Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 29. 9. 2020
Število objav: 7
Internet: 4
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0
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Naslov

Narašča število okužb po svetu: V Indiji število preseglo šest milijonov, 42.000 dnevnih
primerov v ZDA, Merklova zaskrbljena

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 9. 2020

Avtor

STA , T.V. Tadeja Voščun

Teme

Gradbeništvo, graditev

...petih oseb iz dveh različnih gospodinjstev. Kakih 127.000 ljudi se je lahko po dolgem času vrnilo na delo, saj so med
drugim odpravili nekatere omejitve v gradbeništvu in industriji. Znova so odprti otroški vrtci in dovoljeni manjši verski
obredi. Še vedno pa prebivalci Melbourna načeloma morajo ostajati doma in lahko,...

Naslov

Pomembnost načrtovanja nasledstva v družinskem podjetništvu

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlujejo manj kot 50 ljudi, skupni letni prihodki pa znašajo 4 milijone evrov ali manj (87 %), delujejo v različnih
panogah (trgovine na drobno in na debelo, gradbeništvo, proizvodnja industrijskih dobrin ipd.) ter so po večini stara več
kot 20 let (74 %). Številna družinska podjetja imajo zaradi svoje zgodovine močne korenine...

Naslov

Svetovni BDP klecnil zaradi pandemije

Medij

Glas gospodarstva, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 9. 2020

Avtor

Darja Močnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 357 cm2

| Poslovna klima | Svetovni BDP klecnil zaradi pandemije V naslednjih dveh letih bodo razvita gospodarstva in države v
razvoju pod hudim gospodarskim, fiskalnim in socialnim pritiskom. Razvite države bodo stopile na pot z nizko rastjo in
nizko inflacijo. Darja Močnik, Analitika GZS Pandemija

Naslov

Stališča

Medij

Glas gospodarstva, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 99

Površina: 311 cm2

...direktorja 2TDK ob uspešni pritožbi na izbiro izvajalca glavnih gradbenih del pri 2. tiru. Direktor 2TDK Dušan Zorko je
namreč izjavil, da je slovensko gradbeništvo danes že pregreto, pa želijo še več. »Oni niso v stanju sami tega projekta
zgraditi. Če bi se projekt razbil na več delov, kar bi bilo sicer lažje... ga...

Naslov

Ključni izziv so visoki začetni vložki

Medij

Glas gospodarstva, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 9. 2020

Avtor

Barbara Perko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 42

Površina: 940 cm2

...Hančič. V projektu sodelujejo še trije tuji partnerji, in sicer finska družba za reciklažo odpadnega papirja - ECOPULP,
poljski nacionalni inštitut za gradbeništvo - ITB ter razvojni center vpet v predelovalne tehnologije plastike - AITIIP iz
Španije. Za izpopolnjene tehnologije recikliranja so partnerji projekta...
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Rezidenčni poslovni subjekti so v tujini v 2018 porabili 15.244,6 TJ energije; 11,6% več kot
v 2017

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...energije znašala 74.940,5 TJ (24,8 %), v predelovalnih dejavnostih (C) 63.666,0 TJ (21,1 %), v dejavnosti prometa in
skladiščenja (H) 17.373,3 TJ (5,8 %), v gradbeništvu (F) 10.910,8 TJ (3,6 %), v trgovini in vzdrževanju (G) 10.900,2 TJ
(3,6 %) in v vseh ostalih dejavnostih 24.136,3 TJ (8,0 %)....

Naslov

Starše: Gradbene parcele v roke občinskemu podjetju

Medij

Tednik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Karmen Grnjak

Teme

Gradbena parcela

Javno gradbeno podjetje Gradnje Starše je občina ustanovila z namenom vzdrževanja občinske infrastrukture, sedaj
pa se bo podjetje ukvarjalo tudi z gradnjo hiš. Občina je namreč podjetje dokapitalizirala z zemljiščem v velikosti skoraj
2.000 m , na katerem naj bi zgradili hiše za prodajo.
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Narašča število okužb po svetu: Angela Merkel
izrazila zaskrbljenost
New Delhi, Berlin, 28.09.2020, 14:46 | Posodobljeno pred 30 minutami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

AVTOR

Tadeja Voščun / STA

Koronavirus se še naprej širi po vsem svetu. Potrjenih je več
kot 32 milijonov primerov v 188 državah in število umrlih se
hitro približuje milijonu, izsledke univerze Johnsa Hopkinsa
povzema BBC. Uradno število potrjenih okužb v Indiji je
doseglo šest milijonov, v ZDA na dan potrdijo po 42.000 novih
okužb. Angela Merkel je močno zaskrbljena ob ponovnem
naraščanju okužb v Nemčiji.

V Indiji je število okužb z novim koronavirusom preseglo šest milijonov, je
danes sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje. Samo v zadnjem dnevu so

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

potrdili več kot 82.000 okužb. Število okužb se v Indiji z 1,3 milijarde
prebivalcev trenutno širi hitreje kot kjerkoli drugje na svetu. Indija, ki je po
številu okužb druga v pandemiji najbolj prizadeta država, bo ob tem trendu v
nekaj tednih prehitela ZDA, kjer so prejšnji teden potrdili več kot 7 milijonov
okužb.
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V Indiji število okužb preseglo šest milijonov.

FOTO: AP

Indijske oblasti in zdravniki ob tem opozarjajo na dva dogodka v Indiji
prihodnji mesec, ki bi lahko še dodatno prispevala k poslabšanju razmer začetek hindujskega verskega festivala, na katerem se zbirajo velike
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množice ljudi, ter volitve v državi Bihar, v kateri je približno 72 milijonov
volivcev.
Merklova močno zaskrbljena zaradi naraščanja okužb
Svojo zaskrbljenost glede ponovnega močnega naraščanja števila okužb je
izrazila nemška kanclerka Angela Merkel. V Nemčiji v zadnjem času
beležijo okoli 2000 novih okužb dnevno. Po današnjih podatkih so jih včeraj
potrdili 1192, dan prej 1411. Nižje številke pripisujejo dejstvu, da je bil konec
tedna, saj so jih pred tem v petek potrdili več kot 2500, največ po aprilu.
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Zaskrbljujoča rast okuženih tudi v Nemčiji. FOTO: AP

Merklova naj bi svojo zaskrbljenost danes izrazila v videokonferenci s člani
predsedstva njenih krščanskih demokratov (CDU), poroča nemška tiskovna
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agencija dpa. Opozorila je na zaskrbljujoč trend po bolj ali manj vsej Evropi
in poudarila, da je treba v Nemčiji na vsak način ustaviti eksponentno rast
okužb. Če ne bodo uspeli učinkovito zajeziti lokalnih žarišč okužb in če ljudje
ne bodo sledili predpisanim ukrepom, bi lahko za božič v Nemčiji beležili po
več kot 19.000 okužb dnevno.
Primeri koronavirusa v ZDA najbolj naraščajo na srednjem zahodu
O naraščanju okužb poročajo tudi iz ZDA, kjer je sedaj povprečno po 42.000
novih okužb na dan. Število okužb trenutno najhitreje narašča na srednjem
zahodu ZDA, kjer povprečje pozitivnih testov na dan ponekod presega 25
odstotkov.
V ZDA se je do nedelje zvečer po podatkih univerze Johns Hopkins z novim
koronavirusom okužilo 7,1 milijona ljudi. Upada pa število smrti zaradi
covida-19, predvsem v primerjavi z vrhuncem pandemije aprila, ko je v New
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Yorku umiralo več kot 800 ljudi na dan. Približno toliko je zdaj dnevno
povprečje za celotno državo.
V torek bo potekala videokonferenca Merklove z ministrskimi predsedniki
nemških zveznih dežel, kjer bodo spričo naraščanja okužb razpravljali o
dodatnih ukrepih. Poudarek naj bi po poročanju nemške tiskovne agencije
dpa dali šolam in vrtcem.
V samoizolaciji evropski uradniki
"Potem ko je bila oseba, s katero sem bil v tesnem stiku, na testu na covid19 pozitivna, sem v samoizolaciji in delam od doma," je danes tvitnil Frans
Timmermans, izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za
uresničevanje zelenega dogovora. Zapisal je še, da čaka na testiranje in da
bo upošteval zahtevano karanteno. V samoizolaciji je tudi komisarka za
zdravje Stella Kiriakides in Valdis Dombrovskis, izvršni podpredsednik za
gospodarske zadeve. Dombrovskis je bil najprej v karanteni, nato je po
negativnem testu v skladu z zdravstvenimi smernicami ostal v samoizolaciji
in se bo še enkrat testiral ta teden.
V Melbournu konec policijske ure
V avstralski zvezni državi Viktorija, ki je veljala za glavno žarišče epidemije v
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Avstraliji, so zabeležili najnižje število okužb po 12. juniju. Potrdili so vsega
pet novih okužb in tri smrti. S tem so odpravile policijsko uro, ki je minulih
osem tednov ponoči veljala na širšem območju Melbourna, poročajo tuje
tiskovne agencije.
Policijsko uro, ki je veljala od 21. ure zvečer do 5. ure zjutraj, so oblasti
skupaj z drugimi strogimi ukrepi uvedle 2. avgusta, ko so v Melbournu
beležili po 700 novih okužb dnevno. Od danes so tudi znova dovoljena
zbiranja na prostem, a največ petih oseb iz dveh različnih gospodinjstev.
Kakih 127.000 ljudi se je lahko po dolgem času vrnilo na delo, saj so med
drugim odpravili nekatere omejitve v gradbeništvu in industriji. Znova so
odprti otroški vrtci in dovoljeni manjši verski obredi. Še vedno pa prebivalci
Melbourna načeloma morajo ostajati doma in lahko, a le z utemeljenim
razlogom, potujejo le v radiju petih kilometrov.
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Pomembnost načrtovanja
nasledstva v družinskem
podjetništvu
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Foto: Getty Images

Oglasno sporočilo

Za družinska podjetja v svetu obstaja veliko
različnih definicij. Širše jih lahko opredelimo kot
podjetja, v katerih ima družina nadzor nad
strateško usmeritvijo organizacije (minimalni
lastniški delež oziroma glasovalna moč družine
je v višini 32 odstotkov, ali zasebna podjetja z
minimalno 50 odsotnim deležem lastništva
družine), ožje pa lahko družinska podjetja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

opredelimo kot tista, ki imajo več kot eno
generacijo in več kot enega družinskega člana z
managersko odgovornostjo (EY, 2015).
Kaj je družinsko podjetništvo
Za družinska podjetja v svetu obstaja veliko različnih definicij. Širše
jih lahko opredelimo kot podjetja, v katerih ima družina nadzor nad
strateško usmeritvijo organizacije (minimalni lastniški delež
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oziroma glasovalna moč družine je v višini 32 odstotkov, ali zasebna
podjetja z minimalno 50 odsotnim deležem lastništva družine), ožje
pa lahko družinska podjetja opredelimo kot tista, ki imajo več kot
eno generacijo in več kot enega družinskega člana z managersko
odgovornostjo (EY, 2015).
Družinska podjetja v Sloveniji predstavljajo po večini mikro in mala
podjetja (95 %), ki zaposlujejo manj kot 50 ljudi, skupni letni
prihodki pa znašajo 4 milijone evrov ali manj (87 %), delujejo v
različnih panogah (trgovine na drobno in na debelo, gradbeništvo,
proizvodnja industrijskih dobrin ipd.) ter so po večini stara več kot
20 let (74 %). Številna družinska podjetja imajo zaradi svoje
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zgodovine močne korenine v svojem kraju in s tem pozitivno
vplivajo na razvoj lokalnega okolja in ustvarjanje delovnih mest.
Ker so bila podjetja v zasebni lasti v Sloveniji mogoča v večjem
obsegu šele po uvedbi tržnega gospodarstva v začetku 90. let
prejšnjega stoletja, bo do prevzema podjetij s strani tretje ali mlajše
generacije prišlo v večji meri šele v prihodnjih letih. Običajno vodi
družinska podjetja prva (58 %) ali druga generacija (37 %), le 5
odstotkov podjetij vodi tretja generacija ali še mlajša (EY 2015).
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Družinsko podjetništvo je torej temelj drobnega gospodarstva in
pomemben sestavni del celotnega gospodarstva. Podvrženo je vsem
tržnim zakonitostim, nenehnim spremembam in negotovosti kot vsa
ostala podjetja, pri čemer pa jih pred dodatne izzive postavlja
njihova specifična lastniška struktura in struktura vodenja. Zato se
vsa družinska podjetja slej ko prej soočijo z enim glavnih izzivov:
kdo bo po menjavi generacij prevzel vodenje podjetja.

Izzivi ki se pojavijo, če podjetje ima naslednika v
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družini?
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Skoraj vsak ustanovitelj oziroma lastnik družinskega podjetja upa,
da bo lahko posel po svojem odhodu z vodilnega položaja v podjetju
predal drugemu družinskemu članu, a to željo je težko uresničiti.
Družinska podjetja se pogosto iz različnih razlogov soočijo z
resnimi zapleti, kot so družinski konflikti in neustrezno znanje za
prevzem funkcije vodenja podjetja. Kot ponavljajočo težavo
opažamo predvsem pomanjkanje pravočasnega in ustreznega
načrtovanja nasledstva ter (ne)pripravljenost za predajo oblasti
naslednji generaciji. Poleg tega ustanovitelj oziroma lastnik
družinskega podjetja pogosto ne ve, kako bi začel z načrtovanjem
prehoda, pojavi se lahko tudi bojazen, da pri ocenjevanju spretnosti
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naslednje generacije ne bo dovolj objektiven.
Ne glede na to, v rokah katere generacije je trenutno družinsko
podjetje, izbira naslednjega vodje iz vrst družinskih članov - naj bo
to direktor, izvršni direktor ali predsednik uprave (odvisno od
sistema upravljanja) - predstavlja čustvene, poslovne in
upravljavske izzive. Zagotovitev pravočasne in ustrezne predaje
vodenja naslednji generaciji, ki bi zagotavljala stabilno in v
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prihodnost usmerjeno poslovanje podjetja, je zato ena ključnih nalog
obstoječega managementa družinskega podjetja.
Poleg ohranjanja in izboljšanja uspešnosti podjetja je pred
družinskimi podjetji torej kritičen izziv uspešne predaje
družinskega podjetja naslednji generaciji, pri čemer se pojavlja
tudi vprašanje ohranjanja družinskega nadzora nad
prihodnostjo podjetja ter varovanja družinskih vrednot in
dediščine.

Izzivi, ki se pojavijo, če družinsko podjetje

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

naslednika v družini nima?
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Najboljše za podjetje je, da ga direktor oziroma predsednik uprave
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(ki je običajno tudi ustanovitelj podjetja) zapusti v takšnem stanju,
da bo tudi brez njegove prisotnosti dobro ali celo še bolje delovalo.
Pomembno je, da začne s predajo in prenosom znanja na naslednika
pravočasno in ga tako primerno pripravi na prevzem po njegovem
odhodu. Seveda imamo tudi primere ko (primernega) naslednika
družinskega podjetja v družini ni. Takrat se podjetniki odločajo med
različnimi možnosti:
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1. izbira zunanjega profesionalnega menedžerja in zadržanje
lastništva;
2. prodaja celote ali dela podjetja;
3. zaprtje podjetja.

Pravni, finančni in davčni vidik v primeru, da
podjetnik nasledstvo v družini ima oziroma ga nima
V praksi opažamo predvsem »zaplete« ko sta naslednika (otroka)
dva ali pa jih je več. V nobenem od nam znanih primerov niso vsi
navdušeni za podjetništvo. Nekateri otroci so zainteresirani za
prevzem podjetja, nekatere zanima le takojšnje izplačilo »nujnega
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deleža« iz družbe in ne želijo stika s podjetjem, nekateri so poiskali
svoje mesto na drugih delovnih mestih, ali imajo svoje podjetje, ker
so se želeli »odcepiti« od staršev, morda so se v kakšni družini
predhodno že skregali. Skratka, kolikor je družinskih podjetij toliko
je zgodb. Tudi če se v podjetje vključita dva ali več otrok, se
bistveno poveča verjetnost konflikta med brati/sestrami. Razlogi so
kot na dlani - praviloma otroci še niso finančno preskrbljeni in na
svoj premoženjski položaj gledajo različno. Posledično se lahko
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spreminja tudi pogled udeležencev na razvoj podjetja. Zato
družinska podjetja po naših izkušnjah potrebujejo stalno podporo v
poslovodnem, poslovnem in davčnem svetovanju. Vsako odločitev
je potrebno pretehtati tudi z vidika davčnih izdatkov in zato je
vključitev davčnega svetovalca izjemnega pomena.
Z davčnega vidika še posebej opozarjamo na skrbno tehtanje
možnosti predaje družinskega podjetja v času življenja (darovanja,
pogojno tudi prodaja družinskim članom) ali pa dedovanje (deleža v
podjetju) v primeru smrti. Nekako vendarle iz mnogih razlogov
(tudi davčnih) predlagamo prenos podjetja že za časa življenja.
Seveda pa je potrebno vedno slišati zgodbo in želje vsakega lastnika

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

posebej.
Dedovanje obsega prenos premoženja zapustnika na njegove dediče
s trenutkom zapustnikove smrti. Ker med premoženje sodi tudi
poslovni delež oziroma lastninska pravica nad le tem, je vsekakor
potrebno, upoštevaje dejstvo, da se deduje torej tudi poslovni delež,
vnaprej urediti premoženjska razmerja med družbeniki, če se želimo
izogniti spremembi družbeniških razmerij zaradi dedovanja. Ker
pride praviloma in ne zgolj izjemoma zaradi dedovanja do delitve
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poslovnega deleža (ali več njih, če jih ima v lasti zapustnik kot
družbenik več), se lahko razmerja med družbeniki v posledici
dedovanja zelo spremenijo, s tem pa spremeni volja in spremenijo
cilji družbe.
Delitev poslovnega deleža načeloma ni dopustna, zakon pa dopušča
izjeme pri odsvojitvi, delitvi skupnega premoženja zakoncev ali
dedovanju; družbena pogodba pa lahko delitev poslovnega deleža
prepove. O delitvi in prenehanju poslovnih deležev odločajo
družbeniki (na skupščini), vendar le, če že družbena pogodba ne
vsebuje določb o upravljanju družbe. Zakonska ureditev je odraz
volje zakonodajalca, da družbenikom prepusti izbiro, ali želijo imeti

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

zaprto ali odprto družbo – ta pa je izražena v določilih družbene
pogodbe, pri čemer morajo biti določbe o prepovedi delitve
poslovnega deleža ali o pristojnosti skupščine, da odloča o delitvi
poslovnega deleža, jasne in nedvoumne. Ker sprememba števila
poslovnih deležev nujno pomeni tudi spremembo družbene
pogodbe, v primeru, kadar družbeniki izbiro o zaprti družbi
sprejmejo, sklep o dedovanju ne more mimo volje skupščine družbe
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in s tem posegati v notranja razmerja v družbi mimo volje ostalih
družbenikov.
Navedena možnost tako daje družbenikom, v času, ko družbo
ustanavljajo, ali spreminjajo notranja razmerja med družbeniki, da
vnaprej predvidijo kako se poslovni deleži dedujejo oziroma kakšna
bo usoda poslovnega deleža, kar v praksi pomeni bistveno olajšano
poslovanje družbe.
V praksi skupnost dedičev redko uspe doseči soglasje, zato je do
delitve zapuščine upravljanje družbe z vidika pristojnosti skupščine
močno oteženo. Ne izključujemo seveda možnosti, da dediči bodisi
uspejo najti soglasje, bodisi za čas do delitve zapuščine imenujejo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pooblaščenca, ki v njihovem imenu in za njihov račun uveljavlja vse
pravice in obveznosti iz naslova skupnega premoženja – lastništva
poslovnega deleža, vendar so te situacije redke.
Seveda je potrebno ločiti vključitev v lastništvo in vključitev v
poslovodenje (direktorovanje). Vlogi se bistveno razlikujeta.
Naleteli smo na primere, ko so otroci sicer lastniško vstopili v
družbo, ampak poslovodno niso nikoli dosegli svojih staršev. V tem
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primeru je potrebno pravočasno svetovati, da mora vodenje družbe
prevzeti nekdo izven družine. Znane so tudi mešane situacije, ko je
družina zunanjim direktorjem ponudila participacijo v družbi, kar je
tudi lahko pozitivna strategija. Menimo, da je najslabša možnost , da
v primeru ko ni družinskega naslednika, družba ugasne v postopku
prenehanja. Bolje je razmisliti, da deleže takšne družbe kupi (tudi za
daljše obdobje) kateri od zaposlenih ali več zaposlenih.
Vsekakor svetujemo in predlagamo, da se vprašanja o lastništvu in
poslovodenju uredijo vnaprej, s tem pa ne preprečijo le nesporazumi
in zastoji v odločanju, temveč hkrati tudi stroški in z njimi
potencialna nevarnost dolgoročnega oškodovanja družbe.

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

Kje in kako vam lahko pomagamo zunanji
svetovalci?
Podjetniki moramo nenehno spremljati dogajanja v okolju, skrbeti
za uspešno rast podjetja, ne smemo pa pozabiti na pravočasno
načrtovanje prenosa lastništva in/ali poslovodenja na naslednje
generacije – člane družine ali ne. Da se boste lahko osredotočili na
reševanje ključnih izzivov se je pri tem smiselno povezati z
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zunanjimi svetovalci, kot je tudi naša BV Finančna Skupina,
d.o.o., kjer vam bomo ob poznavanju stroke, širšem pogledu na
situacijo in s svojo neodvisnostjo ter objektivnostjo pomagali najti
za vas najustreznejše rešitve.
Za VAS smo na voljo za:
Finančno svetovanje – prenos lastništva in lastniško
prestrukturiranje v primeru nasledstva,
Davčno-pravno svetovanje,
Oceno vrednosti premoženja, definiranje strategije
prodaje in prodajni postopek v primeru, če nasledstva

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

ni,
Poslovno strategijo in pripravo poslovnega načrta
Svetovanje na področju kadrovanja
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S tem in z zgoraj predlaganimi ukrepi boste izboljšali načrtovanje in
prenos družinskega podjetja na naslednike, vaš položaj na trgu,

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

dolgoročno stabilnost podjetja in s tem zagotovili nadaljevanje
poslovanja pod vodstvom druge in naslednjih generacij..
In ne pozabite: Za uspehom vsakega (malega) podjetja stoji
družina! Tudi v BV finančna skupina delujemo kot družina zato
razumemo vaše izzive in vam bomo lahko ustrezno svetovali.
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Avtorji: mag. Črtomir Časar in sodelavci BV Finančna Skupina,
d.o.o. www.bvfg.si, mag. Nataša Štelcer, odvetnica in mag. Dejan
Petkovič, davčni svetovalec

Viri:
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Dostopno prek: https://www.russellreynolds.com/insights/thought-leadership/2019-pan-european-rra-study-on-family-owned-business

Evropski parlament. 2015. Poročilo o družinskih podjetjih v Evropi. Dostopno prek:https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-

8-2015-0223_SL.html
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Antončič, B., Auer Antončič, J. in Juričič, D. 2015. Družinsko podjetništvo: značilnosti v Sloveniji. EY. Ljubljana.

Naročnik oglasnega sporočila je BV Finančna Skupina, d.o.o.
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Poslovna klima

Svetovni BDP klecnil zaradi pandemije
V naslednjih dveh letih bodo razvita gospodarstva in države v razvoju pod hudim
gospodarskim, fiskalnim in socialnim pritiskom. Razvite države bodo stopile na pot z
nizko rastjo in nizko inflacijo.
Močnik, Analitika GZS

Darja

Pandemija
Četrtletni

BDP po

državah,
3Q

20/2Q 19, realno

trajno
Po

napovedih

svetovno
Brazilijo
Kitajsko

3,3

Indija
Rusija

11
11,7

Kanada

1,8

Francijo

12,6

Nemčija

4,1

Italija
Japonska

EIU

(Economist

gospodarstvo

bo močno in

iz leta 2019

na svetovno gospodarstvo.

ne bo

Intelligence

Unit) se

v letu

2022.

4. četrtletju

v

2023.

vrnila v letu

vrnilo na raven pred

izbruhom epidemije virusa SARS CoV-2 do leta

četrtletju

2023,

2024, saj

2022, Velika Britanija v

Brazilija naj bi se na predkrizni
Japonska,

bo okrevanje

Rusija

4.

nivo

in Južna Afrika

počasnejše.

Italije bo počasno, saj se bo na raven

BDP

Okrevanje

z obdobja

2,5
16,3

Južna Afrika

(covid-19)

koronavirusa

negativno vplivala

11,5
0,4

Velika Britanija

18, 6

ZDA

13,2

Večina gospodarstevje

začela okrevati v tretjem

četrtletju in bo zabeležila dvomestne stopnje

rasti, vendar se bo hitrost
upočasnila,

Za Kitajsko se izjemoma

gerjev.

ne bo vstopila v recesijo.
bi se med
Indija,
bi to

njihovega

kar kažejo indikatorji

in sicer

prožnosti

2021.

četrtletju 2022,

njenega trga dela
Nemčija, Francija

pred pandemijo

Sicer obstajajo

razlike

velika tveganja

v okrevanju razlikovale

okužb v državah in

bilo

v napovedih, a se bodo
tako

njihovi soseščini

storitvenih dejavnosti.

saj je

visoko zadolženo.

glede na

dinamiko

kot pomenu

w

Sledijo ZDA, ki

predvsem

zaradi

in reindustrijalizacije.
naj bi

se vrnile na nivo

naj
Velike razlike

v

okrevanju med

državami.

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

Kanada,

3.

da v 2020

gospodarstvo

vrnila šele leta 2024,

in G7 najhitreje pobrala

4. četrtletju

v
v

pričakuje,

kmalu

mana-

Na nivo BDP iz leta 2019 naj

državami BRICS

dosegle

četrtletne

okrevanja

nabavnih

pred koronavirusom
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Stališča

Gospodarska zbornica Slovenije je na
ob uspešni pritožbi na

torja 2TDK

ministra za

infrastrukturo Jerneja

izbiro izvajalca glavnih gradbenih

del

Vrtovca

odziv na izjavo

naslovila

pri 2. tiru. Direktor

2TDK Dušan

direk-

Zorko

je namreč izjavil, da je slovensko gradbeništvo danes že pregreto, pa želijo še več. »Oni niso v stanju sami tega

..

projekta zgraditi. Če bi se projekt razbil na več delov, kar bi bilo sicer lažje

ga

ni korenjaka,

ki bi ta projekt

spravil skupaj«, je poudaril.

Gospodarska zbornica Slovenije ostro nasprotuje takšni izjavi gospoda Zorka. Dejstvo je, da je slovensko
gradbeništvo izvedlo na stotine projektov doma in v tujini, zato menimo, da je izjava direktorja 2TDK za dejavnost, ki

zaposluje več kot 60.000 ljudi in prispeva več kot 5 % BDP, žaljiva in ponižujoča.

Na GZS ugotavljamo, da seje 2TDK

lažje spremljati
razumeti
svoje

in nadzirati. Kljub

odločila za najbolj enostavno pot

temu, da razumemo lahkotnejšo pot,

-

izbiro

enega

izvajalca,

ki so si jo izbrali, pa

ki ga

reference. Kje bodo domača podjetja

reference,

če ne na

domačih projektih?

Kje je

še kakšna država

in

pridobila

bo naj-

nikakor ne moremo

poniževanja sposobnosti slovenskega gradbeništva, ki je žal v zadnji gospodarski krizi

operativne sposobnosti, predvsem pa

n

izgubilo del

posle

prihodnje

in

domač naročnik, ki domačim subjektom ne

omogoča enakopravnega tekmovanja s tujo konkurenco?
Glede pregrevanja

domačega gradbeništva pa zadnji statistični podatek kaže na znižanje gradbenih del v

prvi polovici leta 2020 glede na leto 2019 za 5,6 %.

Od

uvedbe

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

ukrepa na področju omejevanja kreditiranja prebivalstva,

že deset mesecev.

minilo

Ob

makroekonomskem

na posojilno aktivnost
negativno

in

uveljavitvi
smislu.

predvsem

gaje sprejela

Banka

Slovenije, je

Gibanja kažejo,

da so bili učinki

ukrepa

na domače povpraševanje v obdobju

še večji od predvidenih.
od

vključno

Dodatno

so

letošnjega marca dalje

vplivale tudi poslabšane gospodarske razmere zaradi epidemije covida-19.
leto 2020 predvideva 7,6-odstotni

UMAR v poletni napovedi za

agregatov potrošnje, z

varnostnih

upad slovenskega BDP in zmanjšanje vseh

izjemo državne potrošnje zaradi sprejetih kriznih

možnost velikega upada obsega
zaradi

ki

ukrepa je bilo izpostavljeno, da bi ukrep lahko imel občutne vplive v

izvoza

in investicij, močneje naj

ukrepov.

UMAR ravno

ukrepov za varovanje zdravja in v nadaljevanju zaradi splošne negotovosti, ki bo vplivala

na odlaganje ne nujnih nakupov. Podobno

tudi Banka Slovenije v avgustovskih objavah navaja

potrošnjo gospodinjstev, ki poleg še nekaterih drugih dejavnikov prispeva

dalje, manjšo

tako pričakuje

bi letos padla tudi zasebna potrošnja tako

po

zlasti od aprila

drugi strani k še

nadaljnjemu zviševanju že sicer visokih rasti varčevanja in depozitov.
V

takšnih razmerah je posebej za mikro

in

mala podjetja, kakor tudi za velika podjetja,

vanje in ohranjanje vloge bančnega sektorja pri financiranju
pripomore k ohranitvi

delovnih mest in gospodarski

Glede na presežene učinke
ob sprejemu

ukrepa, in

dično na izpad

ukrepa

davčnih prihodkov

povprašein

lahko

aktivnosti.

na posojilno aktivnost

pa glede na negativni

domače

domače potrošnje dodatno pomembno

vpliv na

prebivalstva,

domače

ki jih je zasledovala

Banka

Slovenija

povpraševanje in gospodarsko rast ter posle-

ter na finančni položaj bančnega sektorja, Združenje bank Slovenije,

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije pozivamo k sprostitvi ukrepa vsaj v
delu, ki se nanaša na v novembru 2019 dodatno uveljavljene omejitve razmerja med letnim stroškom servisiranja

celotnega

dolga in letnim

dohodkom

prebivalcev

ter prehodu

nazaj na

predhodni regulatorni okvir, ki ne

onemogoča ali močno omejuje dostop do virov financiranja slovanskega bančnega sistema tako velikemu delu

slovenskih državljanov.
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Krožno gospodarstvo

Ključni izziv so visoki začetni vložki
Pri visokih začetnih vložkih pri prehodu na krožno gospodarstvo bi po mnenju dr. Aleša
Hančiča lahko bistveno na pomoč priskočila država.
Barbara

Perko

»Ključni izziv pri prehodu

na krožno gospodarstvo

odpadne

so visoki začetni vložki, tako v boljšo in digitalizirano
uporaba boljših

opremo kot

alov.

in

reciklabilnih

vlaganj
šemu

pa tudi slabosti,

kijih
prehod

prinaša

na krožno

gospodarstvo,«
pravi

dr. Aleš

Hančič, direktor
TECOS, Razvojni
center orodjarstva

in razvoj

v raziskave

na krožno

prehodu

investicij

bistveno

gospodarstvo,«

meni

hitrejdr.

Aleš

odpadki

danes

Naša proizvodnja

jekla

našem

tudi slabosti, ki jih prinaša
darstvo,

prehod

predvsem jih skrbita

sredstev za

izpeljavo vseh

za uspešen

prehod. Krepi

na krožno

potrebnih

dejavnosti

se tudi zavedanje, da je

svetu živimo

pomembno, v kakšnem

V Sloveniji

lahko

vanje

dveh

surovin

končnih

odpadnih

materiale,

naših materialov,

uporabljeni v lastnih

procesih

oziroma

so prodajni proizvod,«

izvršni

v

polizdelkov

so zaključeni. Nekoč odpadki

proizvodi

Devetdeset odstotkov

projekt

so danes

proizvodnih

o tem, kako
gospodarstva,

direktor za proizvodnjo,

proizvodnjah avtomobilske,

temelji na predelavi

komunalnih

Legirni

elementi,

kot

časopisnega papirja

le

ki jih nato v obliki

362.868 ton finalnih

embalažne in

proizvodnje

sekundarnih

v skupini SIJ

surovin.

»V letu 2019

smo na trgu kupili 361.730 ton jeklenega odpadka.

uporabljamo v visokotehnoloških

produktov

Tokokrogi

stranski

dobre

osrednji cilj je preobliko-

embalaže in

v nove kompozitne

recikliranju

tehnologijo in investicije Skupine SIJ.

snovnih tokov

plastične

-

namreč temelji na

zato je krožno gospodarjenje

pove Slavko Kanalec,

in kakšnega

vidimo številne primere

katerega

LIFE CEPLAFIB,

proizvod

v skupini SIJ sledijo načelom krožnega

pustili zanamcem.«

bomo

DNK.

in proizvodov

gospo-

trud in višina vloženih

stranski

»Skupina SIJ je ena velika krožna reciklažna enota.

Slovenije. »Podjetja se dobro zavedajo prednosti, pa

prakse krožnega gospodarstva. »Izpostavil bi

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

Nekoč

ter

pomaga k

jeklenega odpadka,

-

v

sektorju.

materi-

Hančič, direktor TECOS, Razvojni center orodjarstva

Slovenije.

nove bioplastične proizvode

Tukaj lahko bistveno priskoči na pomoč država,

ki s spodbujanjem in sofinanciranjem

»Podjetja se dobro
zavedajo prednosti,

hmeljevine za

hortikulturnem, kmetijskem in plastično embalažnem

10 odstotkov

nastalo

primarna

vhodnih

175.433 ton

surovina, predstavljajo

surovin.

proizvodov

Ob

je v

proizvodnji

naših

stranskih produktov.

procesih
Od

tega smo

gradbene

industrije. V projektu vodilni partner TECOS, skupaj

s

podjetjem za reciklažo in predelavo plastičnih granulatov

-

OMAPLAST ter novomeškim podjetjem

Mobil, enim izmed vodilnih evropskih
prikolic, avtodomov
koncept

mobilnih hišic, uvaja krožni

in

predelave odpadne

in časopisnega

komunalne

papirja v nove izdelke

embalažni, avtomobilski
od primerov

opiše

in gradbeni

Hančič.

dr.

ADRIA

proizvajalcev

plastike

namenjene
industriji,« enega

V projektu

sodelujejo

še

trije tuji partnerji, in sicer finska družba za reciklažo
odpadnega papirja

ECOPULP, poljski nacionalni

-

inštitut za gradbeništvo
v predelovalne

-

ITB

tehnologije

center vpet

ter razvojni

plastike

-

AITIIP iz Španije.

Za izpopolnjene tehnologije recikliranja so partnerji
projekta
Energy

vtem

letu

prejeli prestižno nagrado

V ospredju projekta

ekoloških,
ljarstvo

100 %

bodo

LIFE

biološko

iz odpadne

žalski inštitut za

skupen

je izdelava

BioTHOP pa

razgradljivih

vrvic za hme-

hmeljevine. Povezala

hmeljarstvo in TECOS

sta se

IHPS,

naslovila

ter

projekt za vpeljavo tehnoloških rešitev, ki

v prvi vrsti v pomoč hmeljarjem za

sonaravne pridelave
BioTHOP ne
oporne

National

Globe Award.

hmelja. Preko

naslavljajo

vzpostavitev

projekta LIFE

le rešitev biorazgradljive

vrvice, temveč stremijo k celovitem

izkoristku
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reciklirali, 4,4 odstotka smo oddali

jih 95,4 odstotka

0,2 odstotka odložili na trajnih

na predelavo in le
deponijah,«

Kanalec.

ponazori

predstavlja

Žlindro, ki

duktov, uspešno
tehnologijami

glavnino

stranskih

predelujejo in tržijo.
tudi žlindre

predelujejo

pro-

obstoječimi

Z

odlaga-

iz starih

lišč in

v procese vračajo pridobljene kovine. »Pri

se ne

mislimo ustaviti,

ki

jih trenutno

kajti

oddajamo

dokaj vredne kovine,
Poleg

tega

oddaljeni

kot

glavni

pa so

na predelavo,

se nahajajo

so nikelj, krom

in vanadij.

predelovalni

1000 kilometrov,

prek

teh odpadkov

tem

produktih,

v stranskih

pomeni tudi

obrati od nas
da premeščanje

tako

obremenjevanje

dodatno

okolja. Zato iščemo primerno tehnologijo in zadali
smo si cilj,

da bomo

interno

stranske

proizvode,«

Kanalec.

A to še

panogi

naše

predstavi
ne

gospodarstva

tokov, pač pa so za nas

masnih

energijski tokovi.

tudi

interesantni

nam predstavljajo

v skupino

SIJ

ni vse. »Krožnega

vidimo samo v obliki
zelo

reciklirali vse

cilje skupine

Velik izziv
sodimo

kajti že sedaj

emisije CO2,

z najnižjimi emisijami na enoto proizvoda

in za

dodatna zniževanja

potrebni

bodo

v

veliki

napori in vlaganja.«

za oskrbo mesta.

bazena

Športnega centra

na povečevanje
Vpeljati številne nove

na tehnološko rešitev predelave

»Zelo smo ponosni

žlindre, ki predstavlja
vseh

da

rešitve

največji, 60-odstotni

spremljajočih produktov

Mineralne produkte

naravnih materialov.

čimer

dobršen

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

znatne količine

kovin,

površine

ukinitev kislinskega

toplo

valjanih trakov

proces. »Tehnologija

energije

in kot

mično rešitev

na mehanski

za manjše

okolja ter

proizvajalce

hladno

načrte

Velike

imajo tudi na

letos

bodo

namestili toplotni

v obliki toplotnih

valjanih

Evropske

rezultatov.

unije za raziskave

bo nadaljeval

2020, se

za katerega

iz

in inovacije

manj 40-odstotni

dimnih plinov

izkoristek

in pridobili

več

kot

3.500

megavatnih ur toplotne energije na leto. Uporabili jo
bomo za

dogrevanje dovajanega

in za ogrevanje

Odvečno
obločne

sedaj.

svežega zraka v peči

toploto, ki

peči, na Ravnah

Odvečno toploto

nastane

v procesu elektro-

na Koroškem izkoriščajo
Skupina

že približno 41 odstotkov

kapacitet,«

SIJ oddaja

že

lokalnemu

toplote,

potrebne

v okviru konzorcija

pove

interno

reciklirali

smo vložili 30 mio

v izjemnem

in s tem dodatno

inve-

Boštjan Bratuš,

vse

naše

stranske proizvode,«
cilje skupine
SIJ

predstavi

Slavko Kanalec,
izvršni

direktor

za proizvodnjo,
tehnologijo in
investicije

Skupine

SIJ.

direktor Hidrie.

ventilatorjev,
sposobni

bo

in

razvoj

elektronsko

indu-

komutiranih

ob zmanjšani porabi

ki bodo

prilagajati delovanje

energije

sistema glede na mno-

upravljali pametne zgradbe,«

ki bodo

predstavi novost. Sicer pa imajo letno več kot

dvajset okoljsko
zelene

družine

projektov,

naravnanih

tehnologije v okviru

proizvodnih

kjer

uvajajo

procesov pri

njih ali njihovih dobaviteljih.
Izzivov, kijih prinaša krožno gospodarstvo, je
veliko. V podjetju

Hidria

so si zastavili več ciljev na

(Safety, Health, Environment

Varnost, Zdravje, Okolje) je eden

dobavitelju energije za daljinsko ogrevanje, ki z njo
pokriva

proizvod

stiramo v povečanje

tem področju. »SHE

lastnih prostorov.«

da bomo

mobilnost, op. a.). »V razvoj

tega produkta

porastu naročil za ta

Bratuš

dosegli naj-

»Zadali smo si cilj,

ki

podjetij CLEPA za področje

smo kljub covid-19 krizi

SiEva. Trenutno

žico senzorjev,

s spremljanjem

»Pričakujemo, da bomo z novo tehnologijo

izrabe odvečne toplote iz

Mobility« (zelena

PSG,

združenja

s strani

»Druga pomembna inovacija

so leta

pridobili sredstva

nagrado

avtomobilskih

strializacija nove

na eno od večjih peči.

s partnerji iz tujine

skupaj

Horizon

cevi

na Koroškem.

izmenjevalnik

projekt ETEKINA,

Demonstracijski

programa

Ravnah

»Green

dizelskega

Hidria Optymus

EUR. Del razvoja je bil izveden tudi

unikatno, ekono-

taka predstavlja

krizi v

hladen zagon

tlaka

dobil prvo

in industrializacijo

v SIJ Acroniju.«

trakov

2017

evropskih

predstavlja velik prihranek

in veliko znižanje obremenitev

zaposlenih

Tam

čiščenja

prehod

in

sistema za

motorja s senzorjem
je leta 2016

tudi

vir,« pravi Kanalec.

logij, ki so ga razvili v podjetju Hidria, je nedvomno
lastni razvoj

Kanalec.
Izpostavi

na Koroškem in

Raven

prioritetni ogrevalni

Največji dosežek na področju novih, zelenih tehno-

ki bi bile

primer uspešne rešitve opiše

osnovnega procesa,«

9.000

zadoščala

porastu

izjemnem

del

s čimer smo izboljšali ekonomiko

sicer izgubljene,

potreb

oddali

toplota

ta

energije,

vseh

pričakujemo,

toplote

predvidoma

bomo

SIJ

letnega

na Koroškem. »Glede

Ravne

za izdelek kljub

Zanimanje

se znižuje poraba

Tako smo zaprli

materialnega toka v procesu proizvodnje jekla. V
proces pa vračamo

polovico

bo postala

pokritega

odpadne

megavatnih ur toplotne

da

toplote Skupina
in

žlinder uspešno

iz predelave

tržimo v cestogradnji, s

jekla.

deleža

bo v letu 2020, ko

za skoraj

delež

procesa izdelave

odvečne

Del

ogrevanje zimskega

donira za

obvladujemo tako na

od

nivoju skupine

-

14 procesov, kijih

kot

posameznih

poslovnih enot in kompetenčnih centrov. Tu je seveda
osnovni

cilj zmanjšanje vplivov na okolje, povzročenih

bodisi z našimi produkti

bodisi proizvodnimi

procesi
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pri nas ali

naših

dobaviteljih. Srednjeročno

cilj zmanjšati

leta 2022

2 % vrednosti prodaje ter manj kot

do

100 ton proizve-

denega CO2 na en milijon evrov prodaje.
okviru približno

imamo

nivo porabe energentov pod

tako v

kategorij

odpadkov,«

pove Bratuš.

Pri krožnem
gospodarstvu bo
dvigniti

velik izziv

zaposlenih

in širše

družbe, da bodo
zares dosegli prave
učinke, meni Boštjan
Bratuš, direktor
Hidrie.

strani Evropske

lokaciji

uvajajo projekt,

porabe

pitne vode, ki

specifično
Eden

več

unije,

ki je usmerjen

Hidaqua,

na koprski

v zmanjšanje

kraškem področju

je na obalno

problematična.

embalaže na okolje. Ob

zahtev

kupcev po čistosti proizvodov,

meznih proizvodnih
izpostavimo

zmanjšanje direktnega vpliva na okolje, hkrati pa

predvsem

nam povzroča

nimi kapacitetami
pojasnjuje
bo

povzroči

ter interno

velik izziv dvigniti
da bodo

logistično

nivo kompetenc

zares dosegli

trgu in

postali

vrhunskih

prizadevanja

Vsa

2030

postali

2025

želimo

dnje

primarnega

strukturo
pa

še

dodatno

in večanje

bomo zapolnjevali

recikliranim

znižati odvisnost

aluminija,
obsega

spremenjeno
posameznih

s kupljenim,

aluminijem. V letu 2020

aluminija sodi

t.

Talum

na
uspehe

med energetsko

inten-

% energije

izboljšavami
čati

izdelkov
do leta
»Do leta

svetu. Zaradi

le

5

s specifično
2. mesto
izvajanja

%

v elektroliznem
zelo

proces in si s stalnimi

prizadevamo

še pove-

učinkovitost,« pojasni Drobnič.
porabo

»To

električne energije,

med proizvajalci aluminija v

prestrukturiranja in sledenja

cilja zniževanja porabe
cifične

veliko

prihrani. V Talumu

pa se

proizvodni

inovacijami

in

energetsko

se v prvem

recikliranje porabi

potrebna za proizvodnjo

dobro obvladamo
in

aluminija

procesu, porabi

i. elektroliznem

procesu, 95

izdelkov.

legi-

aerosol-doz

proizvajalec,«

industrije. »Za proizvodnjo

ureditvijo,«

v Talumu gredo v smeri, da bi

znamko

svetovni

kije

prave učinke,

neodvisni od primarnih

blagovno

energije,

aluminijastih

razvoja

farmacevtsko, kozmetično

posledično prihranek materiala,

največji

Proizvodnja
zivne

dokazujemo

do

in

pozicionirali

kjer zasedamo

reciklažo

posa-

lahko

industrijo, kjer smo z razvojem

s skladišč-

zaposlenih

po

»Posebej

rondelic, ki omogočajo proizvodnjo

a se za njegovo

meni Bratuš.

Z

skupinah.

energije,

Pri krožnem gospodarstvu

sogovornik.

širše družbe,

izzive

aluminijastih

dosežke na področju

naše

in prehrambeno
ranih

koraku,

dodatne transporte in

dodatne

predsednik

našteje Drobnič.

kjer se

povečanje vračljive embalaže sicer pomeni

indirektno

do vrhunskih

več podprojektov

rondelic za embalažo za

soočajo z dodatnimi potrebami čiščenja embalaže.
»Bistveno

Marko Drobnič,

pravi

reciklažo

ki vključuje

uspešno

tem se pojavlja vse

porabe energije

energije in povečevanja
Talum že sedaj

spe-

dosega in celo

od proizvo-

presega

programsko

zmanjšanja emisije toplogrednih plinov do leta 2030

programov

predelanim

in

ključnih projektov prihodnjega petletnega

Eden

obdobja je Z

s tanjšimi stenami

večjih izzivov je tudi zmanjšanje vpliva

odpadne

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

tudi s

je podprt

nivo kompetenc

zmanjšanju porabe

okviru mednarodnega konzorcija

voda. V
ki

namenjajo

približali 60 % predelanega

v naši blagovni proizvodnji,« o

uprave Taluma.

izdelkov,

Veliko pozornosti

proizvodnjo

načrtih za prihodnje

procesov načrtujemo

100 kazalnikov

tudi zmanjševanja posameznih

Prav

predvideno

recikliranega aluminija

ali

se bomo glede na

skupni cilj (Vision 2050, European

Aluminium)

za 40 % glede na postavljeno referenčno leto
Emisije
1990

CO2 smo

znižali

namreč glede na referenčno

že za 64

1990.
leto

%.«

27

29.09.2020

Stat.si

Torek, 02:20

Država: Slovenija

Kazalo

1/1

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9105

Računi fizičnega pretoka energije, Slovenija, 2018

Rezidenčni poslovni subjekti so v tujini v 2018 porabili 15.244,6 TJ energije; 11,6 % več kot v 2017
V letu 2018 so rezidenčni poslovni subjekti v tujini porabili 15.244,6 TJ energije, medtem, ko so nerezidenčni poslovni subjekti v Sloveniji porabili 11.641,5 TJ
energije.
28.9.2020 | brez statusa

DELI OBJAVO:

Marko Pavlič
Povpraševanje po podatkih

Rezidenčni poslovni subjekti v tujini v 2018 porabili 15.244,6 TJ energije, leto prej 13.655,0 TJ
Izračun SURS je pokazal, da so v letu 2018 rezidenčni poslovni subjekti v tujini porabili 15.244,6 TJ energije, kar je za 11,6 % več kot v 2017. V 2018 so nerezidenčni
poslovni subjekti v Sloveniji porabili 11.641,5 TJ energije, za 19,7 % več kot leto prej. Izračun upošteva rezidenčno načelo, kar pomeni, da se opazujejo dejavnosti
vseh rezidenčnih enot nacionalnega gospodarstva ne glede na njihov geografski položaj.
V 2018 iz naravnih virov pridobljene 144.979,9 TJ energije; 3,6 % manj kot leto prej
Količina energije, pridobljene iz naravnih virov je bila v 2018 za 3,6 % manjša kot v letu 2017. V dejavnosti rudarstvo (B po SKD 2008) je bilo pridobljene 100.731,9
TJ energije (ali 69,4 % vse energije, pridobljene iz naravnih virov), v dejavnosti kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo (A) 22.985,1 TJ (15,9 %), v dejavnosti oskrba z
električno energijo, plinom in paro (D) 20.951,1 TJ (14,5 %), v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (O) 177,9 TJ (0,1 %) in v
predelovalnih dejavnostih (C) 133,9 TJ (0,1 %).
Neto domača poraba energije v letu 2018 znašala 301.994,1 TJ
Neto domača poraba energije je v letu 2018 znašala 301.994,1 TJ, kar je za 0,3 % manj kot v 2017, ko je znašala 303.093,7 TJ. Gospodinjstva so v 2018 porabila
100.067,0 TJ energije (kar je znašalo 33,1 % vse neto domače porabe energije), v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D) je neto domača poraba
energije znašala 74.940,5 TJ (24,8 %), v predelovalnih dejavnostih (C) 63.666,0 TJ (21,1 %), v dejavnosti prometa in skladiščenja (H) 17.373,3 TJ (5,8 %), v
gradbeništvu (F) 10.910,8 TJ (3,6 %), v trgovini in vzdrževanju (G) 10.900,2 TJ (3,6 %) in v vseh ostalih dejavnostih 24.136,3 TJ (8,0 %).

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

Neto domača poraba energije (SKD 2008 in gospodinjstva), po deležih, Slovenija, 2018

1) Druge dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (A), rudarstvo (B), oskrba z vodo, odplakami in odpadki (E) ter ostale storitvene dejavnosti (I-S).
Vir: SURS

Pridobljena energija iz naravnih virov, Slovenija
2008

2017

2018

TJ
SKUPAJ

2018
2017

2018
2008

indeks

151.974

150.439

144.980

96,4

95,4

117.463

107.284

100.732

93,9

85,8

kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (A)

19.626

24.770

22.985

92,8

117,1

oskrba z elektriko, plinom in paro (D)

14.583

18.088

20.951 115,8

143,7

0

184

178

96,7

1)

301

113

134 118,3

44,4

rudarstvo (B)

dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (O)
predelovalne dejavnosti (C)
1) izračun ni smiseln
Vir: SURS

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Starš e: Gradbene parcele v roke obč inskemu podjetju
KARMEN GRNJAK TOREK, 29 SEPTEMBER 2020

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

POLITIKA

NASLEDNJI ČLANEK

Ptuj: Obč ina lahko svoje premož enje prodaja na

Javno gradbeno podjetje Gradnje Starše
več nač inov
je občina ustanovila z namenom
vzdrževanja občinske infrastrukture,
sedaj pa se bo podjetje ukvarjalo tudi z
gradnjo hiš. Občina je namreč podjetje dokapitalizirala z zemljiščem v
velikosti skoraj 2.000 m², na katerem naj bi zgradili hiše za prodajo.

Zemljišče, ki prehaja v roke podjetja, je v Loki pri Rošnji. Šlo naj bi za gradbeno zemljišče, ki sicer
še ni komunalno opremljeno, vendar je ob stanovanjskem naselju. Tržna vrednost zemljišča je
ocenjena na 55.000 evrov. Na njem naj bi podjetje zgradilo enostanovanjske stavbe za prodajo.
Glavna dejavnost podjetja v naslejih občine Starše sicer še vedno ostaja vzdrževanje in izvajanje
kanalizacijskih storitev, urejanje in čiščenje javnih površin, redno vzdrževanje občinskih cest,
vzdrževalna dela na javni razsvetljavi, vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju ter razna druga
gradbena dela. Z novim zemljiščem, ki prehaja v roke podjetja, pa postaja jasno, da bo podjetje
svojo dejavnost razširilo, kaže pa, da se obetajo tudi nove zaposlitve. Na občini je bilo ob koncu
leta zaposlenih 14 oseb, povprečna mesečna bruto plača pa je znašala skoraj 1.200 evrov.
Preberite več v Štajerskem Tedniku
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