostria že leta 2018
naročil vgradnjo varnostnih in telekomunikacijskih naprav, pogodbeni rok za dokončanje projekta in pridobitev obratovalnega
dovoljenja je bil 24. september. Na SŽ – Infrastrukturi so prejšnji teden ocenili, da tega roka ne bo mogoče ujeti. O tem so
obvestili ministrstvo za infrastrukturo, naslednjega roka pa niso določili.
Tovorni promet deluje
Gradbena dela pri prenovi proge Grosuplje–Kočevje so bila končana lani, aprila 2019 je po tiru peljal prvi tovorni vlak, vendar
proga še ni bila opremljena s signalnovarnostnimi napravami. Od Grosuplja do Kočevja je sicer nekaj manj kot 50 kilometrov
proge, ki je bila zgrajena že leta 1893, nato pa smo jo leta 1970 opustili. Progo proti Kočevju so pred 127 leti zgradili približno v
letu in pol, zdaj jo prenavljamo že 12 let.
Kratka zgodovina prenove proge
Progo od Grosuplja do Kočevja smo začeli prenavljati leta 2008, za časa prve Janševe vlade, in nadaljevali pod vladami Boruta
Pahorja, Alenke Bratušek, Mira Cerarja, Marjana Šarca in zdaj spet Janeza Janše. Do leta 2013 je država za obnovo 36
kilometrov proge med Ljubljano in Ribnico porabila približno 50 milijonov evrov. Dela je dobil državni železničarski gradbinec SŽ
– ŽGP. Ob progi je v času gradnje zraslo naselje hiš v kraju Temenica. Posle v povezavi s Temenico so proučevali revizorji in
kriminalisti, ker je med gradnjo izginilo 400 tisoč evrov nakazila podizvajalcu NB Inženiring, ki je bil pozneje izbrisan iz registra.
V času izginotja denarja je SŽ – ŽGP vodil Leon Kostiov, ki je družbo zapustil šele februarja 2018.
Zastoji in zagoni
Zavorna pot vlaka: kilometer

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

Nivojski prehodi ceste čez železnico so sicer med varnostno najbolj kritičnimi prometnimi točkami. Zavorna pot vlaka, ki vozi s
hitrostjo sto kilometrov na uro, je en kilometer. To pomeni, da se vlak ne more ustaviti, ampak se morajo ustaviti vsi drugi.
Hitrost vlakov med Ribnico in Kočevjem bo sicer sto na uro, na zavarovanih prehodih hitrosti vlakov ne bo treba zmanjševati.
Za prenovo dobrih 12 kilometrov odseka proge od Ribnice do Kočevja je leta 2013 zmanjkalo denarja in dela so zastala. Leta
2016 je takratni predsednik vlade Miro Cerar v Kočevju napovedal, da bo proga za potniški promet odprta leta 2018. Novembra
2016 je dela pri drugi fazi posodobitve kočevske proge nadaljeval Kolektor Koling, ki je zmagal na razpisu s ponudbo v
vrednosti 14,8 milijona evrov. Kolektor Koling je nato z DRSI sklenil dva aneksa v skupni vrednosti milijon evrov in leta 2018
končal dela. Na DRSI so pojasnjevali, da so bili aneksi nujni zaradi dodatnih del in zaradi nujnih nepredvidenih del.
Tretji del: signalnovarnostne naprave
Hkrati je tekel javni razpis za signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave. Po skoraj dveh letih revizijskih krogov je DRSI
leta 2018 končno uspelo izbrati izvajalca za namestitev naprav, zmagal je konzorcij Siemens Mobility in Ostria, posel je bil
vreden 16,2 milijona evrov, rok za izvedbo pa 18 mesecev. Zakaj toliko časa za nekaj naprav? Na DRSI so takrat pojasnjevali,
da je treba najprej vse sprojektirati, počakati na dobavo, nato opremiti progo in namestiti vse avtomatske zapornice na nivojskih
prehodih.
Potniški promet na progi lahko namreč steče šele, ko so vsi prehodi zavarovani. Če so na prehodih zgolj Andrejevi križi, mora
vlak upočasniti.
Gradnja za 21. stoletje
Razlogov, da smo progo prenavljali občutno dlje, kot smo jo gradili pred dobrim stoletjem, je več. Poleg tega, da je bila že na
začetku poraba denarja netransparentna oziroma da je denar odtekal, kamor naj ne bi, je nekaj razlogov tudi tehničnih. Glavna
razlika med staro in novo progo je, da je imela prejšnja proga 81 nivojskih križanj, zdaj pa jih je ostalo približno 35. Treba je bilo
urediti več kot 30 zunajnivojskih prehodov (nekaj so jih opustili), to pa pomeni gradnjo dodatnih cest in odkupovanje zemljišč.
Procesi javnega naročanja so dolgotrajni (pred sto leti jih niso poznali), poleg tega so tokrat dodatno prenovili še štiri postaje in
tri postajališča. Dolgotrajna gradnja je sicer značilnost večine naših infrastrukturnih projektov v zadnjih letih, opazna je tudi na
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji" title="Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji">Darsu in 2TDK.
Enotirna in neelektrificirana proga
Medtem ko po Evropi odpirajo hitre proge, pri nas težko pričakujemo prenovo nekdanje železniške povezave do 60 kilometrov
oddaljenega Kočevja, vožnja bo trajala 72 minut. Proga bo enotirna in ne bo elektrificirana.
Več iz teme:
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Kočevje > varnost > infrastruktura > gradbeništvo > železnice > digitalizacija > Slovenske železnice > Siemens > Borut Pahor >
Alenka Bratušek > Miro Cerar > Marjan Šarec > Janez Janša >
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Koristil bo logistiki in gradbeništvu
Drugi tir Projekt stoletja , podoben južni železnici
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Zakaj proga do Kočevja po 12 letih gradnje
1. oktobra še ne bo odprta
Čas branja: 4 min

4
24.09.2020 15:55

Progo proti Kočevju so pred 127 leti zgradili v letu in
pol, v napredni tehnološki dobi pa jo prenavljamo od
leta 2008 – od prejšnje do zdajšnje Janševe vlade

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

NATAŠA KORAŽIJA
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Delegacija ministrstva za infrastrukturo (minister Jernej Vrtovec, drugi
z desne) in Slovenskih železnic (direktor Dušan Mes, prvi z desne) si
je julija ogledovala progo v Kočevju. Rok za končanje del je bil 24.
september, odprtje pa je bilo napovedano za 1. oktober.
Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Več iz teme:
Kočevje >

varnost >

digitalizacija >
Alenka Bratušek >

infrastruktura >

Slovenske železnice >
Miro Cerar >

gradbeništvo >
Siemens >

Marjan Šarec >

železnice >

Borut Pahor >
Janez Janša >
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Odprtje proge do Kočevja je bilo napovedano že večkrat,
nazadnje je bila načrtovana velika otvoritev za 1. oktober, a je
ne bo. Na preprosto vprašanje, zakaj proga še ne bo odprta, smo
od pristojnih dobili preprost odgovor: ker dela še niso končana.
In kdaj bo odprta? Ko bodo dela končana.

Kaj se dogaja na terenu?

Preberite tudi
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Razglednica iz Kočevja: zakaj progo obnavljamo
12 let, pred 126 leti pa so jo zgradili v letu in pol

Na terenu sicer vsi želijo, da bi promet čim prej stekel, a to na
železnicah ni preprosto. Investitor gradnje prog na omrežju
državnih železnic je Direkcija za infrastrukturo (DRSI), ki je del
ministrstva za infrastrukturo. Na ministrstvu pravijo, da so jih
iz SŽ – Infrastrukture – ta je del sistema Slovenskih železnic in
za državo upravlja javno železniško infrastrukturo – obvestili,
da glede na stanje pri projektu posodobitve proge Grosuplje–
Kočevje ocenjujejo, da do 1. oktobra 2020 ne bodo izpolnjeni
pogoji za vzpostavitev javnega potniškega prometa. Za

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

podrobnosti so nas napotili na SŽ – Infrastrukturo.

Kaj manjka?
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Foto: Slovenske Železnice

Na zemljevidu je 37 nivojskih križanj med
Grosupljim in Kočevjem. To pomeni, da gre cesta
37-krat čez progo. Dve od teh križanj bodo
opustili, štiri bodo zavarovana zgolj z Andrejevimi
križi, na preostalih 31 pa morajo namestiti
signalnovarnostne naprave.
Manjkajo signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.
DRSI je pri konzorciju Siemens Mobility in Ostria že
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leta 2018 naročil vgradnjo varnostnih in telekomunikacijskih
naprav, pogodbeni rok za dokončanje projekta in pridobitev
obratovalnega dovoljenja je bil 24. september. Na SŽ –
Infrastrukturi so prejšnji teden ocenili, da tega roka ne bo
mogoče ujeti. O tem so obvestili ministrstvo za infrastrukturo,
naslednjega roka pa niso določili.

Tovorni promet deluje
Gradbena dela pri prenovi proge Grosuplje–Kočevje so bila
končana lani, aprila 2019 je po tiru peljal prvi tovorni vlak,
vendar proga še ni bila opremljena s signalnovarnostnimi
napravami. Od Grosuplja do Kočevja je sicer nekaj manj kot 50
kilometrov proge, ki je bila zgrajena že leta 1893, nato pa smo jo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

leta 1970 opustili. Progo proti Kočevju so pred 127 leti zgradili
približno v letu in pol, zdaj jo prenavljamo že 12 let.

Kratka zgodovina prenove proge
Progo od Grosuplja do Kočevja smo začeli prenavljati leta 2008,
za časa prve Janševe vlade, in nadaljevali pod vladami Boruta
Pahorja, Alenke Bratušek, Mira Cerarja, Marjana
Šarca in zdaj spet Janeza Janše. Do leta 2013 je država za

81

Manager.finance.si
Država: Slovenija

24.09.2020
Četrtek, 15:57

Kazalo

https://tl.finance.si/8966166/Zakaj-proga-do-Kocev...

6/9

obnovo 36 kilometrov proge med Ljubljano in Ribnico porabila
približno 50 milijonov evrov. Dela je dobil državni železničarski
gradbinec SŽ – ŽGP. Ob progi je v času gradnje zraslo naselje
hiš v kraju Temenica. Posle v povezavi s Temenico so proučevali
revizorji in kriminalisti, ker je med gradnjo izginilo 400 tisoč
evrov nakazila podizvajalcu NB Inženiring, ki je bil pozneje
izbrisan iz registra. V času izginotja denarja je SŽ – ŽGP
vodil Leon Kostiov, ki je družbo zapustil šele februarja 2018.

Zastoji in zagoni

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

Zavorna pot vlaka: kilometer
Nivojski prehodi ceste čez železnico so sicer med
varnostno najbolj kritičnimi prometnimi točkami.
Zavorna pot vlaka, ki vozi s hitrostjo sto
kilometrov na uro, je en kilometer. To pomeni, da
se vlak ne more ustaviti, ampak se morajo ustaviti
vsi drugi. Hitrost vlakov med Ribnico in Kočevjem
bo sicer sto na uro, na zavarovanih prehodih
hitrosti vlakov ne bo treba zmanjševati.
Za prenovo dobrih 12 kilometrov odseka proge od Ribnice do
Kočevja je leta 2013 zmanjkalo denarja in dela so zastala. Leta
2016 je takratni predsednik vlade Miro Cerar v Kočevju
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napovedal, da bo proga za potniški promet odprta leta 2018.
Novembra 2016 je dela pri drugi fazi posodobitve kočevske
proge nadaljeval Kolektor Koling, ki je zmagal na razpisu s
ponudbo v vrednosti 14,8 milijona evrov. Kolektor Koling je
nato z DRSI sklenil dva aneksa v skupni vrednosti milijon evrov
in leta 2018 končal dela. Na DRSI so pojasnjevali, da so bili
aneksi nujni zaradi dodatnih del in zaradi nujnih nepredvidenih
del.

Tretji del: signalnovarnostne naprave
Hkrati je tekel javni razpis za signalnovarnostne in
telekomunikacijske naprave. Po skoraj dveh letih revizijskih
krogov je DRSI leta 2018 končno uspelo izbrati izvajalca za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

namestitev naprav, zmagal je konzorcij Siemens Mobility in
Ostria, posel je bil vreden 16,2 milijona evrov, rok za izvedbo pa
18 mesecev. Zakaj toliko časa za nekaj naprav? Na DRSI so
takrat pojasnjevali, da je treba najprej vse sprojektirati,
počakati na dobavo, nato opremiti progo in namestiti vse
avtomatske zapornice na nivojskih prehodih.
Potniški promet na progi lahko namreč steče šele, ko so vsi
prehodi zavarovani. Če so na prehodih zgolj Andrejevi križi,
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mora vlak upočasniti.

Gradnja za 21. stoletje
Razlogov, da smo progo prenavljali občutno dlje, kot smo jo
gradili pred dobrim stoletjem, je več. Poleg tega, da je bila že na
začetku poraba denarja netransparentna oziroma da je denar
odtekal, kamor naj ne bi, je nekaj razlogov tudi tehničnih.
Glavna razlika med staro in novo progo je, da je imela prejšnja
proga 81 nivojskih križanj, zdaj pa jih je ostalo približno 35.
Treba je bilo urediti več kot 30 zunajnivojskih prehodov (nekaj
so jih opustili), to pa pomeni gradnjo dodatnih cest in
odkupovanje zemljišč. Procesi javnega naročanja so dolgotrajni
(pred sto leti jih niso poznali), poleg tega so tokrat dodatno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prenovili še štiri postaje in tri postajališča. Dolgotrajna gradnja
je sicer značilnost večine naših infrastrukturnih projektov v
zadnjih letih, opazna je tudi na Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji" title="Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji">Darsu in 2TDK.

Enotirna in neelektrificirana proga
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Medtem ko po Evropi odpirajo hitre proge, pri nas težko
pričakujemo prenovo nekdanje železniške povezave do 60
kilometrov oddaljenega Kočevja, vožnja bo trajala 72 minut.
Proga bo enotirna in ne bo elektrificirana.

Več iz teme:
Kočevje >

varnost >

digitalizacija >

Slovenske železnice >
Miro Cerar >

gradbeništvo >
Siemens >

Marjan Šarec >

železnice >

Borut Pahor >
Janez Janša >
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Alenka Bratušek >

infrastruktura >
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Javna razgrnitev evidence

nepozidanih stavbnih zemljišč
skladu z novo prostorsko zakonodajo mora Občina Idrija vzpostaviti Evidenco
in sicer pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč. Podatki iz
Evidence stavbnih zemljišč predstavljajo prikaz stanja v prostoru in dajejo temeljne
V

stavbnih zemljišč

podatke za načrtovanje namenske rabe prostora oziroma določanja novih stavbnih
zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih aktov, za načrtovanje komunalne

opreme

in za

odmero dajatev na stavbnih zemljiščih (NUSZ za nepozidana stavbna

zemljišča, komunalni prispevek).
Nepozidana stavbna zemljišča so zemljiške parcele, na katerih je v skladu s predpisi
dopustna gradnja stavb in na njih še ne stoji objekt (za objekt se ne šteje enostavni in

nezahtevni objekt).

Za nepozidana

stavbna zemljišča se štejejo tudi pozidana stavbna

zemljišča, ki presegajo z gradbenim dovoljenjem določeno gradbeno parcelo ali
presegajo pripadajoče zemljišče k stavbi, ki ga določa OPN Idrija. Nepozidana stavbna
zemljišča imajo 4 razvojne stopnje: nezazidljivo zemljišče, prostorsko neurejeno,
neopremljeno in urejeno zazidljivo zemljišče.

Evidenca nepozidanih stavbnih zemljišč bo služila tudi za odmero NUSZ za nepozidana
stavbna zemljišča. Zavezanci za odmero NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča ne bodo

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

lastniki nezazidljivih stavbnih zemljišč, med katere se šteje zemljišče:
ki je v naklonu 30 % ali več,

- ki

preko njega poteka varovalni pas javne infrastrukture,
na njem velja pravni režim varstva,

ki

izrecno prepoveduje gradnjo (npr. zemljišče

srednje in velike poplavne nevarnosti, plazovito zemljišče, naravna vrednota) in
je s prostorskim aktom opredeljeno kot nezazidljivo (to so javne zelene in druge

površine).

Občina je na podlagi javno dostopnih podatkov in zgoraj navedenih omejitev
vzpostavila Evidenco nepozidanih stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami zemljišč,

ki

se bo še dopolnjevala.

da se občani seznanijo z vzpostavljeno evidenco nepozidanih stavbnih
zemljišč in vpogledajo v podatke o uvrstitvi njihovih zemljišč v evidenco NSZ, je
Z namenom,

župan Občine Idrija sprejel sklep o javni razgrnitvi evidence stavbnih zem|jišč,
ki bo potekala v času od S. 10. 2020 do 6. 11. 2020 na Občini Idrija. Vso
dokumentacijo in grafične izrise bodo prejele tudi vse krajevne skupnosti. Krajani

bodo v evidenco lahko vpogledali na sedežih posameznih krajevnih skupnosti.
Občani bodo lahko svoje pripombe posredovali preko obrazca, ki bo dosegljiv na
posameznih krajevnih skupnostih, v času uradnih ur na Občini Idrija in na spletni

strani Občine Idrija.
Za vse informacije smo dosegljivi na
T.: 05 37 34

Občini Idrija: janja.hadalin@idrija.si,

521 ali maja.petrovcic@idrija.si,

T.:

05

37 34

509.
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GABRJE Večer o gospodarskemu razvoju

Podjetniki naj vlagajo svoj trud tudi v ovrednotenje ozfemlja
Sovodenjska

in

doberdobska sekcija

Digitalizacija je pomembna

tudi o šolanju na razdaljo.

SSk ter svetniška skupina

ta zgodovinski trenutek

tudi v šolstvu, zaradi tega

Korenine in bodočnost v

izkoristiti, biti proaktivni

sodelovanju s Slovenskim

in finančna sredstva

deželnim gospodarskim

primemo vlagati v razvoj

in ZKB Trst Gorica s posredovanjem
Deželne komisije za

združenjem so organizirale

našega ozemlja, velikokrat

slovensko šolstvo in s

v torek, 14. septembra, na

pa pri nas popolnoma

pomočjo ravnateljev šol

sedežu KD Skala v Gabrjah

primanjkujejo podjetniška

postala pokrovitelja projekta

javno srečanje na temo

miselnost, iniciativa in

Digitalna šola. Petelin

Gospodarski razvoj našega

primerna izobrazba.

je navzočim navdušeno

teritorija. Gostje večera so

Petelin je omenil raziskavo

razložil, da je projekt nastal,

bili predsednik SDGZ Robert
Frandolič, podpredsednik

SLORI-ja, ki je orisala

da bi slovenskim šolam in

značilnosti naših podjetij.

družinam omogočil uspešno

Marko Petelin in direktor
Andrej Šik, v imenu

Gre za manjša, družinska

šolsko delo ter da bi se šole

sta SDGZ

podjetja, ki velikokrat nimajo

opremile tudi za primere, ko

uslužbencev ali jih imajo

bi bile tradicionalne oblike

največ pet in pri katerih je
zelo občuteno pomanjkanje

pouka v razredu neizvedljive.

Po uvodnem pozdravu
tajnice sovodenjske sekcije

dobrega nivoja izobrazbe.

prednosti, ki jih ponuja

doberdobske sekcije SSk pa
je pozdravil odv. Marko Jarc.

Šole morajo izkoristiti vse

SSk Martine Šole je Frandolič

Večina podjetnikov je npr.

tehnologija, šolanje

spregovoril

prepričana, da znanje

biti kakovostno, zaradi tega
je potrebno imeti možnost

o prizadevanjih

mora

podjetniško-gospodarskih

angleškega jezika ni
potrebno, in nima nobenega

pobud, namenjenih

strateškega načrta za

predvsem razvoju našega

svoje dejavnosti. Glede novih

izmenjave dobrih praks

ozemlja: "Brez razvoja

delovnih in življenjskih

in interaktivnih stikov v

ozemlja, na katerem živimo

navad ljudi je Frandolič

in delujemo, je podjetništvo

prepričan, da moramo

didaktičnem procesu. V času
koronavirusa so pobudniki

nemogoče”. Združenje

v naših krajih korenito

razvili spletno platformo,

ščiti interese posameznih

izboljšati internetno

včlanjenih podjetij, obenem

ta potreba je
povezavo
prišla še posebno do izraza

SDGZ pri spodbujanju

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

življenja. Po besedah Roberta
Frandoliča morajo podjetniki

pa posveča veliko pozornosti
tudi temam, s katerimi se

rast

-

hitrega prenosa in deljenja

didaktičnega gradiva,

na katero so naložili

vsebine v slovenskem
jeziku za digitalno

v obdobju epidemiološke

izobraževanje učnega osebja.
K projektu je pristopila

navadno ne ukvarjajo. Pred

krize: “Prihodnost je v
takih infrastrukturah, ki

tudi Ames, slovenska

petimi leti so se odločili za

bodo omogočale boljše

organizacija za digitalno

novo strategijo delovanja,

življenje, učenje in delo z

osredotočeno na razvoj

izobraževanje, saj ima
združenje odlične odnose

podjetniške organizacije

ozemlja in na povišanje

doma. Če v naših vaseh ne
bodo zagotovljene primerne

upravno politične moči.

infrastrukture, se bodo

in gospodarskimi

Sodelovanje z drugimi

mladi selili drugam. Naše

organizacijami v matični

organizacijami na deželnem

vasi morajo postati 'smart',

domovini. SDGZ se zavzema

in državnem nivoju je po
Frandoličevem mnenju

'inteligentne' vasi, drugače bo

tudi za ustvarjanje dobrih

vrednost naših hiš upadla”.

odnosov in sodelovanja

najboljša osnova za rast in

Tudi potrošniške navade

med šolskim svetom in

razvoj. Združenje goji dobre

ljudi so se tako spremenile

podjetniki.

z ustanovami, stanovskimi

odnose tudi s slovenskimi

in naša podjetja bi morala

S konkretnimi projekti

stanovskimi organizacijami

biti na to bolj pozorna,
ustvarjati bi morala spletne

v zelenem

na Koroškem, Madžarskem

trgovine in nuditi spletne

ukvarja direktor Andrej Šik,

in Hrvaškem. Trenutno
se ukvarja z uresničitvijo

storitve. V zvezi s tem je

ki

spregovoril o najnovejših

projektov na treh glavnih

SDGZ v času koronavirusa
zasnovalo projekt oddoma.it

področjih: v zelenem

oz. spletno stran za dostavo

investicijah

gospodarstvu, v digitalizaciji

jedi slovenskih restavracij na

gradbeništva oz. energetske

dom.

in ekološke sanacije zgradb.
Za pridobitev davčnih olajšav

in

s predstavniki manjšin

in infrastrukturah

ter v

ohranjanju evropskega stila

Marko Petelinje govoril

gospodarstvu

se pri SDGZ še posebno

je na torkovem večeru

davčnih olajšavah pri
na

področju
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so potrebni trije akterji:

tehnik, banka in obrtnik, vse
tri skuša SDGZ združevati

in ob

tem ustvarjati

sistem jasnih smernic
za končne uporabnike.

Med cilji združenja je tudi
pridobitev večje politične in

institucionalne moči, zato
je Šik spodbudil prisotne
podjetnike, naj

se včlanijo v

združenje, saj samo z večjim

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

številom članov lahko SDGZ

pridobi svojega, slovenskega

večkrat nimajo primerne

predstavnika v trgovinski

izobrazbe in želje po
spremembi, niso pripravljeni

zbornici, poleg tega pa
bodo v združenju dobili

tvegati. Združenje skuša

kakovostne storitve.

ustvariti sodelovanje med

Na koncu večera je Frandolič

podjetniki, da bi se ustvarili
zaupanje, izmenjava

povedal, da mora naše
ozemlje postati prepoznavno

in vabljivo. Naša skupnost
žal ne zna ovrednotiti
posameznih podjetniških

koristnih informacij in

priložnosti

za skupno

vlaganje v ozemlje.

Kat

pobud, sami podjetniki pa

Andrej Šik, Robert Frandolič in Marko Petelin
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Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se še naprej
izboljšuje
24.09.2020 11:17

München, 24. septembra (STA) - Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je
septembra znova izboljšalo. Podjetja so bolj optimistična glede sedanje situacije, prav
tako pričakujejo nadaljevanje okrevanja v prihajajočih mesecih. "Nemško gospodarstvo
se stabilizira kljub povečevanju števila okužb," navaja gospodarski inštitut Ifo.
Indeks gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo,
se je v primerjavi z avgustom septembra zvišal za 0,9 točke na 93,4 točke. Ocena trenutne
situacije se je zvišala s 87,9 na 89,2 točke, ocena pričakovanj pa z 97,2 na 97,7 točke, so
sporočili z inštituta.

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

Gre za peti zaporedni mesec rasti indeksa, ki se s tem počasi približuje vrednostim izpred
začetka koronske krize. Februarja letos je bil indeks pri 95,9 točke, nato pa se je marca začelo
padanje. Najnižja točka je bila dosežena aprila, ko je bila vrednost pri 74,6 točke.
Septembra se je vrednost indeksa občutno izboljšala v predelovalnih dejavnostih, zlasti so
optimistična podjetja v elektro industriji. V storitvenih dejavnostih je po štirih zaporednih
mesecih rasti tokrat kazalnik upadel, zlasti zaradi manj pesimističnih pričakovanj.
V trgovini se je razpoloženje občutno izboljšalo; številna podjetja so krepko bolj zadovoljna s
trenutnim stanjem, mnoga pričakujejo nadaljnje izboljševanje v prihodnjih mesecih. Prav tako
se je indeks ponovno okrepil v gradbeništvu, kjer sicer obeti ostajajo pesimistični, a manj kot
avgusta.
Ifo je sicer ta teden v novi oceni zapisal, da se bo nemško gospodarstvo letos skrčilo za 5,2
odstotka. Pred tem je inštitut napovedoval 6,7-odstotni padec.
Če bi se napoved uresničila, bi to pomenilo, da letošnje leto vendarle ne bi bilo najslabše za
največje evropsko gospodarstvo po drugi svetovni vojni. Trenutno zloglasni rekord drži leto
2009, ko je nemški BDP upadel za 5,7 odstotka.
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Gospodarsko razpoloženje septembra boljše peti mesec
zapored
24.09.2020 11:28

Ljubljana, 24. septembra (STA) - Gospodarska klima se je septembra peti mesec
zapored izboljšala. Kazalnik je septembra znašal -4,1 odstotne točke in bil na mesečni
ravni višji za 2,4 odstotne točke, na letni ravni pa je bil nižji za 8,7 odstotne točke. Od
dolgoletnega povprečja je bil nižji za 4,2 odstotne točke, je danes sporočil statistični
urad.
Na zvišanje kazalnika gospodarske klime, katerega vrednost se po globokem padcu v aprilu
izboljšuje, so tokrat na mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za
1,7 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in v gradbeništvu (za
0,1 odstotno točko).

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

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno tokrat ni vplival na gospodarsko klimo, vpliv kazalnika
zaupanja med potrošniki pa je bil negativen (za 0,2 odstotne točke).
Na znižanje vrednosti kazalnika na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih (za 5,9 odstotne točke). Negativni so bili še vplivi kazalnikov zaupanja med
potrošniki (za 2,9 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke) in v trgovini na
drobno (za 0,3 odstotne točke).
Pozitivno je na letno vrednost tega kazalnika vplival le kazalnik zaupanja v predelovalnih
dejavnostih. Bil je za eno odstotno točko višji.
Kazalniki zaupanja so bili septembra v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu in v
storitvenih dejavnostih višji, vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pa je enaka kot
v prejšnjem mesecu.
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila za dve odstotni točki višja od
vrednosti avgusta in septembra lani. Za eno odstotno točko je bila višja od dolgoletnega
povprečja. Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, razen treh.
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila septembra enaka kot avgusta in
enaka dolgoletnemu povprečju. Od vrednosti septembra lani je bila za šest odstotnih točk
nižja. Tudi kazalniki stanj in pričakovanj so se vsi, razen treh, izboljšali. Najizraziteje se je
povečal kazalnik pričakovana skupna nabava.

90

Findinfo.si
Država: Slovenija

24.09.2020
Četrtek, 11:33

Kazalo

https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

2/2

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila septembra za tri odstotne točke višja kot
avgusta in za 11 odstotnih točk nižja kot septembra lani. Za toliko pa je bila višja od
dolgoletnega povprečja. Izboljšal se je kazalnik cene, vrednosti kazalnikov pričakovano
zaposlovanje in zaposlovanje sta ostali nespremenjeni. Vrednosti kazalnikov poslovno stanje,
pričakovane cene in tehnične zmogljivosti so se poslabšali.

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

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila septembra za šest odstotnih točk
višja kot avgusta in za 19 odstotnih točk nižja od vrednosti septembra lani. Za 12 odstotnih
točk je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja. Na izboljšanje sta vplivala kazalnika
povpraševanje in poslovni položaj.
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Gospodarska klima peti mesec zapored navzgor
Gospodarska klima je bila septembra 2020 na mesečni ravni za 2,4 odstotne točke višja, na letni ravni pa za 8,7 odstotne točke nižja kot septembra 2019.
24.9.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

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

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni višje
Kazalnik gospodarske klime, katerega vrednost se po globokem padcu v letošnjem aprilu izboljšuje, je bil v septembru 2020 (–4,1 odstotne točke) za 2,4 odstotne
točke višji kot v avgustu 2020 (–6,5 odstotne točke). Od dolgoletnega povprečja pa je bil za 4,2 odstotne točke nižji.
Na zvišanje kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotno točko). Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno tokrat ni vplival na gospodarsko klimo, vpliv
kazalnika zaupanja med potrošniki pa je bil negativen (za 0,2 odstotne točke).
Na letni ravni nižje
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila septembra 2020 za 8,7 odstotne točke nižja kot septembra 2019.
Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 5,9 odstotne točke). Negativni so bili še vplivi
kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 2,9 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke). Pozitivno je na
letno vrednost tega kazalnika vplival le kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (bil je za 1,0 odstotne točke višji).

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

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–september 2020

Vir: SURS

Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, september 2020
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Vir: SURS

METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

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

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Le kazalnik zaupanja v trgovini enak kot v prejšnjem mesecu, vsi drugi kazalniki zaupanja višji
Kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu in v storitvenih dejavnostih so v septembru 2020 višji, vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na
drobno pa je enaka kot v prejšnjem mesecu.
24.9.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Barbara Čertanec, Branka Savičić Krstevski
Povpraševanje po podatkih

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih spet višji
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v septembru 2020 za 2 odstotni točki višja od vrednosti v avgustu 2020 in prav tako za 2 odstotni
točki višja tudi od vrednosti v septembru 2019. Za 1 odstotno točko pa je bila višja od dolgoletnega povprečja.
Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, razen treh. Kazalnika zaloge končnih izdelkov in pričakovane cene sta se poslabšala (za 4 oziroma
1 odstotno točko), kazalnik zagotovljena proizvodnja pa je ostal nespremenjen. Najizraziteje se je izboljšal kazalnik pričakovano zaposlovanje (za 12 odstotnih točk).
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno enak kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v septembru 2020 enaka kot v avgustu 2020 in enaka dolgoletnemu povprečju, od vrednosti v septembru
2019 pa je bila za 6 odstotnih točk nižja.
Kazalniki stanj in pričakovanj so se vsi razen treh izboljšali. Izjema so bili kazalniki pričakovano zaposlovanje, poslovni položaj in obseg zalog, ki so se poslabšali.
Najizraziteje se je povečal kazalnik pričakovana skupna nabava.
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila septembra 2020 za 3 odstotne točke višja kot avgusta 2020, od vrednosti v septembru 2019 pa je bila za 11
odstotnih točk nižja. Hkrati je bila za 11 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Na mesečni ravni se je najbolj izboljšal kazalnik cene (za 9 odstotnih točk). Vrednosti kazalnikov pričakovano zaposlovanje in zaposlovanje sta ostali nespremenjeni.
Vrednosti kazalnikov poslovno stanje, pričakovane cene in tehnične zmogljivosti pa so se poslabšali (prva za 4, druga za 1 in tretja prav tako za 1 odstotno točko).
Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila septembra 2020 za 6 odstotnih točk višja kot avgusta 2020, hkrati pa še zmeraj nižja od vrednosti v
septembru 2019, in sicer za 19 odstotnih točk, za 12 odstotnih točk je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja. Na izboljšanje kazalnika zaupanja glede na prejšnji
mesec sta vplivala kazalnika povpraševanje in poslovni položaj.
Vsi kazalniki stanj in pričakovanj se že nekaj mesecev izboljšujejo, razen dveh, in sicer kazalnika pričakovano povpraševanje in pričakovano zaposlovanje: prvi se je
v septembru 2020 nekoliko poslabšal (za 2 odstotni točki), drugi pa je ohranil vrednost iz avgusta 2020.

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

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2020

Vir: SURS

Priponke
Poslovne tendence, Slovenija, september 2020.pdf 483 kB

METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Gospodarsko razpoloženje septembra boljše peti mesec
zapored
24.09.2020 11:28

Ljubljana, 24. septembra (STA) - Gospodarska klima se je septembra peti mesec
zapored izboljšala. Kazalnik je septembra znašal -4,1 odstotne točke in bil na mesečni
ravni višji za 2,4 odstotne točke, na letni ravni pa je bil nižji za 8,7 odstotne točke. Od
dolgoletnega povprečja je bil nižji za 4,2 odstotne točke, je danes sporočil statistični
urad.
Na zvišanje kazalnika gospodarske klime, katerega vrednost se po globokem padcu v aprilu
izboljšuje, so tokrat na mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za
1,7 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in v gradbeništvu (za
0,1 odstotno točko).

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

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno tokrat ni vplival na gospodarsko klimo, vpliv kazalnika
zaupanja med potrošniki pa je bil negativen (za 0,2 odstotne točke).
Na znižanje vrednosti kazalnika na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih (za 5,9 odstotne točke). Negativni so bili še vplivi kazalnikov zaupanja med
potrošniki (za 2,9 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke) in v trgovini na
drobno (za 0,3 odstotne točke).
Pozitivno je na letno vrednost tega kazalnika vplival le kazalnik zaupanja v predelovalnih
dejavnostih. Bil je za eno odstotno točko višji.
Kazalniki zaupanja so bili septembra v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu in v
storitvenih dejavnostih višji, vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pa je enaka kot
v prejšnjem mesecu.
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila za dve odstotni točki višja od
vrednosti avgusta in septembra lani. Za eno odstotno točko je bila višja od dolgoletnega
povprečja. Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, razen treh.
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila septembra enaka kot avgusta in
enaka dolgoletnemu povprečju. Od vrednosti septembra lani je bila za šest odstotnih točk
nižja. Tudi kazalniki stanj in pričakovanj so se vsi, razen treh, izboljšali. Najizraziteje se je
povečal kazalnik pričakovana skupna nabava.
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Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila septembra za tri odstotne točke višja kot
avgusta in za 11 odstotnih točk nižja kot septembra lani. Za toliko pa je bila višja od
dolgoletnega povprečja. Izboljšal se je kazalnik cene, vrednosti kazalnikov pričakovano
zaposlovanje in zaposlovanje sta ostali nespremenjeni. Vrednosti kazalnikov poslovno stanje,
pričakovane cene in tehnične zmogljivosti so se poslabšali.

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

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila septembra za šest odstotnih točk
višja kot avgusta in za 19 odstotnih točk nižja od vrednosti septembra lani. Za 12 odstotnih
točk je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja. Na izboljšanje sta vplivala kazalnika
povpraševanje in poslovni položaj.
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Babica brutalno deložirane družine Olah z
dvema osnovnošolskima otrokoma,
nadaljuje razkrivanje rabot hudodelske
kriminalne združbe na slovenski obali, ki
terja takojšnje ukrepanje organov!

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

Objavil/a Dajana Babič, dne 2020-09-24 ob 12:24:11

Babica brutalno deložirane družine Olah z dvema osnovnošolskima
otrokoma, nadaljuje razkrivanje rabot hudodelske kriminalne združbe
na slovenski obali, ki terja takojšnje ukrepanje organov.

Najprej morajo aretirati skorumpirano črnogarditeljico sodnico
Tino Benčič, ki je naklepno zamešala identifikacijske številke
treh nepremičnin v lasti gospe Zlatke Olah, da je zagotovila
prodajo na dražbi edinega doma družine Olah, saj to ni bilo
potrebno, ker bi se dolg 2.800 evrov Petrolu, poplačal s
prodajo garažnega boksa, ki je imel ocenjeno vrednost 17.000
evrov. Ampak je to nepremičnino sodnica prodajala po tej ceni
a z kvadraturo kleti 2,5 m2, kar seveda ni hotel nihče, ker si ni
predstavljal, da bi bila lahko garaža 2,5 m2 tako draga.
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Po aretaciji črnograditeljice sodnice Tine Benčič, ki je sama
naklepno kršila zakone s področja varovanja okolja in o gradnji
stanovanjskih objektov, saj je na nezazidljivem kmetijskem
zemljišču na elitni lokaciji s pogledom na Piranski zaliv,
zgradila vilo. Lokalne službe in organi so ji priskrbeli vse
priključke in soglasja kot bi bila hiša legalno zgrajena, a je bila
postavljena na črno.
Kar pomeni, da gre za organizirano kriminalno združbo, ki je
pomagala z zlorabo položaja in pravic na nelegalen in
nezakonit način vzpostaviti bivališče pooblaščeni uradni osebi,
ki bi morala biti sama vzgled, glede na to, da odloča kot
sodnica o usodi državljank in državljanov, vzgled spoštovanja
zakonodaje.
Očitno mafijska hobotnica seže vse do vrha pravosodnih
organov, saj sodnico vsi do najvišjih vrhov sodnico Benčičevo
ščitijo, kazen, ki so ji jo izrekli, premestitev na koprsko sodišče,
je posmeh vsem nam v brk in povečanje potnih stroškov, ki jih
tako in tako plačamo davkoplačevalci.
Sramota, smrad, ki smrdi v nebo in eklatantni primer kako se
pripadniki organizirane kriminalne združbe ščitijo med seboj.
ZAKAJ OBČINSKI INŠPEKTORJI IN ORGANI NISO
ODREDILI RUŠENJA ČRNE GRANJE NA KMETIJSKEM
ZEMLJIŠČU MORA RAZISKATI KRIMINALISTIČNA
POLICIJA.
Pozivamo zdrav del v policiji, tožilstvu in v sodstvu, da udarijo
po mizi in naredijo kar je treba. Upamo, da taki ljudje obstajate
in boste na podlagi tega zapisa sprožili postopke po uradni
dolžnosti, saj vsakdo, še posebej od ljudje na položajih, ki izve
za kaznivo dejanje, je dolžan posredovati, če ne še šteje, da je
z opustitvijo dolžnega ravnanja sokriv za kaznivo dejanje.
Ekipa OPS
DELI!
P.S.
Je pa spodbudna novica ta, da je Okrožno sodišče v Novi
gorici zavrnilo obtožnico zoper gospo Zlatko Olah, ki jo je
vložila skorumpirana črnograditeljica sodnica Tina Benčič,
potem, ko je gospa Olah preko facebooka sporočila, da zbira
ljudi in bo naročila bager, da gremo zrušit na črno zgrajeno vilo
sodnice. Je inkriminirana sodnica Tina Benčič se reva zbala za
svojo varnost in varnost svojih otrok pa je prijavila gospo,
medtem pa jo ni brigalo kako se je gospa Olah zbala za svoja
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dva vnuka, ki jih je ta ista skorumpirana sodnica vrgla na cesto
iz njihovega edinega toplega doma.
Tožilstvo v Kopru, pogumna tožilka je pred nekaj dnevi zavrgla
tudi kazensko prijavo s strani Boruta Kočevarja, občinskega
uradnika, ki ga je gospa Zlatka Olah javno obtožila, da je
skorumpirana baraba, saj ima dokaze in priče, da je zahteval
od oškodovancev podkupnino, da bi nekoč že zazidljivo
gradbeno parcelo, ki sta ju zakonca kot tako kupila, spremenili
nazaj v zazidljivo, ker so jo z naklepom vmes določili na občini
Piran kot nezazidljivo. Menda je zahteval 50.000 evrov
podkupnine, da bi bila parcela znova zazidljiva.
TO JE MOŽNO SAMO V ANANAS MAFIJSKI REPUBLIKI
SLOVENIJI! AMPAK NE BO VEČ DOLGO TAKO. NAROD, SE
VIDIMO!
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Dajana Babič, Četrtek, 24. september 2020 ob 12:24

Babica brutalno deložirane družine Olah z dvema osnovnošolskima otrokoma, nadaljuje razkrivanje rabot hudodelske kriminalne združbe na
slovenski obali, ki terja takojšnje ukrepanje organov.
Najprej morajo aretirati skorumpirano črnogarditeljico sodnico Tino Benčič, ki je naklepno zamešala identifikacijske številke treh nepremičnin v lasti gospe
Zlatke Olah, da je zagotovila prodajo na dražbi edinega doma družine Olah, saj to ni bilo potrebno, ker bi se dolg 2.800 evrov Petrolu, poplačal s prodajo
garažnega boksa, ki je imel ocenjeno vrednost 17.000 evrov. Ampak je to nepremičnino sodnica prodajala po tej ceni a z kvadraturo kleti 2,5 m2, kar seveda
ni hotel nihče, ker si ni predstavljal, da bi bila lahko garaža 2,5 m2 tako draga.
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Po aretaciji črnograditeljice sodnice Tine Benčič, ki je sama naklepno kršila zakone s področja varovanja okolja in o gradnji stanovanjskih objektov, saj je na
nezazidljivem kmetijskem zemljišču na elitni lokaciji s pogledom na Piranski zaliv, zgradila vilo. Lokalne službe in organi so ji priskrbeli vse priključke in
soglasja kot bi bila hiša legalno zgrajena, a je bila postavljena na črno.
Kar pomeni, da gre za organizirano kriminalno združbo, ki je pomagala z zlorabo položaja in pravic na nelegalen in nezakonit način vzpostaviti bivališče
pooblaščeni uradni osebi, ki bi morala biti sama vzgled, glede na to, da odloča kot sodnica o usodi državljank in državljanov, vzgled spoštovanja
zakonodaje.
Očitno mafijska hobotnica seže vse do vrha pravosodnih organov, saj sodnico vsi do najvišjih vrhov sodnico Benčičevo ščitijo, kazen, ki so ji jo izrekli,
premestitev na koprsko sodišče, je posmeh vsem nam v brk in povečanje potnih stroškov, ki jih tako in tako plačamo davkoplačevalci.
Sramota, smrad, ki smrdi v nebo in eklatantni primer kako se pripadniki organizirane kriminalne združbe ščitijo med seboj.
ZAKAJ OBČINSKI INŠPEKTORJI IN ORGANI NISO ODREDILI RUŠENJA ČRNE GRANJE NA KMETIJSKEM ZEMLJIŠČU MORA RAZISKATI
KRIMINALISTIČNA POLICIJA.
Pozivamo zdrav del v policiji, tožilstvu in v sodstvu, da udarijo po mizi in naredijo kar je treba. Upamo, da taki ljudje obstajate in boste na podlagi tega zapisa
sprožili postopke po uradni dolžnosti, saj vsakdo, še posebej od ljudje na položajih, ki izve za kaznivo dejanje, je dolžan posredovati, če ne še šteje, da je z
opustitvijo dolžnega ravnanja sokriv za kaznivo dejanje.
Ekipa OPS
DELI!
P.S.
Je pa spodbudna novica ta, da je Okrožno sodišče v Novi gorici zavrnilo obtožnico zoper gospo Zlatko Olah, ki jo je vložila skorumpirana črnograditeljica
sodnica Tina Benčič, potem, ko je gospa Olah preko facebooka sporočila, da zbira ljudi in bo naročila bager, da gremo zrušit na črno zgrajeno vilo sodnice.
Je inkriminirana sodnica Tina Benčič se reva zbala za svojo varnost in varnost svojih otrok pa je prijavila gospo, medtem pa jo ni brigalo kako se je gospa
Olah zbala za svoja dva vnuka, ki jih je ta ista skorumpirana sodnica vrgla na cesto iz njihovega edinega toplega doma.
Tožilstvo v Kopru, pogumna tožilka je pred nekaj dnevi zavrgla tudi kazensko prijavo s strani Boruta Kočevarja, občinskega uradnika, ki ga je gospa Zlatka
Olah javno obtožila, da je skorumpirana baraba, saj ima dokaze in priče, da je zahteval od oškodovancev podkupnino, da bi nekoč že zazidljivo gradbeno
parcelo, ki sta ju zakonca kot tako kupila, spremenili nazaj v zazidljivo, ker so jo z naklepom vmes določili na občini Piran kot nezazidljivo. Menda je zahteval
50.000 evrov podkupnine, da bi bila parcela znova zazidljiva.
TO JE MOŽNO SAMO V ANANAS MAFIJSKI REPUBLIKI SLOVENIJI! AMPAK NE BO VEČ DOLGO TAKO. NAROD, SE VIDIMO!
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