Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 11. 3. 2019
Število objav: 2
Internet: 1
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska dejavnost, ...: 0
Inženirska zbornica ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon o ... načrtovanju: 0
Zakon o ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih zemljišč: 0
Svetovni gradbeni forum 2019: 0
Gradbeništvo, graditev: 1

Naslov

Slovenci se ne otepajo več dela v gradbeništvu

Zaporedna št.
1

Medij; Doseg

Vecer.com; 234.742, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 3. 2019

Stran v zbirki:
4

Avtor

Tomaž Ajd

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Slovenci se ne otepajo več dela v gradbeništvu Roman Kolar, direktor podjetja Krt GradbeništvoTOMAŽ AJD Tomaž
Ajd 10.03.2019, 06.45 Slovenjebistriško podjetje Krt gradbeništvo dobro posluje, tako so v zadnjem času zaposlili
dodatne delavce. Podjetje Krt gradbeništvo je pred dnevi dokončalo novi vrtec v Ozki ulici v Slovenski...

Naslov

Domovi v gradnji ali jih povečujejo

Zaporedna št.
2

Medij; Doseg

Delo; 141.000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 3. 2019

Stran v zbirki:
5

Avtor

Silva Čeh

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Stran: 20

Površina: 205 cm2

...900.000 evrov. Predvideno je sofinanciranje gradnje dveh oddelkov za demenco v domu upokojencev v Postojni in
varovanega oddelka v Lukavcih. Poleg splošne gradbene zakonodaje je treba upoštevati pravilnik o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Ali se tudi v Sloveniji razmišlja o manjših domovih...
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Vecer.com
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Slovenci se ne otepajo več dela v gradbeništvu
vecer.com/slovenci-se-ne-otepajo-vec-dela-v-gradbenistvu-6673578

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

Roman Kolar, direktor podjetja Krt GradbeništvoTomaž Ajd
Tomaž Ajd
Slovenjebistriško podjetje Krt gradbeništvo dobro posluje, tako so v zadnjem
času zaposlili dodatne delavce.
Podjetje Krt gradbeništvo je pred dnevi dokončalo novi vrtec v Ozki ulici v
Slovenski Bistrici. Sicer pa je slovenjebistriško podjetje predvsem v zadnjih
letih izvedlo več zahtevnejših objektov na območju občin Slovenska Bistrica,
Oplotnica, Poljčane, Makole in Rače - Fram. "Eden največjih je hala v Impolu, zgradili smo
skladiščne prostore za širjenje profilarne. Pred dnevi smo začeli nadzidavo zdravstvenega
doma v Slovenski Bistrici, kar moramo končati do konca julija. Kmalu nas čaka tudi dozidava
zasebne ambulante Roj, prav tako pa delamo pri podjetju Hosekra," o zadnjih projektih pravi
Roman Kolar, direktor podjetja Krt gradbeništvo, ki je za svoje delo prejelo tudi zlato boniteto
odličnosti.

V letu 2018 so poslovali zelo dobro, saj so ustvarili za 5,7 milijona evrov prometa, kar je za 2,3
milijona evrov več kot leta 2017. "Ker smo imeli lani zares veliko dela, smo dodatno zaposlili
štirinajst delavcev. Posebej sem vesel, ker smo zaposlili precej Slovencev, ki v prejšnjih letih
niso želeli delati v gradbeništvu, ne glede na plačo in pogoje dela. Tako imamo v podjetju
zaposlenih okoli 65 odstotkov svojih državljanov, ostali prihajajo večinoma iz Bosne in
Hercegovine, nekaj tudi s Kosova," ugotavlja Kolar. Podjetje že skoraj dve leti deluje v novih
prostorih na Klopcah, kjer imajo tudi skladiščne prostore, mehanično delavnico in štiri spalnice
za svoje zaposlene. Zaposlenih imajo triindvajset delavcev, v Gradbenih storitvah in
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posredništvu, Gašper Kolar, s.p., pa še enaindvajset - skupaj jih je torej 44. Ukvarjajo se z
vsemi gradbenimi dejavnostmi, z nizkimi gradnjami, visokimi gradnjami, transportom in
asfaltiranjem.
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