Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 2. 9. 2020
Število objav: 13
Internet: 6
Tisk: 7
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 5
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
2

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
3

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
4

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Projektiranje novih in obnova dotrajanih fasad

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...skladu z veljavnimi pravilniki, trenutno veljavno zakonodajo in s pravili stroke, pri čemer mora biti pri izvedbi
zagotovljen nadzor, kot ga določajo Gradbeni zakon in nove tehnične smernice za požarno varnost v stavbah, ki so v
veljavi od 1. julija 2019. Vloga, ki jo odda investitor s podpisom odgovornega vodje projekta,...

Naslov

Pešpot jeprškega učitelja vsak dan bolj zasvinjana

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Dan v novicah; 2. 9. 2020

Avtor

Boštjan Fon

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 6

Površina: 914 cm2

...jih odstranijo oziroma ali to lahko opravi MO Kranj sama, odgovorili: »Odstranitev objektov je odvisna od tega, ali so
postavljeni skladno z določili gradbenega zakona in prostorskih aktov Mestne občine Kranj. Vsak primer je treba
obravnavati posamično.« Medobčinski inšpektorat Kranj je lani v naselju Drulovka obravnaval...

Naslov

S šentviškim predorom mastno služili

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Dan v novicah; 2. 9. 2020

Avtor

Aleksander Brudar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 408 cm2

...krivdo zavrača ALEKSANDER BRUDAR aleksander.brudar@slovenskenovice.si LJUBLJANA O Predor Šentvid na
gorenjski avtocesti se bo v zgodovino slovenskega gradbeništva zapisal ne samo kot eden od najzahtevnejših,
najdražjih in zamudnih avtocestnih projektov, ampak tudi kot projekt, ki mu že prve ure obratovanja niso bile...

Naslov

Stroški obnove Glavnega trga s Koroško cesto

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 90 cm2

Stroški obnove Glavnega trga s Koroško cesto Osnovna pogodba Nigrad 4,886.044 € Izvedeno Aneks k osnovni
pogodbi Nigrad 882.744 € V usklajevanju Kanalizacija Nigrad 466.617 € V izvajanju Javna razsvetljava Markomark
419.519 € Izvedeno in urbana oprema Nival Obnova vodovoda Mariborski 244.717 €

Naslov

Začeli graditi novo halo

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Pomurje; 2. 9. 2020

Avtor

Majda Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 541 cm2

...gradbeno dovoljenje, ki so ga pridobivali več kot leto dni. Direktorica družbe Sabina Sobočan pa še pove: "Spremljali
smo tudi gospodarske napovedi za gradbeništvo, kjer gibanja vendar kažejo na neko povpraševanje, zato smo ostali
pri odločitvi.” Podjetje ima sklenjene pogodbe za proizvodnjo do konca leta, za naslednja...
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Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
7

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Tisk

Zaporedna št.
9

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

Na Škofljici podvoz proti zastojem

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 397 cm2

PROMET Na Škofljici podvoz proti zastojem Direkcija za infrastrukturo pripravlja projekt podvoza pod železniško progo
na Škofljici, kjer danes zaradi nivojskega križanja ob konicah nastajajo dolgi zastoji. Zaradi podvoza bo kraj deležen
temeljite prometne preobrazbe. / Peter Pahor Škofljici se

Naslov

Nekoč manj učiteljev in več učencev

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Mojca Vtič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 483 cm2

...vpisanih v srednje tehniške in druge strokovne štiriletne programe. Na področju srednješolskega izobraževanja
programov tehnike, proizvodnje tehnologije, gradbeništva (89 % fantov) ter informacijske in komunikacijske tehnologije
Učenci s posebnimi potrebami v rednih programih OŠ Ujemi svoje sanje Priljubljena slovenska...

Naslov

Kolumna Bojana Žnidaršiča: Kdo nadzoruje nadzornika?

Medij

Deloindom.delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Bojan Žnidaršič

Teme

Gradbeni zakon

...(pre)potrebna podlaga za dobrega energetskega svetovalca. Formalno izobraževanje je začel kot kvalificiran zidar,
nadaljeval kot gradbeni tehnik in diplomirani inženir urejanja krajine. Zaključil ga je na filozofski fakulteti kot andragoško
specializacijo za predavatelja na višji strokovni šoli. Za svetovanje so pomembne...

Naslov

Psihosocialna tveganja in stres močno vplivajo na zdravje zaposlenih in uspešnost
organizacij

Medij

Ekonomska demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

L. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 21

Površina: 1.869 cm
2

...socialno delo, vzgojno-varstveni in podobni zavodi); 3) Ostalih sektorjih (vzgoja, izobraževanje, predelovalne
dejavnosti. IKT, trgovina, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kmetijstvo, idr.). Orodje je namenjeno tako delodajalcem
oziroma tistim, ki v delovni organizaciji skrbijo za področje spremljanja varnosti in zdravja...

Naslov

Imuniteta SD: Črna gradnja nekdanjega načelnika UE Piran Ivana Seljaka še vedno brez
epiloga!

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Nina Žoher

Teme

Gradbena parcela

...investicijo Občine Piran,” je razvidno iz podane ovadbe. Sajič se je odločil, da zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi
z namensko rabo in nezakonit prenos “gradbenih” parcel od občine na Seljaka poda še ovadbo na NPU, kjer jim je
podrobno pojasnil celotno zgodbo. Ob tem pa je v obzir še posebej poudaril, da je Seljak tedaj...
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Internet
Zaporedna št.
11

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
13

Povzetek

Naslov

Projektiranje novih in obnova dotrajanih fasad

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...skladu z veljavnimi pravilniki, trenutno veljavno zakonodajo in s pravili stroke, pri čemer mora biti pri izvedbi
zagotovljen nadzor, kot ga določajo Gradbeni zakon in nove tehnične smernice za požarno varnost v stavbah, ki so v
veljavi od 1. julija 2019. Vloga, ki jo odda investitor s podpisom odgovornega vodje projekta,...

Naslov

Kolumna Bojana Žnidaršiča: Kdo nadzoruje nadzornika?

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Bojan Žnidaršič

Teme

Gradbeni zakon

...praksi nihče resno ne ukvarja. In smo pri zadnjem izvajalcu iz naslova, ki se ga prevečkrat smatra kot nepotreben
strošek. To je nadzornik. Seveda ga gradbena zakonodaja zahteva in seveda ga vsaka novogradnja tudi ima. Na
papirju. Vsebinsko pa ne, čeprav se mora prav lastnik zavedati, da je nadzornik edina strokovna oseba,...

Naslov

JUB sodeloval pri barviti prenovi prostorov Pediatrične klinike

Medij

Ekohisastil.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov, ki z razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov in storitev stremi k energijsko
varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. JUB je kot slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno
podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot tridesetih trgih...
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Projektiranje novih in obnova dotrajanih fasad
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je že v juniju zaradi velikega
zanimanja na temo energetsko učinkovitih ovojev stavb organiziralo dva spletna
seminarja z naslovom Projektiranje fasad, strokovnega izpopolnjevanja pa se je 19. in
23. junija skupaj udeležilo več kot 130 slovenskih arhitektov in projektantov.

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

1. september 2020 08:40
1. september 2020 8:40
Predviden čas branja: 5 min

Fotografije 1/3

Stanovanjski blok v Ljubljani

Izobraževanje, ki so ga izvajali priznani strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, je bilo posvečeno
projektiranju novih in obnovi dotrajanih fasad. Udeleženci so s predstavitvijo mnogih koristnih
informacij in rešitev, ki jim lahko pri snovanju ali sanaciji fasadnih ovojev pomembno olajšajo
delo, tako pridobili vrsto strokovnih in tehničnih informacij na temo diagnostike, popisov del ter
ustreznih analiz, ki morajo biti izvedeni še pred pripravo projektne dokumentacije. Predavanja, ki
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so vsebovala tudi določila spremljajoče zakonodaje ter opise pogojev za pridobitev subvencij, so
prispevali družba JUB, Knauf Insulation in slovenski okoljski Eko sklad.

Nujen je projektni pristop
»S takimi izobraževanji in usposabljanji deležnikom nakazujemo pravo pot do trajnostnih rešitev
v gradbeništvu ter se tako skupaj z njimi tudi odgovorno vključujemo v krožno gospodarstvo,« je
udeležence uvodoma nagovoril dr. Iztok Kamenski, predsednik UO GBC Slovenija. »Seminar
smo pripravili z namenom, da bi se pri novih ali pri obnovi dotrajanih fasad pojavljalo čim manj
napak. Naložbe v fasadne ovoje so že tako veliko finančno breme, zato si zaradi nedoslednih
izvedb in slabega nadzora investitorji ne želijo še dodatnih stroškov. V gradbeništvu morajo biti
projektanti, nadzorniki, izvajalci in proizvajalci gradbenih materialov in izdelkov ves čas povezani,
za uspešno izvedbo pa je nujen projektni pristop, ki združuje raznolika znanja in usklajevanja
vpletenih strokovnjakov ter izkušnje izvajalcev,« je poudaril predsednik združenja Kamenski.
Kamenski kot Jubov strokovnjak za fasadne sisteme opozarja, da je še pred projektiranjem novih
ali za sanacijo poškodovanih in degradiranih fasadnih ovojev treba pridobiti vse podatke o
objektu – od celovitih načrtov do tehničnih skic posameznih detajlov. Z ogledom objekta je
mogoče oceniti, koliko projektnih faz bo potrebnih za izvedbo sanacije fasadnega ovoja ali

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

obnovo posameznih fasadnih odprtin, pri tem pa dosledno upoštevati vse aktualne tehnične in
požarne smernice in gradbeno zakonodajo. Za pripravo analize je treba ugotoviti, kje na objektu
se pojavljajo težave s toplotnimi mostovi, kakšna je obstoječa požarna varnost objekta, kako je z
dotrajanostjo oken, morebitnim zamakanjem strehe, hidroizolacijo balkonov in izvedbo drugih
vgrajenih detajlov, kot so na primer senčila. Z diagnostiko objekta se torej ugotavlja, ali je bil
fasadni ovoj tehnično ustrezno izveden ali ne. Na podlagi izračunov in testov poteka analiza,
kakšen sistem sidranja zahteva posamezna kontaktna fasada. Poleg naštetega se na objektu
preverja oprijem ter predvidi mesta, kjer lahko pride do poškodb oziroma razpok fasadnega
ovoja, preverjajo pa se tudi pomanjkljivosti, ki povzročajo toplotne izgube. Opravljajo se še
meritve vlage v zidni konstrukciji ter preverjanje prisotnosti plesni, na degradiranih betonskih
površinah pa se prav tako ugotavlja vzroke za nastale napake.

Problem toplotnih mostov
Strokovnjak za fasade JUBIZOL Aleš Kovač je pripravil obsežno analizo na področju izvedb
fasadnih ovojev in se posvetil zlasti neustreznim rešitvam, kritičnim točkam in izvedbenim
pomanjkljivostim, ki jih zadnjih pet let zaznava na slovenskem trgu. Opozoril je na težave zaradi
zamakanja streh, neustreznega tesnjenja in pereče kapilarne vlage v podzidkih. Toplotni mostovi
in nabiranje kondenza na objektih so pogosto posledica slabe izvedbe dilatacijskih stikov pri
okenskih policah, napuščih, frčadah in pri vgradnji fasadnih senčil. Težave so pogoste tudi pri
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zaprtih in odprtih balkonih, kjer pogosto prihaja do poškodb v materialih, do nastanka toplotnih
mostov, zamakanja na fugah in prebojih ter težav z vdorom vode zaradi napak pri vgradnji ograj,
neustrezno vpetih v fasado. Arhitektom, projektantom, izvajalcem, nadzornikom in ponudnikom
materialov Kovač priporoča, naj pred izdelavo projekta pozornost posvetijo natančni analizi
objekta  fazi diagnosticiranja za ugotovitev napak, ter fazi podrobne izdelave popisov za izvedbo
del, ki je z natančno oceno finančne strukture naložbe glavno vodilo investitorjem.

Pravilna izbira materialov
Domen Ivanšek iz družbe Knauf Insulation je udeležencem predstavil veljavno zakonodajo na
področju gradnje ter glavne tehnične smernice za pravilno izvedbo toplotnoizolacijskih fasadnih
sistemov. Te se nanašajo na požarno varnost v stavbah, učinkovito rabo energije in zaščito pred
hrupom. Opozoril je na pravilno izbiro materialov, s katero je mogoče bistveno vplivati na stanje
varnosti objektov različnih višin, ter predstavil aktualne smernice in predpise za različne vrste
fasad. Za ničenergijske stavbe je omenil določila energetskega zakona (EZ1), ki predvideva
zaostrovanje pogojev pri toplotni izolativnosti materialov ter znižuje dovoljeno potrebno toploto za
njihovo ogrevanje. Slovenija naj bi do leta 2030 prenovila kar 26 milijonov kvadratnih metrov
stavbnih površin, kar bi bilo mogoče doseči prav s pomočjo subvencij Eko sklada. Opozoril je na
novo tehnično smernico GIZ PFSTI, gospodarskega interesnega združenja proizvajalcev
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, ki bo že v kratkem prinesla nova pravila in zvišanje
standardov pri vgradnji fasadnih sistemov, s čimer bi ob manjših potrebah po vzdrževanju na
dolgi rok izboljšali varnost in trajnost fasade ter stavbe v celoti.

Subvencije okoljskega sklada
Maja Vrezovnik iz Eko sklada se je osredotočila na pogoje in standarde, ki jih skladno z
veljavnimi pravilniki in zakonodajo za pridobitev subvencije določajo v javnem okoljskem skladu.
Spodbude Eko sklada so v obliki javnih pozivov odprte tako za občane, javna podjetja, NVOje,
občine in društva, nanašajo pa se na toplotne izolacije fasad, streh in kleti, optimizacijo sistema
ogrevanja in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Vsa projektna
dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) mora biti v skladu z veljavnimi pravilniki, trenutno
veljavno zakonodajo in s pravili stroke, pri čemer mora biti pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot ga
določajo Gradbeni zakon in nove tehnične smernice za požarno varnost v stavbah, ki so v veljavi
od 1. julija 2019. Vloga, ki jo odda investitor s podpisom odgovornega vodje projekta, mora biti
oddana pred zaključkom del za izvedbo naložbe, priložiti pa ji je treba tudi vrsto dokazil, od
računov izvajalcev in podizvajalcev do fotografij, ki so bile izdelane med gradnjo in ob zaključku
sanacije fasadnega ovoja. (ktm)
Foto: arhiv GBC, JUB in Knauf Insulation
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Površina: 914 cm2

Pešpot jeprškega

učitelja
danĞ
bolj zasvinjana
Za njeno ureditev skoraj 30.000 evrov, zdaj je polna smeti in gradbenih odpadkov
Kranjska občina obljublja ukrepanje redarjev
BOŠTJAN FON
bostjan.fon@slovenskenovice.si

DRULOVKA O

Ob desnem

bregu Save je speljana
urejena pešpot, ki povezuje
naselja nad konglomeratno

na sicer sredi poletja izjemno prijetni, senčni poti.
»Predvsem nas moti svinjarija, ki je je vsak dan več,«
smo slišali od domačinov in
zato sami stopili na Pešpot

jeprškega učitelja.

nad kanjonom Zarice, kjer
poteka skozi naselje Drulovka do cerkve na Bregu.

Drulovka je znana kot eno
najpomembnejših od 44
neolitskih lokacij v Sloveniji
kjer so arheološko zanimive ostanke odkrili v letih
1955 in 1956, hkrati pa tudi
po tem, da je na spodnjem

Vsak dan
več svinjarije
Ime so ji dali po noveli Si-

delu naselja velika deponija
odpadkov Zarica. Zato se
zastavlja vprašanje, kako
nemarnežem ni toliko, da

rečno strugo med Kranjem in
Medvodami. Poimenovali so
jo Pešpot jeprškega

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

o vsakodnevnem dogajanju

mona

Jenka

Jeprški učitelj,

ta spada med temeljna dela

slovenske klasične književnosti od Valentina Vodnika do Srečka Kosovela in
Ivana Cankarja, čeprav

gre verjeti domačinom, da
večje povezave z literarnim
delom sploh nima. Pot
je posvečena tudi Marji
Boršnik, slovenski literarni
zgodovinarki in nekdanji
predsednici Slavističnega

društva Slovenije, ki je
živela na tem območju.
Dobrih pet let je, odkar so jo
uredili in svečano odprli, pa
imajo okoliški prebivalci že
marsikaj krepkega povedati

poteka po celotnem predelu
nad kanjonom, le ribiči ima-

z imenom, po možnosti še
z lokacijo. Skoda, občina bi

jo vmes odprtino za dostop

morala, ker so bila za uredi-

do Save, ki pa ni zavarovana
z vrati in ključavnico, tako
da lahko vsak radoveden
otrok pride na rob kanjona
in stopi le za korak od trage-

tev porabljena tudi sredstva

Evropske unije, bolj odgovorno pristopiti

k reševanju

težav, predvsem pa ukrepati
tako, da bi preprečili nadalj-

dije. Vrh kanjona je krušljiv

nje kopičenje smeti na tem

in stati na nezavarovanem
robu je veliko tveganje,« smo
slišali. Naprej smo stopali
prek pločevink, odvrženih

območju.«
Naprej po pešpoti smo

cigaretnih škatel, papirja,

naleteli na ogrado z obešeno
polno vrečo smeti, ki je tam
visela že lep čas. Za prostor,

ki čaka, da bo mati

ki je

narava

nekakšna knjižnica v

poskrbela zanj, ne pa ljudje.

naravi, tam je tudi vitrina

Nekateri domačini so začeli
na mejo med pešpotjo in

s klasičnimi leposlovnimi

naseljem odlagati v večjih

prebere v naravnem okolju,

bi smeti odpeljali na odpad
le lučaj stran. Na začetku

količinah biološko razgra-

je škoda izgubljati besed.

dljiv odpadek s svojih vrtov,

Evropski sklad za razvoj

smo opazili staro počitniško

nekateri krčijo gozd na robu
in si tako povečujejo parcele.
»Da bi zadnje čase imeli tu

podeželja je za ureditev poti

prikolico, ki gnije v gozdu,
za občasno prenočitev, ker je
vlomljeno, pa jo uporabljajo
lokalni brezdomci. Naprej
stoji razpadajoča lopa, polna
odpadkov, delov salonitne

kritine in starih, rjavečih
posod za gorivo, ki se bo
nekega dne podrla sama
vase, pa potem še naslednjih
sto let čakala, da popolnoma
razpade.
»Naprej po poti, ki je nad
kanjonom dobro zavarovana
z ogrado, je opaziti še druge
kupe umazanije. Ograda

nadzor, nismo opazili.«

Prijava

na inšpekcijo

Povedali so nam, da je že
leto po odprtju pešpoti pooblaščena strokovnjakinja z
Zavoda RS za varstvo narave
dala prijavo na inšpekcijske
službe MOK Kranj: »Vendar
ni bilo nobenega odziva.
Občinske službe namreč
delujejo pisarniško, torej čakajo le na konkretno ovadbo

deli, ki

jih popotnik lahko

prispeval

12.000

evrov, nekaj

več od tega je dodala Mestna
občina Kranj, ob nastanku
poti so sodelovali strokovnjaki iz arheologije, botanike, z Zavoda RS za varstvo
narave,

iz Gorenjskega

mu-

zeja, Društva za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije
ter Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Toda

Pešpot jeprškega učitelja je

danes bolj kratko popotovanje po stopinjah nemarnosti

in brezbrižnosti.

■
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Vsak

primer

posamično

so

S kranjske mestne občine so nam na naše vprašanje,
ali lahko zahtevajo od lastnikov podrtih lop, starih
počitniških hišic, provizorično postavljenih garaž,
vrtnih

ut in drugega, ki stojijo v gozdu ob

poti,

da jih

odstranijo oziroma ali to lahko opravi MO Kranj sama,
odgovorili: »Odstranitev objektov je odvisna od tega,
ali so postavljeni skladno z določili gradbenega zakona
in prostorskih aktov Mestne občine Kranj. Vsak primer
je treba obravnavati posamično.« Medobčinski inšpektorat Kranj je lani v naselju Drulovka obravnaval in rešil
prijavo v zvezi z odlaganjem odpadkov v naravo. Od
avgusta letos teče inšpekcijski postopek zoper dodatno
prijavo s tega področja, smo še izvedeli, Katja Štruc,
vodja kabineta župana, pa je še dodala: »Medobčinski
redarji nadzore na območju Drulovke opravljajo v sklopu rednih delovnih nalog. V zadnjem času namenjamo
vse več pozornosti

vandalizmu

in nezakonitemu

odla-

ganju odpadkov. Zoper kršitelje bodo redarji ustrezno

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

ukrepali oziroma podali prijave pristojnim službam.«

Knjižnica

v naravi

fotografije:

boštjan

fon
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S šentviškim predorom mastno služili
Državni proračun naj bi bil
oškodovan za 17,7 milijona
Nekdanji predsednik Darsa Rajko

Siročič krivdo zavrača
ALEKSANDER BRUDAR
aleksander.brudar@slovenskenovice.si

O Predor Šentvid na gorenjski avtocesti se
bo v zgodovino slovenskega
LJUBLJANA

gradbeništva zapisal ne samo
kot eden od najzahtevnejših, najdražjih in zamudnih
avtocestnih projektov, ampak
tudi kot projekt, ki mu že
prve ure obratovanja niso

bile naklonjene. Razlog je
bil v prbtipožarnem ometu,

ki je že

pet ur po odprtju,

l.

julija 2008, odpadel z galerije
predora, sicer zgrajene že leta

1984.

iste galerije še
enkrat čez mesec dni, natančneje 6. avgusta. A tokrat ne
na vozišče, ampak na vozilo
štirih nemških turistov.
Nato pa z

Zgodba z odpadnim ometom

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

je po sanaciji v naslednjih
letih počasi šla v pozabo,

kar pa težko rečemo za
preiskavo domnevnih zlorab
proračunskih sredstev zaradi
nenehnih podražitev gradnje predora. S prvotnih

48

milijonov evrov je njegova

končna cena poskočila na
135,7 milijona. Po lokacij-

skem načrtu za 5,5-kilometrski odsek avtoceste od
Šentvida do Kosez iz avgusta
2002 bi moral biti pod
šentviškim hribom zgrajen dvocevni predor brez
priključkov na Celovško ali

katero drugo cesto. Na Darsu
so začeli govoriti o polnem
priključku na Celovško cesto
in dveh kavernah v predoru,
kar je projekt v osnovi seveda precej podražilo.
Vdrla voda
Na ljubljansko okrožno
sodišče so v zvezi s tem
včeraj spet morali nekdanji
predsednik in član uprave
Darsa Rajko Siročič in Abdon Peklaj pa tudi nekdanji
prvi mož Primorja Dušan
Črnigoj. Tožilstvo prvima
dvema očita zlorabo položaja

osnoVne

pogodbe. Po pogod

bi bi morala gradnja predora
brez-priključkov znašati 48

očitkov zatrdil tudi Peklaj.
Pri čemer je izpostavil tudi
»izsiljevanje«

niilijbnov evrov.

SCT,

Trojica obtoženih je krivdo
za očitana jim dejanja zavr-

privoščil, ker

nila že na predobravnavnem
naroku, ki je potekal pred
več kot letom dni. Šele pred
enim tednom se je začelo
sojenje. Siročič je v zagovoru

je država ves
čas spreminja-

la načrte za
projekt. Svojo

krivdo je zanikal tudi Črnigoj.

■po poročanju STA povedal

da prddmet javnega naročanja 4ii bil.določen
ampak določljiv.
Osnovna

pogod-

ki si ga

je ta lahko

Njegov zagovor-

nik Gorazd Fišer
nam je po koncu včerajšnje
obravnave (naslednja je

in oškodovanje državnega

ba za gradnjo

razpisana

proračuna za približno 17,7
milijona evrov pri gradnji

predora pa je
bila podpisana

pojasnil, da je vsa dela, čeprav je šlo za skupen nastop

šentviškega predora, Črnigoju pa, da je obema pri tem

eno leto pred

njegovim

pri gradnji, opravil SCT.
Konzorcija med Primorjem

imenovanjem,

in

za sam projekt

dreti,

pomagal. Dars je leta 2004
posel oddal podjetjema SCT
in Primorje, ki sta skupaj

kandidirala na javnem razpisu. Partnerji naj bi na podlagi razpisa podpisali osnovno

izvajalsko pogodbo, dve leti
pozneje pa, kot je navedlo
tožilstvo, sklenili aneks, s

pa

daje bila pred

njegovim priho-

dom na čelo uprave Darsa
pridobljena cela vrsta drugih
dokumentov. Dodatni stroški pri gradnji predora so bili

SCT pa

za 2. oktober)

da niso mogli raz-

saj bi bilo treba razpis

ponoviti. Vse anekse, ki si
jih je SCT izpogajal z Darje tako Primorje kot
formalni partner le podpisa-

som,

lo, čeprav to podjetje niti ni

katerim so se dogovorili za
drugačen način plačila, kot
je bil opredeljen v osnovni

okoliščinami, med drugim

z vdorom vode leta 2006.
»Tožilstvo je spregledalo

delalo na projektu in niti ni
dobilo plačila. V zagovoru
je Črnigoj pojasnil, da je Primorje v posel vstopilo, ker
je potrebovalo reference s

pogodbi. Po prepričanju
tožilstva so določena delapz

vse nevarnosti pri projektu,

področja gradnje predorov.

pogodbe izpadla, vse pogodbe, ki so jih partnerji sklepali
poletu 2004, pa so skoraj
izničile popust, za katerega

bo

se dogovorili ob podpisu

povezani z nepredvidenimi

ogrožena so bila življenja,
treba je bilo ukrepati,« je še

menil Siročič.
Izsiljevanje SCT

zaradi
nepredvidljivih okoliščin
ukrepati, je ob zavrnitvi
Da je

moral

Dars

»Med

Darsom

in Primorjem

pri tem poslu ni bila izvedena niti ena transakcija,« je

še zatrdil nekdanji prvi mož
Primorja. ■

fl35 J)
\

milijona je na koncu

\

stal tunel.

J

/
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.

j

Nekdanji predsednik uprave Darsa Rajko Siročič (desno) z

odvetnikom Vanjo Radanovičem

fotografiji

'.

.

r

]
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marko feist

na sodišče

foto

marko teist
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Stroški obnove Glavnega trga
s Koroško cesto

Osnovna
Aneks

k

pogodba

osnovni pogodbi

Kanalizacija
Javna razsvetljava
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in urbana

oprema

Obnova vodovoda

Nigrad

4,886.044 €

Nigrad

882.744 €

V usklajevanju

Nigrad

466.617 €

V izvajanju

Markomark

419.519

Izvedeno

€

Izvedeno

244.717 €

Izvedeno

Nival
Mariborski

vodovod
Dodatno naročeni projekti
SKUPAJ:
VEČER

Nigrad

176.818 €

V izvajanju

7,076.459 €
Vir:

MOM
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VARIŠ

LENDAVA

Začeli graditi
novo halo
Epidemija covida-19 proizvodnje ni ustavila.

Vrednost naložbe 2,5 milijona evrov, dokončali jo
bodo predvidoma konec leta
pridobivali več kot leto dni.

Majda Horvat, Vestnik

Podjetje

Variš iz Lendave

gradi novo halo za proizvodnjo montažnih objektov.

Vrednost naložbe

je

2,5

milijona

evrov, podjetje pa

zanjo

namenja

svoj

denar. Objekt,

stoječo

evropskih državah, kar pomeni, da

Direktorica družbe Sabina Sobo-

umeščen za

ob-

proizvodno halo, bo velik

približno 2500 kvadratnih metrov,
gradnja se je pravkar začela in se bo

končala predvidoma konec leta.
Podjetje je v bližini svojega proizvodnega kompleksa kupilo pred

časom tudi zemljišče, kjer skladiščijo nosilne elemente za kopalnice pa

tudi nedokončane in že dokončane
kopalnice.

čan

pa še pove:

"Spremljali smo tudi

morajo zaposleni montažo

nih kopalnic izvesti

dokonča-

na terenu. Zato

gospodarske napovedi za gradbeni-

je zanje pomembna možnost neovi-

štvo, kjer gibanja vendar kažejo na

ranega

neko povpraševanje, zato smo ostali
pri odločitvi.”

podjetje skoraj ves material uvozi. V

Podjetje ima sklenjene pogod-

migrantov iz Hrvaške, zato upajo,
da bodo lahko tudi v prihodnje brez

be za proizvodnjo do konca leta, za
naslednja leta pa je na trgu zaznati rahel padec pri načrtovani

težav

prestopali mejo.

Zastoja proizvodnje,

bili

priča

tno ne bo več,

tudi tu

evropskih državah,

nekih bistvenih odklonov,

kot smo mu

v času epidemije, verje-

vgrajujejo njihove kopalnice. Vendar
ni

tako

meje. Prav

podjetju je tudi 59 delavcev dnevnih

gra-

dnji hotelskih objektov, kjer največ

prestopanja

ne pri nas ne v drugih

meni Soboča-

ugotavlja Sobočanova. Še vedno pa

nova.

se ohranja povpraševanje po dokon-

podjetje pahnilo v stečaj ali prisil-

čanih kopalnicah za gradnjo štu-

no poravnavo. Kajti tam, kjer so se

dentskih domov in stanovanjskih

že sicer otepali z likvidnostnimi težavami, tudi podpora države ni po-

objektov.

To

je namreč marsikatero
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magala.

Odločitev znova pretehtali

Odprte meje pomembne

Tudi doma
Za naložbo,

ki

so jo predvideli v dol-

goročnem načrtu razvoja

družbe, so

se odločili že pred poldrugim letom.

Zaradi

negotovosti,

ki

je

nastala na

trgu zaradi pojava epidemije novega

koronavirusa,

pa

so namero

letos

znova pretehtali.
Ker v času najostrejših varovalnih ukrepov zaradi epidemije niso
ustavljali proizvodnje, nobenega od

zaposlenih tudi niso poslali na čakanje ali ga odpustili, so ostali pri tem,

da naložbo letos izvedejo.

K

temu

je prispevalo tudi to, da so zanjo že

imeli gradbeno dovoljenje, ki so

"Marca, ko

se je epidemija začela,

tudi

Državni stanovanjski sklad je lani

panike na vseh ravneh, zdaj pa smo

je bilo veliko negotovosti in

napovedal pospešeno gradnjo sta-

se vsi navadili na drugačne okolišči-

novanj za oddajo v najem po vsej

tem nekako živimo.

Sloveniji, začel pa je s stanovanjsko

ne

in

s

Upam

samo, da država ne bo pozabila na

sosesko

izvozna podjetja.

vgrajujejo kopalnice podjetja Variš.

Če

se bodo meje

spet zapirale, gospodarstvo skupaj

"Mi

Novo

Brdo v Ljubljani.

vidimo priložnost za nas

z izvoznimi podjetji ne bo moglo

vseh novogradnjah

delati naprej," je povedala sobesednica.

se je

Variš

prihodke ustvari skoraj v

celoti s prodajo na

tujem trgu, pred-

Tu

in

že
pri

veseli me, da

začela rast stanovanjske

gra-

dnje tudi v Sloveniji. Zdaj lahko le
upamo,

vila,"

da

je

je dejala

epidemija ne bo usta-

sobesednica.

vsem v Avstriji in Nemčiji ter drugih

ga

Povpraševanje po

montažnih

Družbeno odgovorno podjetje

kopalnicah za

Podjetje Variš je doslej vsako leto, še posebno pa med dopusti ali počitni-

novogradnje naj bi
se zmanjšalo le za

malenkost

cami, podprlo z donacijami ali sponzorskimi sredstvi številne kulturne,

športne in družabne dogodke ter poletne tabore pa tudi uspešne posa-

meznike ali ustanove.

Še

zlasti podpirajo tiste dejavnosti, kjer sodelujejo

njihovi zaposleni ali družinski člani. Teh prošenj je bilo vsako leto veliko,
a ker je letos manj dogodkov, je tudi prošenj manj, ugotavljajo v podjetju.
Prav

tako se podjetje vključuje v dobrodelne akcije za ljudi v stiski, pred-

vsem z darovanim materialom.
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Temelji nove proizvodne hale,
Variš

Foto:

gradi

ki jo za
Legartis

Majda HORVAI
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Na Škofljici podvoz proti zastojem
Direkcija za infrastrukturo

kajšnje

pripravlja projekt podvoza
danes zaradi

ritvijo

nje

obeta

trukturo pripravljajo projekt

grad-

enotirno dolenj-

pod

sko železniško progo. Podvoz bo rešil problem dolgih zastojev, ki pred-

državne

varno

ter

prečka-

bi lahko bilo

ceste, ki

v konicah

nastajajo pred

križanjem

ni-

možnost načrtovanja več ureditev, ki
naj bi jih predvideli v občinskem po-

tudi prenovo železniške postaje Grosuplje, ki naj bi se začela prihodnje
leto, potem ko je ta pod prejšnjo vlado zaradi proračunskih rezov izvisela

iz načrtov.

Študija o ljubljanskih pri-

mestnih železniških linijah naj bi pokazala, da je za potniški promet zanimiv odsek med Ljubljano in Ivančno
Gorico, kamor naj bi bila v prihodnjih
letih usmerjena glavnina ukrepov. Na
direkciji za infrastrukturo pravijo, da
ti zajemajo nadgradnjo proge s prein postajališč, delno dvo-

novo postaj

timostjo in prostorom za elektrifikacijo,

ureditev

postajališča
novega
Rudnik, ukinitev oziroma

drobnem načrtu. Med drugim bi lahko uredili nov trg pod občinsko
stavbo, središče bolje povezali z železniško postajo, prestavili lokalne

Ljubljana

ceste, na primer Primičevo ulico na-

taktni promet vlakov v konici (to je na določeno število minut).

vezali na poslovno-obrtno cono

in

ureditev nivojskih prehodov, gradnjo
parkirišč

za

avtomobile

in

kolesa,

točk,

vzpostavitev prestopnih

pred-

vsem pa

želez-

podobno. A še pred začetkom grad-

Omenjene naložbe naj

niške proge, ko mimo pripelje vlak.
To je tudi ena glavnih težav, zakaj

nje podvoza bo treba začasno preus-

ma financirali s pomočjo

meriti

časni zavarovani železniški prehod v

sklada za okrevanje po pandemiji. x
Zaradi podvoza se bo

podaljšku Obrtne ceste.

bistveno izboljšala prometna

se

vožnja

zna

proti

s

in

Ljubljani

in

ceste

konca

kočevskega

obratno zelo za-

vleči. Zaradi podvoza

se

lj

ki

tekoča pa bo tudi vožnja vlakov,
bodo po napovedih oktobra za-

čeli voziti tudi iz Kočevja.

Na direkciji

stavitve
Ljubljano

trasi današnje regionalne ceste, ki jo
bodo preuredili od nedavno urejenega krožišča do križišča pri Špici,
se

odcepi

cesta

Zaradi

proti

podvoza

križišče Kočevske

Šmarju

bo

-

ukinjeno

in Šmarske

f

ceste

pod občinsko stavbo, kjer bo po novem

samo

slepi

krak

dovoz

za

obstoječih hiš, približno sto
kjer

stran,

regionalno

lokalna

ta

proti

in urediti

za-

bi

predvidoevropskega

tekoča pa bo
tudi vožnja vlakov, ld bodo

varnost, bolj

železniško progo na
Škofljici bo umeščen bolj kot ne na

Sapu.

cesto

Prenova železniške postaje

Podvoz pod

kjer

državno

bo bistve-

no izboljšala prometna varnost, boObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Škofeljščico,

njihovo

S podvozom se bo občini ponudila

prava prometna
revolucija, saj na direkciji za infras-

vojskim

vseh

tudi izvenivojsko.

/ Peter Pahor

vsem

čez

mostu

poskrbeli za

prometne preobrazbe.

podvoza

o

kolesarje in pešce, med drugim s ši-

kraj deležen temeljite

nje

bodo tam-

ukinili,

struiranih cestah uredili površine za

nicah nastajajo dolgi zastoji. Zaradi podvoza bo

se

krak,

občino še natančno uskladili, napovedujejo na direkciji za infrastrukturo. Prav tako naj bi na vseh rekon-

nivojskega križanja ob ko-

Škofljici

slepi

postajališče

spremembah pa se bodo s škofljiško

pod železniško progo na
Škofljici, kjer

postal

ceste

poleg napovedane vzpo-

potniškega

in

*

do

prometa

Kočevjem

med

pripravljajo

po napovedih oktobra začeli
voziti tudi iz Kočevja.

rr

metrov

prečka

cesta

Šmarju

-

Sapu, pa bodo namesto podvoza uredili krožišče. Šmarsko cesto bodo do
odcepa

cesto

pokopališče

za

Trate

tudi

prenovili, tako kot tudi glavno cesto
proti Šmarju

-

Sapu do nadvoza nad

železniško progo.
Tudi novo krožišče
Projekt

predvideva umestitev dveh
avtobusnih postajališč, prvo
v bližini križišča pri Špici proti

novih
bo

Šmarju
stran

proti

-

Sapu,

drugo

od novega
Kočevju.

pa
krožišča

Ker bo

del

nedaleč
v

smeri

Zaradi bližine železniške postaje in razmeroma dolgo spuščenih zapornic ob
prehodu vlaka na Škofljici predvsem ob konicah nastajajo dolge kolone.
O

Matjaž Rušt

Šmarske
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Slovenija

• Pol stoletja od petdnevnega umika do pouka

na daljavo

Nekoč manj učiteljev in več učencev
Tako kot pred pol stoletja se tudi letos novo šobko leto začenja na torek. Šobko leto 1970/71 bo ostalo
v spominu, ker od tedaj dalje učenci in dijaki nbo več hodili v šolo ob sobotah. Uveden je bil petdnevni
šobki teden. Tudi letošnje je posebno, saj se bo začelo
z vrsto omejitev v povezavi s covidom-19, torej
povsem drugače kot septembra lani.
V osnovne šole je bilo v šolskem
letu 1970/71 vpisanih 217.974 učencev, od teh 28.826 v 1. razred. Za

zvezek je bilo tedaj

treba odšteti

Učenci s posebnimi
potrebami v rednih
programih OŠ

1,15 dinarja (sedanjih 0,75 evra), če
ste ga kupili v Ljubljani ali Mariboru;

in Novem

v Kopru

mestu pa nekaj

več (0,80 evra). Kdor pa seje moral
pred začetkom pouka tudi ostriči, ga je to stalo 6,32 dinarja (4,12
evra).

Na
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2019/20

je

začetku

šolskega

leta

bilo v osnovno šolo vklju-

čenih

190.156 učencev, kar

4.000

učencev več kot v preteklem

je skoraj

šolskem letu in skoraj 28.000 manj
kot

pred

50 leti. Od

tega je bilo

prvošolčkov nekaj več kot

21.000.

V

šolskem

med

sameznih področjih
je bilo

osnovnošolci

sedem

osnovnošolskih

otrok

s posebnimi potrebami. Od

13.302

otrok

s

posebnimi

bilo 81

%

takšnih, ki so bili vključeni

v

redne

programe

potrebami

osnovne

je

šole

(med njimi največ otrok s primanjkljaji

na

posameznih

z več motnjami

rok), 19 % pa

-

med

vključenimi

otroci s primanjkljaji

ljali

2019/20

vsemi

odstotkov

letu

delež

najmanjši

v prilagojene programe so sestav-

področjih

in

skoraj 4.300 ot-

jih je bilo v prilagoje-

nih programih. Gledano drugače:

po-

na

učenja

(1

X),

največjega pa otroci z motnjami v

duševnem razvoju (80 %).

na

posamezne

skega

ravni

ki

učencev,

so

v

pa

sta
iz-

obraževanje učiteljev (90 X deklet)
ter zdravstvo

in socialne varnosti

a razlike

med spoloma

niso bile tako izrazite, so podatke
zbrali na statističnem uradu.
Mojca Vtič

srednješol-

Od

27.617

šolskem

1969/70 končali

obvezno

letno

jih je v

šolanje, se

Izrazito »ženski« področji

meri zastopane tudi na preostalih

delež vpisanih

izobraževanja.

prevladujejo dijaki.

izobraževalne znanosti in torej

področjih,

Sicer pa se je v pol stoletja močspremenil tudi

% fantov)

(76 % deklet). Ženske so bile v večji

Več gimnazijcev in
tehnikov

no

(95

letu
osem-

šolskem

letu 1970/71 mnogo (22.895 učenoziroma 83 %) vpisalo v programe srednješolskega izobraže-

cev

Ujemi svoje sanje
Priljubljena

slovenska

pevka

vanja. Več kot polovica v nižje
in srednje poklicne

Nina

Pušlar, ki je na slovenski glasbeni sceni

petina

skem šolskem letu dobra tretji-

čakovanje in veselje, ko se spet srečamo s

na, skoraj podvojil

sošolci, pa novi zvezki, nova puščica, barvi-

...« Sicer pa

vsem

pa se je delež

vpisanih v srednje tehniške in dru-

prvošolčkom in osnovno-

ge strokovne štiriletne programe.

šolcem ter srednješolcem želi lep začetek šolskega
leta. »Upam, da se kmalu srečamo na kakšnem nastopu ali koncertu.

50 leti odločila slaba
osnovnošolcev, v lan-

se je pred

že vse od leta 2005, je priznala, da je vsako šolsko leto težko pričakovala: »To pri-

ce

šole, danes

je teh le četrtina. Za gimnazije

Na
Do

takrat pa vam skozi napisane besede od doma pojem: „Ujemi svoje sanje,
deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo . . Svet je tvoj."«

področju

srednješolskega iz-

obraževanja

programov tehnike,

proizvodnje

tehnologije,

ništva (89
ske

gradbe-

% fantov) ter informacij-

in komunikacijske

tehnologije
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Vpis cH jakov po podredih izobraževanja, Slovenija, šolsko leto

2019/20

i
MOŠKI
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ŽENSKE

tO %

izobraževalne

znanosti

izobraževanje učiteljev

7« %

zdravstvo =„
m socialna

64%

in

\

95

m

informacijske

«9%

varnost

komunikacijske

tehnlca, proizvodne
jn

tehnologije

grajtenStvo

transport, varnost,
gostinstvo in turizem,

55%

umetnost to humanistika

kmetijstvo,

rifijištvo

osebne storitve

<3 %

in

tehnologije (IHCT)

•

™

59 %

gozdarstvo,

to veterinarstvo

naravoslovje,

matematika

in statistika
62%

osnovne in splošne
izobraževalne aktivnosti

$1

%

postavne in

uprakne vede,

pravo

Vir: SURS
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KOLUMNA BOJANA
ŽNIDARŠIČA: KDO
NADZORUJE NADZORNIKA?

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

Novogradnje
Toplotna izolacija večstanovanjske stavbe brez usposobljenega nadzora. Vidne glave
sider so napaka, 2 cm toplotne izolacije pa parodija.
Foto: Bojan Žnidaršič
Deli s prijatelji
1. 9. 2020 | Besedilo: Bojan Žnidaršič

kolumna, bojan žnidaršič, gradbeni nadzor,nadzornik, gradnja
Gradnja je kompleksna sestavljenka, v kateri sodelujejo različni izvajalci in različne stroke.
Lastniki družinskih hiš vključujejo v gradnjo strokovnjake po selektivnih kriterijih. Še najmanj
dvomov je pri »papirologiji«. Z oblastjo se ne hecamo, zato so urejeni papirji prvi, ki se
naredijo. Tako verjame oblast, ljudstvo je seveda bolj zvito. Naredijo se obvezni načrti in
dovoljenja, da se dobi »štempelj«, potem pa se kreativno gradi malo po domače, saj nadzora
praktično ni.
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Varčevanje
Pomembno je, da je poceni, pa naj stane, kolikor hoče, je mantra Slovencev, ki se
imamo za varčen narod. V praksi sem pri gradnji spoznal različne stopnje varčnosti.
Nikoli se ne varčuje pri površini. Predimenzionirane stavbe v širino, dolžino in višino
so en tak slovenski »trade mark«. Po mestih so hiše vsaj naseljene, po podeželju
pa so popolnoma ali na pol prazne.

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

Nadzornika se
prevečkrat smatra kot
nepotreben strošek.
Seveda ga gradbena
zakonodaja zahteva in
seveda ga vsaka
novogradnja tudi ima.
Na papirju.

Pri izvedbi gradnje se stanje izboljšuje, ni pa
še optimalno. Vedno manj je samogradnje,
saj se investitorji zavedajo, da mogoče pa le
ne zna vsak graditi. Pri izbiri izvajalcev se
zanašajo na srečno roko, saj se
poglobljenega izbora – na podlagi priporočil
in predračunov - loti le redko kdo. Tak
pristop se pogosto maščuje s slabim
izdelkom, saj je kakovost izvajalcev
različna. Od dobrih do manj dobrih.

Potem je tu še področje potencialnih sodelavcev pri gradnji. Projektanti so pri
novogradnji vedno zraven, saj mora nekdo pripraviti dokumentacijo za izdajo
gradbenega dovoljenja in to so praviloma arhitekturni biroji. Na prste ene roke pa
lahko najdemo lastnike starejših hiš, ki si za prenovo naročijo arhitekta. Verjamejo,
da je to proč vržen denar. Enako velja za energetskega svetovalca.

Gradnjo je smiselno
začeti z energetskim
svetovanjem in to pred
prvo lopato.

Še manj - če sploh kdo – si najema
krajinskega arhitekta, da mu pripravi načrt
za ureditev vrta in sploh vseh elementov
bivanja zunaj stavbe. Enako velja tudi za
energetski potencial parcele, saj se z njim v
praksi nihče resno ne ukvarja.

In smo pri zadnjem izvajalcu iz naslova, ki se ga prevečkrat smatra kot nepotreben
strošek. To je nadzornik. Seveda ga gradbena zakonodaja zahteva in seveda ga
vsaka novogradnja tudi ima. Na papirju. Vsebinsko pa ne, čeprav se mora prav
lastnik zavedati, da je nadzornik edina strokovna oseba, ki zagovarja interese
lastnika napram izvajalcem.

Strokovne kompetence
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Energetsko svetovanje – moje delo – je kompleksna sestavljenka teorije, študija,
prakse, izkušenj … Preverjeno se nadzorniki ukvarjajo le s statiko in mogoče še
instalacijam. Dva primera. Nadzornik iz Kopra me je angažiral za energetsko
svetovanje pri hčerinem stanovanju v Ljubljani in bratu v Škofijah. Zakaj? Lepo je
opisal odločitev: področje gradbene patologije (zamakanje, plesen) mi je
popolnoma tuje. Enako velja za vse toplotne izolacije, toplotne mostove, vgradnjo
stavbnega pohištva, zrakotesnost, ekonomiko energentov, zvočne mostove … Ta
se je zavedal svojih strokovnih omejitev. Tega pa ni naredil nadzorni v Cerknici, kjer
fasada javnega objekta, starega nekaj let, razpada zaradi nepravilnih zunanjih
obdelav obokenskih odprtin.

Nadzor med gradnjo lesene hiše zajema test zrakotesnosti, 100% zapolnitev vseh površin s
toplotno izolacijo predvidene kakovosti in odstranitev vseh potencialnih zvočnih mostov.
Foto: Bojan Žnidaršič
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Vseživljenjsko učenje
Za nadzor in sploh gradnjo se je treba
pripraviti. Investitor mora razčistiti, kaj sploh
želi, kaj potrebuje in kaj je realno dosegljivo.
Zato je gradnjo smiselno začeti z
energetskim svetovanjem in to pred prvo
lopato. Vedno pa je treba bivanje, ki ni samo
gradnja, postaviti v kontekst treh stebrov
trajnostnega razvoja. Zato je danes stara
misel »Učimo se vse življenje« še kako
aktualna, saj nas novosti prehitevajo po levi
in desni. Naj za zaključek priporočim letošnji teden vseživljenjskega učenja. V
iskalnik vtipkajte TVU 2020 in si izmed več kot 5.000 brezplačnih dogodkov po
celotni Sloveniji izberite svoje. Spoznali boste, da je učenje lahko prijetno in
koristno.

Lastnik se mora
zavedati, da je
nadzornik edina
strokovna oseba, ki
zagovarja interese
lastnika napram
izvajalcem.
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Kdo torej nadzoruje nadzornika?
Nadzornika nadzira lastnik. On ga izbere in plača, da bo v njegovem imenu nadziral
gradnjo. Lastnik bo po vselitvi užival nad dobrim delom ali pa se jezil nase, ker je
imel nadzornika le na papirju. Posledice dobrih in slabih odločitev vedno nosi
lastnik.
O AVTORJU
Bojan Žnidaršič verjame, da
je raznolikost življenjskih
izkušenj (pre)potrebna
podlaga za dobrega
energetskega svetovalca.
Formalno izobraževanje je
začel kot kvalificiran zidar,
nadaljeval kot gradbeni tehnik
in diplomirani inženir urejanja
krajine. Zaključil ga je na
filozofski fakulteti kot
andragoško specializacijo za predavatelja na višji strokovni šoli. Za
svetovanje so pomembne tudi neformalne oblike. Najpomembnejši je
certifikat energetskega svetovalca za gospodinjstva pa tudi mentorstva za
22
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debato, študijske krožke, moderiranje skupinskih procesov ter NLP-praktika.
Od leta 1994 je ustanovitelj in direktor nevladne okoljske organizacije Vitra
Cerknica ter avtor energetskega portala NEP Slovenija.
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ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Psihosocialna tveganja in stres močno

vplivajo na zdravje zaposlenih in uspešnost
organizacij
Psihosocialna tveganja v delovnem okolju predstavljajo danes enega ključnih izzivov, ki ogrožajo
poklicno zdravje in varnost zaposlenih. V zadnjih desetletjih je opaziti naraščajoč trend raznolikih
pogojev dela, ki so se pojavili zaradi velikih sprememb v načinu zaposlovanja, demografskih
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sprememb, novo nastajajočih sektorjev, globalne krize,

digitalizacije itd., in ki predstavljajo resna
tveganja tako za zdravje zaposlenih kakor uspešnost delovnih organizacij. Pri zmanjševanju teh
tveganj pa imajo seveda lahko izjemno pomembno vlogo tudi delavska predstavništva
v podjetjih,
tj. sveti delavcev in sindikati.
Uvod

ganj

Glede na izsledke raziskav trend
stavljenosti

psihosocialnim

izpo-

tveganjem

narašča tako na delovnih mestih kot izven
njih.

Zaposleni

ranljivejši
gativne

posledično

postajajo

vse

za stres in z njim povezane nepojave,

zato

je

vedno več

delo-

dajalcev postavljenih pred nov izziv na področju

zagotavljanja zdravih in varnih

nih mest
tegijo

-

delov-

kako izdelati dolgoročno stra-

obvladovanja

psihosocialnih

tve-

in

vzpostaviti

promocije zdravja.
jem

smo

učinkovite

programe

Psihosocialnim tvegan-

izpostavljeni

tako

delovnem

v

okolju kot izven njega. V naša življenja vnašajo prekomerni

stres, ki tako

postaja del

vsakdana in le malo verjetno je, da ga bomo
lahko

popolnoma

izkoreninili

iz

našega

življenja. Vendar pa je mnoge izvore in po-

sledice z delom povezanega stresa možno
prepoznati in
se z njimi

lahko se tudi naučimo, kako

soočiti in jih omejiti.

Pri

tem ima pomembno vlogo tudi delo-

dajalec s tem, da zna razumeti

obseg in raz-

sežnosti stresa v delovnem okolju ter tudi
njegove posledice,

vključno z ekonomski-

mi. Psihosocialna tveganja so prisotna na
vseh delovnih mestih, sektorjih in poklicih,

zato so pravzaprav vsi zaposleni in njihova
delovna okolja ranljiva za razvoj s stresom
povezanih

težav

zem, fluktuacija,

(absentizem,
izgorevanje

prezentiidr.).

Stres

pri delu se tudi ne pojavlja sam po sebi in ni
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zaplete
'l

deljena kot tisti

•<*?

l

vidiki

(nevarnosti,

roma

dejavniki)

šega

okolja,

socialni

in

obremenitve

ozi-

zaposlenih,

m0

fizično

niških

Piše :

obravnavati kot

ramo

alnih,

ekonomskih,

dim

in

da

ta,

je

in

Slika

kul-

1: Direktna m indirektna

pa je vendarle

in

organizacijske
dela

in

voljo

.

,

novost
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so psihosocialna

Čeprav smo v Sloveniji zadnja leta priča

vladovanja

delov-

psihosocialnih tveganj v

pa se v praksi

nem okolju

še

vedno srečuki jim je to

jemo z vrsto delovnih organizacij,

lahko

področje relativno neznano. Deloma

to stanje pripišemo tudi

slabi seznanjenosti

z Zakonom

in

ZVZD-1,

o

varnosti

je

ki

na

tem

so

področju

novosti.

Po

strokovnjaki na področju varnosti
pri

delu

praksi

v

s

spoprijeli

in

in zdravja

številnimi

nejasnostmi glede razumevanja in prepoznavanja psihosocialnih

sledično
zaradi

njihovega

pomanjkanja

informacij
mnogi

o

varovanja in

nem

mestu

puščeni
pobudam.

dejavnosti

lastni

podlag

tveganjih
na

promocije zdravja
v tem pogledu

predvsem

Tudi

obvladovanja

strokovnih

po-

ter

tveganj

psihosocialnih

izvajalci

so sicer že

voljo

praksi

večkrat

fizično

še

in
so

Pri

na

delov-

iznajdljivosti

prein

z

njimi

zaposlenih.

uporabljena.

Naj-

ukrepi

primerni

za

psihosocialnih

posledic

skupaj

odločilnega

programe promocije

načrtujejo ustrezne ukrepe
psihosocialnih

obvladovanja
stresa,

kot

jih narekuje

po-

zdravja

v smeri

tveganj

aktualna

in

zakono-

Ogrožanje zdravja zaposlenih

in delovne organizacije

zaposli

vosi

in

socialno

absentizem,

zdravje

. Ď

ipd

Ive

î
tveganja

zaposlenih
fiuktudujd

prezentizem,

nevarnosti
obliko
imajo

poleg

zdravje

izzovejo

posleni

trezno

nelagodja,

nevarnosti,

stresa.

delovna

in

spoprijeti

stresa, njihovim

zaposlenih kot

indirektnim

tveganjem

zdravja zaposlenih
saj

izzovejo

za

in delovne

in

izvorov

oz.

odprav-

doživljanje

v

preko-

ki pa močno okrni zdravje
tudi

jih lahko

značilnostmi
zacijo kot

organiza-

remenitev,

zdravstvene

za-

»zdravje«

delovne

or-

2003).

Izvori psihosocialnih tveganj so razno-

liki

ogrožanje

občutek stresa in posle-

dično povečujejo verjetnost za

se

ne znajo us-

omejevanjem

stresa,

tes-

povečuje

s prepoznavanjem

ljanjem, lahko to vodi

mernega

strahu,

V kolikor

organizacija

lahko

ogroženosti,

kar posledično

doživetega

za

tudi

idr.)

posameznikih

občutek

preobremenjenosti,

saj

nevarnosti

poškodbe

Pri

učinek.

namreč

predstavljajo

obremenitev,

neposredne

(zastrupitve,

psihološki

nobe in

lahko

delu

pri

psihosocialnih

okoliščinami,

Psihosocialna tveganja povezujemo s t.

cije,

dela

ganizacije (Leka in sod.,

daja.

i.

dela

zahteve

somunikac;ja

nego to

raven

tem je namreč

da se v

mena,

zdravje

in

vključujejo tako delavci kakor delodajalci in

področju

vedno

organizacijo:

nekatera orodja vendar

premalokrat
umanjkajo

uveljavitvi

delojemalci

delodajalci,

se

Na

zmanjševanje

2011

leta

slaba

H

še vedno primanjkuje stan-

povezana tveganja za

v

delu

pri

čustvene

-

�

delovno

notiti psihosocialne obremenitve

organizacija

slaba

.

(psihosocialna!

dardov in ustreznih pristopov, kako ovred-

tveganj.

številne

prinesel

ZVZD-1

zdravju

V Sloveniji

ob-

za

šikaniranje

Indirektna

Ogroženo psihično,
Posledice

pomembnosti

diskriminacija

II

tveganja?

o

nasuje,

-

m-

delovnem

v

stresa

obremenitve')

-

.

biološke

k obvladovanju psi-

ozaveščenosti

kemične

in

dela

Psihosocialne

Fizične, kemične,

okolju.

večji

biološke

fizične,

upravljanja

prosto

mednarodnem pogledu predstavlja

Kaj

in Dewe, 2008;

m

dostopno spletno orodje e-OPSA, ki tudi v

hosocialnih tveganj in

or-

Vendar tudi različne

2008).

Johns,

in

okoiiščire

njegovo

/

stres možno tudi

namen na

na področju pristopov

do

v delovnem okolju.

obremenitve

ta

in lojalnost

negativna čustva (Cooper

za zdravje

tveganja

Značilnosti

dobro obvladovati. V slovenskem prostoru
je od leta 2016 v

fluktuacija), zaposle-

črnogle-

relativno

njegovih posledicah

dobra novica

-

dru-

na

ganizacije, povečajo se sovražnost in druga

Darr

Socialne

stresa

zaposlenih

-

delu

širših soci-

posledico

Kljub

-

mesta

dela

storilnost na

odhajanje

neposredne

o epidemičnih razsežnostih

napovedim

tudi na

pa

mo-

ga

organizacijskih

dejavnikov.

turnih

razume-

odsotnosti z

in

nim lahko upade morala

mestu ter težave pri usklajevanju dela z

temveč

in jih

Vplivajo

zmanjšana

delovna

ga

zmanjšano

družinskimi obveznostmi (Slika 1).
zgolj težava posameznika,

1)

izostankov

prezentizem.

učinkovitost in storilnost na delovnem
Šprah

orvire

ter dobro počutje

zdravje

( Slika

absentizem,

izgoreva-

za

verjetnost

delovne
različne

ekonomsko učinkovitost podjetij (več bol-

nje, odsotnost z dela, prav tako pa povečujejo

ter

dela

predstavljajo

socialno

in

zaposlenih

prekomernega

preobremenjenost,

stresa,

,

dejavniki

mo kot tista tveganja, ki ogrožajo psihično,

zdravstvene zaplete pri

doživljanje

ožji

psihosocialnih obremenitev

delovnih mest,

dela,

zaposlenih (Leka in Jain, 2010).

pri

in

ganizacije lahko

ki povečujejo verjetnost

za psihofizične

Lilijana

psihološki

Širši

zaposlenih, delovne organizacije in šir-

î -fmF

dr.

opre-

Psihosocialna tveganja so

povezujemo
ki

delavcev

in

delovno

so npr: vsebina dela.

hitrost

različnimi

z

se povezujejo

in

delom,
organi-

delovna

ob-

urnik dela, nadzor, de-

lovno okolje in delovna oprema,
cijska kultura,

z

medosebni odnosi,

organizavloga in
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odgovornost

sebnega
Jain,

Slednji

nikakor

alna

nastajajoča

(Brun

tako

delovni čas,

ša

se

in

stro-

2007).

•

neusklajenost

poklicnega

(Bajt

in za-

dolžnosti

dela,

zapuščanje

snovi,

izgled,

zdravju

lahko pripeljejo

visnosti

(na primer:

težave pri

lahko odražajo v:

zasebnega življenja, ki
počutje

še

in

motnje

in

dodatno

na sodobne izzive v

va, kot so jeza, tesnoba,

poklicni in zasebni sferi
Pred

meseci smo se znašli v

agresiven,

situaciji, ki je od nas zahtevala številne

brezvoljen

nekaj

katere

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

prilagoditve,

je

tudi

spremljala

visoka raven tesnobe in strahu. Veliko
zaposlenih

delo začelo opravljati od

je

pričeli

doživljati t. i.

vse sfere

bivanja

digitalni

oziroma

težav

macijsko

komunikacijske

jenost (uporaba

komernemu

IKT človeka sili

delu),

vdor

(IKT

gija

vzbuja

(prezapletena

nesposobnosti),

občutke

negotovost

(stalne

posodobitve

povzročajo

gotovosti) in ogroženost

nizko

nju. Pojavijo se tudi motnje v mišljenju,

vanje, nezmožnost koncentracije, po-

relost) in
nja

zaposlenih

tudi

v resne

stiske

in

ki

izčrpanosti.

lahko

jo

medtem ko

lahko

se

po-

razvija

se

razlikuje

Slednja

je

s

od

nor-

dela,

prekomernega

odpravimo
pri

ne-

lahko usodne

ima

Izgorelost

mišljenja

občutki

samospošto-

Izgorelost

malna posledica

(izgo-

počitkom,

izgorelosti počitek ne

zadostuje.

motnje

duševne

(anksioznost, depresija).
Doživljanje

prekomernega

delovnem okolju pa
posameznika,

samo

stresa

seveda

prizadene

ampak

na

dolgi

doživljajo

•

stresa

odraža v različnih pojavih

Visok

rok

se

(Karlsson

in

S tem

pojave napak

•

Velika
disi

se
in

povečuje

nesreč

odsotnosti

poškodbe

občutij

tveganje

za

delu.

fluktuacija zaposlenih,

želi bo-

ki

zapustiti delovno organizacijo

menjati delovno mesto znotraj

ali za-

nje.

to
in

Veliko ekonomsko breme

z

dela

zaradi
Po podatkih Evropske agencije za var-

ali nege družinskega

in zdravje pri delu

člana.

nost

Povečan

obseg

zvezi z delom poroča že

zaposleni

prisotni

kljub temu,

stiske

pri

prekomernega stresa

delež

bolezni,

•

veliko

(Edvvards

doma.

v

ne

zaposleni

koncentracije,

delovne

nemoč obvladova-

Psihične

situacije.

področju

na

tekom let

posledice.

in

(občutek, da

nespečnosti in tudi izgorelosti (Draga2020).

v popolno

prerastejo

telesnem

duševnem,

na

in

časi,

ipd.

delovnih organizacijah, kjer

napetosti, anksioznosti in depresivno-

in Lunau,

ustvarjalnost,

in

ter

zabljivost).

sta spo-

zmanjšani

2007). V

no organizacijo, razdražljivosti,

no

spomina,
učenja

sod., 2010);

in

kot motnje pozornosti, kon-

se kažejo

delovno mesto). Visoka raven

energije

in

sod.,

stresa lahko privede do slabega teles-

za

krivde,

izčrpan

občutke ne-

nega počutja, nezadovoljstva z delov-

(izguba vneme

moči

ahko

upada

vdanost v usodo, razočaranje, dolgo-

samopodobo ter ima težave pri odloča-

je zaradi neobvladovanja IKT ogroženo

sti,

motivacijski

organizacijo

tehno-

delo,

depresija in raz-

delovno

in

površnost
sodelavci),

je bolj občutljiv,

tudi

spremembe

pritoževanje,

pogosti prepiri s

upanja,

čustvenem področju

lahko

tehnolo-

delu,

aktivnosti,

športnih

izguba

predstavlja vdor v zasebno življenje),
kompleksnost

opustitev

(brezup,

infor-

k pre-

alkohola in prepovedanih subs-

kofeina,

časje)

izčrpanost

ki jih lahko razdelimo na preobremen-

to-

baka,

pri

Dolgotrajna preobremenjenost vodi tudi

(IKT). Povzročajo ga različni dejavniki,

impulziv-

uživanje

potrt,

sobnost

tehnologije

(hiperaktivnost,

povečano

tanc,

čust-

žalosten,

kronično

in

centracije,

tehnostres. Ta nastane kot posledica
s prilagajanjem na uporabo

nemočen,

bolečine v mišicah,

nizko

ki

doma in mnogi so zaradi tehnologije,

ki je prežela domala

Posameznik

dražljivost.

izguba smi-

nost,

kompulzivno

odzivanju: negativna

razdra-

napetost,

kronična utrujenost),

spanja,

vedenjski

poglabljajo njegovo stisko v družinskem

psihičnem

jokavost, čustvena izčr-

bost, omotičnost,

in delovnem okolju;

•

na

sla za humor), telesni (glavobol, sla-

slabo vplivajo na

zaposlenega

se kažejo

na čustveni (depresivno

-

žljivost, občutki tesnobe,

na

igre

v izgorelost. Zna-

povečana

panost,

in

škodljive

usklajevanju dela

srečo);

Digitalni stres, kot odziv

področju človekovega
vodijo

razpoloženje,

za

do druge od-

kockanje,

2015). Posledice prekomernega stresa se

vseh ravneh

zanemar-

-

zloraba drog

higieno,

človekovemu

ki

bolniški

skrbi zanj,

zdravja in

lastnega

janje

predčas-

pogosti

izostanki ali druga skrajnost

,

na kateremkoli

težave in stres

ki in simptomi izgorelosti

drugih

in od.

delovne

iz

Kronične

oziroma

poslabšu-

(Bajt

beg

vase,

in

posameznikovega življenja

in sod, 201 5).

nemarjanje

in funkcio-

tudi v zasebni sferi

disciplinske

povezavi

življenja lahko

saj posledično

niranje

delovnem

na

delo,

na

in

odgovornosti, za-

jejo njegovo kakovost življenja

njih velik stres,

komuniciranja

zapiranje

težave,

trpinčenje

situacije in izmikanje

osebni

doživlja

napak,

z

tudi

ročji

kopičenje

zaradi

posameznik

ostalimi poklici

pod-

sledice psihosocialnih obremenitev še poče

s poklici, kjer

povezavi

v

zaposleni dela z ljudmi, kasneje pa tudi
v

no

hude,

predvsem

opisana

sprva

bila

je

drugimi, s službo nepovezanimi

sebnega življenja, digitalizacija, idr.

sebej

Izgorelost

fi-

izčrpanost;

agresivno

Številne raziskave poročajo, da so po-

prehladi

motnje,

dela,

vitko proizvodnjo, oddajanje del zunanjim
izvajalcem,

alergije, prebavne

mestu, zamujanje

dela,

izčrpanost

spremembah vedenja: slabša kakovost

nego-

staranje delovne sile,

večjo intenzivnost

odpornost, pogosti

telesna

Izgorelost in delovna

bolečine,

telesne

tiščanje v želodcu, slab-

srca,

okužbe,

zična

psihoso-

uvrščamo:

npr.

tove oblike zaposlitve,

dolg

Milczarek,

in

razbijanje

somatske te-

npr.

kot so glavoboli,

žave,

psihosoci-

nastajajoča

najaktualnejša

cialna tveganja

ki jih

fizioloških odzivih

in

Nenehno

dokončen.

imenujejo

tveganja

Med

ni

(Leka

psihosocialnih

nabor

novimi tveganji,

dopolnjuje z
kovnjaki

življenja

poklicnega

2010).

tveganj

•

v organizaciji, usklajevanje za-

in

ali

razlogov

so

stresa v

skoraj vsak četrti

mestu

zaposleni, s čimer naj bi bilo povezanih kar

duševne

50 do 60 % vseh izgubljenih delovnih dni.

na delovnem

da bi zaradi bolezni,

drugih

ko

prezentizma,

o doživljanju

morali

biti

Napovedi

kažejo,

da se bo

število

zapo-
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ki

slenih,

so

delu doživlja-

pri

izpostavljeni

nju prekomernega

stresa, v prihodnjih

letih

še povečalo (EU-OSHA, 2015). Doživljanje

delavcev

izpostavljenosti
tveganjem
merjene

ukrepe

in

strategije,

prekomernega poklicnega stresa se odraža

jejo njihovo ranljivost

tudi na ekonomski sliki delovnih

mernega stresa,

zacij. Namreč, bolniški izostanki,

organi-

slaba sto-

rilnost, fluktuacija in slabo počutje zaposle-

nih

ekonomsko učinkovitost de-

zmanjšuje

lovnih

organizacij.

stroški

ski

EU-25

Ocenjuje se, da ekonomstresa

poklicnega

dosegajo

4

do

%

2014).

uvršča

zaposlenih

držav

breme

Evropske

podatkih ZZZS

slabega

Slovenijo

unije

v Sloveniji

ljudi.

znaša okoli 9

poškodb

skoraj

dolžina

breme

v

dni,

2016). Po

dnevno izostane

Povprečna

bolniške odsotnosti

vrh

sam

(Podjed,

od dela zaradi bolezni ali

40.000

v

zdravja

trajanja

delodajalcev

dolžina tra-

povprečna

janja bolniške odsotnosti v breme ZZZS pa

za doživljanje

preko-

ter na

težav

drugi

je

dejavnostih

branih

zaposlenim
javnega

državna uprava,

in

javni

zavodi

lokalna

dejavnostih

socialnih

Iz-

1)

v:

sektorja

agencije);

in

v treh raz-

na voljo

namenjenih

ličicah,

(javna

samouprava,
Zdravstveno

2)

zdrav-

(bolnišnice,

stveni domovi, domovi za ostarele, centri za

kovitost ter dobro počutje v delovnem okol-

socialno delo, vzgojno-varstveni in podobni

ju.

zavodi); 3)

Ostalih

braževanje,

predelovalne

povečujejo

njihovo

Tako je od leta 2014 v Sloveniji prosto
dostopno

Orodje za obvladovanje psiho-

socialnih

tveganj

Šprah

Ekonomsko

ki zmanjšu-

e-OPSA

Orodje

storilnost in učin-

državah

v

(EU-OSHA,

BDP

us-

izgorevanje, odsotnost z

dela zaradi zdravstvenih
strani

psihosocialnim

možno oblikovati ciljno

je

in

Dolenc,

in absentizma
2014),

izvorov psihosocialnih

ki

poleg

kmetijstvo,

presoje

delodajalcem

obremenitev omo-

obvladovanje

Od leta

stresa.

voljo tudi kot

uporabniku

aplikacija e-OPSA, ki

stroškov

lator

prijazna

na

je

spletna

dopolnjuje kalku-

jo

donosnosti

in

na

zdravja

2016

promocije

delovnem

mestu

(vzgoja,

izo-

dejavnosti.

IKT,

trgovina, gostinstvo, promet, gradbeništvo,

(OPSA;

tudi oblikovanje selektivnih ukrepov za

goča

sektorjih

organizaciji

varnosti

je namenjeno tako

idr.). Orodje

oziroma tistim, ki v delovni

skrbijo za področje
zdravja

in

delavskim

predstavništvom

(svetom delavcev in

tudi

podjetjih

sindikatom) ter nji-

učinkovitejše

za

kakor
v

hovim odborom za varnost in
delu

spremljanja

delu,

pri

zdravje

izvajanje

pri

njihovih

nalog na tem področju. Prav tako lahko slu-

je

ži tudi zainteresiranim posameznikom, ki jih

prilagojeno posebnostim slovenskega dru-

zanima lastna ocena obremenitev na delov-

žbeno-gospodarskega

nem

(http://www.opsa.si).

e-OPSA

Orodje

obenem

prostora,

19 dni. Ocenjen strošek znaša okoli 580

mestu

ter

njimi

z

poten-

povezanih

EUR na prebivalca Slovenije oziroma 1 .650
EUR

zaposlenega

na

leto.

na

da

prezentizma

precej višji od stroškov absen-

tizma

saj

je

mestih, sektorjih in poklicih, zato

strošek zdravstvenega

konzervativnih ocenah

po

Psihosocialna tveganja so prisotna na vseh delovnih

Raziskave

ugotavljajo,

pre-

stresom povezanih

zentizem organizacijo stane vsaj dvakrat-

nik stroška nadomestil plač
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niške odsotnosti.

čas

za

več kot bolniška odsotnost,

tveganje

poškodb pri
zastojev

ki v

za

delu,

službo

hodijo

nastanek resnejših
slabšega

poteka

dolgoročno

vpliva

nesreč

pojavljanje

In

in

tudi ko so bolni,

zdravljenja
na

in

opreme,

ne nazadnje

zdravstvenih

pa

ljudje,
tvegajo

S

ziteto

in

alnih
v

Orodje

obremenitev v delovnem okolju
koristno
zdravje

rodnem

podporo

pri

presoji

delavcev. Čeprav
prostoru

že pred

nem

psihosocialnih

za

dvema

desetlet-

na področju

tveganj

na

delov-

mestu (Tabanelli in sod., 2008), pa je

bilo v Sloveniji
omejeno

na

tveganj

so se v medna-

jema začela pojavljati orodja
presoje

ponujajo

še do nedavno na

voljo

le

število tovrstnih orodij. Namreč, le

osnovi ustrezne analize

stanja

in

ocene

sestavljajo:

zaposleni

zasebnem živ-

priročniki;
spletna

in

Spletna

samo-

obdelava

pri

različnih

poklicnih

nabor ustreznih
ki

omogoča

skupin

ukrepov;

izračun

po-

ter

orodje

stroškov

na de-

tveganj

in

e-OPSA

aplikacija

Slednji

delu.

socialnih

delodajal-

izdelavo ocene

eko-

namreč

psiho-

pomemben

delodajalcev glede

programov

promocije

zdra-

delovnem mestu. Namreč učinki us-

se

obvladovanja
običajno

časovnem
ske

je

odločanju

vzpostavljanja

ganj

vidik obvladovanja

tveganj

dejavnik pri

pešnega

ravni

s

ukvarjajo

nomske upravičenosti promocije zdravja

ocene psihosocialnih

na

se

in z njimi povezanimi pojavi.

omogoča tudi

cem

vja na

tveganj

raziskoval-

tudi

ki

psihosocialnih

lovnem mestu

podatkov, ki tudi samodejno izdela poročilo

KALDOZ,

psihosocialnih

in

in seveda

strokovnjakom,

in

in

psihosoci-

doživljajo

ocenjevalni vprašalnik

sameznika in

prepoznavo

jih

delovnem okolju

ponudi

za

ki

tveganj,

Orodje za presoje

Orodja

tveganj

posledice

škodljive

psihosocialnih tveganj in
obvladovanje stresa (OPSA)

psihosocialnih

zaradi izpostavljenosti različnim obremenit-

ljenju.

žnost.

cialnih posledic,
cem

absentizma lahko opredelimo vrsto, inten-

zapletov in

delazmo-

o

e-OPSA za

pomočjo spletnega orodja

obvladovanje

kar

njihovo

najnovejša spoznanja

problematiko

vam

lahko

tudi

vključuje

psihosocialnih tveganjih v delovnih okoljih.

epide-

počutje po-

okvar strojev

proizvodnje.

stane

primer:

na

oboleli delavec okuži še ostale (npr.
mija gripe), slabo psihofizično
večuje

bol-

lahko

so

težav (absentizem, prezentizem,

fluktuacija, izgorevanje idr).

da pre-

Ključni razlogi,

zentizem delovno organizacijo

so pravzaprav vsi

zaposleni in njihova delovna okolja ranljiva za razvoj s

šele v

tudi z vidika

obdobju,

smotrnosti

psihosocialnih

pokažejo

(Podjed,

2016)).

tve-

daljšem
ekonomZato

je

pričakovanih prihrankov ter oceno pričako-

pomembno, da se v delovnih organizacijah

vane odnosnosti

vzpostavi sistematičen in kontinuiran načrt

vja.

ukrepov promocije zdra-

Orodje tudi samodejno izdela profil tve-

ganj

za

razvoj

poklicnega

stresa,

absen-

tizma, prezentizma, fluktuacije ter izpostavljenosti

nasilju

na

delovnem

in zdravstvenih podatkov
laga

mestu

pa tudi

obvladovanje
stresa.

nabor

zaposlenih.

usmerjenih

psihosocialnih

med

izvajanjem

na ravni

zaposlenih

se

dopolnjuje

in

prilagaja

in delovne organizacije.

ter

analizo splošnih sociodemografskih

opravi

spoprijemanja s psihosocialnimi tveganji, ki

Zaključek

Pred-

Psihosocialne obremenitve, doživljanje

ukrepov

za

prekomernega stresa in slabo psihofizično

tveganj

in

zdravje gredo z roko
so

v roki.

Poleg

tega,

da

simptomi izpostavljenosti stresu in naj-
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duševnih

pogostih

bolj

motenj

(depresija,

anksioznost) zelo podobni npr. izguba apetita,

nespeč-

potrtost,

tesnoba,

utrujenost,

nost idr. pa lahko stres pri delu učinkuje tudi

kot sprožilec

duševnih motenj ali pa kot

okoliščina,

dodatno

ki

ječe težave z

poglablja

obsto-

že

duševnim zdravjem (Bajt in

2015). Različne mednarodne in na-

sod.,

okoliščin

nih

dela.

nerazumevanja

že zaradi

»psihosocialna

Dodatna oteževalna okoliščina

tveganja«.
je,

koncepta

praksi

v

se

Pogosto

udejstvovanje v tej smeri ustavi

da v slovenskem prostoru še vedno ne
zadovoljivimi

z dovolj znanja,

razpolagamo

kompetencami in strokovnimi podlagami za

celostno obvladovanje psihosocialnih tve-

Literatura:
Bajt

M. Jeriček Klanšček

na

zdravje

Brun

-

odsotnosti z dela

(EU-OSHA),

delu

na

prezentizem,

-

costs

meta-analysis.

slabo duševno zdravje med

spada

pogostejše

naj-

javno-zdravstvene probleme

delovni populaciji,

pri

dandanes

Edvvards
study

obremenitve

in

saj

psihosocialne

delovnem

stres v

okolju

predstavljajo pomemben dejavnik tveganja

za duševno zdravje (VVittchen

in

Jacobi,

2005). Vsako leto več kot tretjina oziroma

1 64 milijonov Evropejcev trpi zaradi

okoli

različnih duševnih motenj.
kar

10

okoli

% dolgotrajnih zdravstvenih

in invalidnosti pripišemo ravno

problemov
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V Evropi lahko

ganj v delovnem okolju (Šprah, 2016). Kot
je

uspešno

upravljanje s psihosocialnimi tveganji večstopenjski proces, ki obsega analizo stanja,

skozi

ukrepov

daljše

obdobje

(Podjed,

Work&Stress, 2007;21(2):99-116.

so

selektivno naravnani, to pomeni usmerjeni
v

določene

ki

ranljive

skupine

zaposlenih

sotnosti,

%

čutje,

v EU je depresija,

motenj

določena psihosocialne

jih

so

obremenitve že izzvale (stres, bolniške od-

produktivnosti 786 milijonov evrov oz. 2,02

oblika duševnih

slabše zdravstveno stanje in po-

težave pri usklajevanju poklicnega in

zasebnega življenja).

nedvomno

ena

ki

motenj,
sotna

moških

alkohola.

izmed

13
in
in

%

17

je

duševnih

V hujši obliki pri-

odrasle

%

Depresija

resnejših

je v porastu.

pri

Klanšček

in

drog

žensk)

populacije

v EU

(9

%

(Jeriček

sod., 2009).

alnih

tveganj

stavljati

si danes ne moremo več

brez

ustreznega

celostnega

pred-

pri-

darle

v tem

naredili

pogledu

pomemben

korak naprej, saj se vse več delodajalcev in
zaposlenih

zanost

zaveda,

med

kako

velika

pove-

kakovostnim

in

zdravjem

je

problematiki

obvladovanja

lanimi

psihosocialnih

sistematičen način, z izde-

tveganj na bolj

dolgoročnimi

strategijami

na pod-

stopa. Če za fizična, biološka in kemična

ročju promocije zdravja in ne le z občasnimi

tveganja velja, da jih lahko

aktivnostmi,

obvladujemo s

relativno dobro

pomočjo zaščitne

opreme,

s katerimi

zadostijo zgolj za-

konskim zavezam. Pri tem pa imajo, kot že

varovalnega vedenja, predpisanih standar-

rečno,

dov in podobnim, to ne velja za psihosoci-

dobno kot tudi na vseh drugih področjih

alna tveganja, saj gre za izjemno občutljivo

zagotavljanja

in težje merljivo področje, povezano pred-

cev pri

vsem

s

subjektivnim doživljanjem

določe-
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Imuniteta SD: Črna gradnja nekdanjega načelnika UE Piran Ivana
Seljaka še vedno brez epiloga!

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Konec leta 2019 je v medijih izbruhnila novica okrog nekdanjega načelnika upravne enote
Piran Ivana Seljaka. Uslužbenec ministrstva za okolje in prostor Žarko Sajič je namreč
prišel do ugotovitve, da je njegova hiša zgrajena na nezakonit način in se je zato odločil,
da poda pobudo za razveljavitev gradbenega dovoljenja. Ker Seljak vse skupaj zanika, se
je Sajič na račun suma kaznivega dejanja po 259. členu Kazenskega zakonika (Zloraba
uradnega položaja ali uradnih pravic) odločil, da zoper Seljaka in odgovorne na Občini
Piran 18. maja letos vloži ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Prav tako je
primer naznanil NPU, KPK ter drugim pristojnim institucijam, vendar vse kaže, da je bila
zadeva pospravljena v predale, saj ima Seljak pravo politično zaledje.

Gradbeno dovoljenje, ki ga je Ivanu Seljaku, nekdanjemu načelniku Upravne enote (UE) Piran, v
času opravljanja njegove funkcije, izdala UE Piran, z odločbo št. 351-125/2018 z dne 25.
september 2018, je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) po nadzorstveni pravici izdalo odločbo
št. 35108-222/2019-7, z dne 26. septembra 2019, s katero je izdano gradbeno dovoljenje
razglasilo za nezakonito. Presoja po nadzorstveni pravici MOP je bila izvedena na podlagi
prejete pobude za odpravo oziroma razveljavitev odločbe št. 351-125/2018 z dne 25. september.
Ugotovljeno je bilo, da je UE Piran izdala gradbeno dovoljenje za nov objekt oziroma
novogradnjo (za bistveno večji objekt kot objekt, ki se je predhodno tam nahajal), čeprav
novogradnja na obravnavanem območju ni dovoljena in je zato prepovedana.
29
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Dovoljena le nadomestna gradnja
Na obravnavanem območju je dovoljena le nadomestna gradnja, pri čemer mora le ta biti
zgrajena na istem mestu, kot je bil prejšnji objekt, enakih dimenzij in enake namembnosti, kot je
bil prejšnji objekt. Glede na to, da so odgovorni pod nadomestno gradnjo prikrili gradnjo
popolnoma novega objekta, nekajkrat večjih gabaritov (dvostanovanjska hiša zelo velikih
dimenzij), kot je bil prejšnji objekt (nekakšna enoetažna, nedokončana lopa), je MOP na podlagi
izdane odločbe sprožil pred pristojnimi organi sprožil naslednje postopke: kazensko ovadbo,
vloženo na Okrožno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega
položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1), prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije, zaradi
domnevnih kršitev dolžnega ravnanja in integriteto skladno z določili Zakona o integriteti in
31
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preprečevanja korupcije, prijavo Službi za upravne enote na Ministrstvu za javno upravo, zaradi
kršitve Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih
organi in upravnih lokalnih skupnostih in prijavo inšpekciji za sistem javnih uslužbencev, zaradi
kršitve določil 100. člena Zakona o javnih uslužbencev. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je
ovadbo odstopilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru, kjer se je predhodno že vodil
predkazenski postopek v zatrjevani smeri zoper Seljaka in druge odgovorne osebe.
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Za razjasnitev pravnih podlag potrebna kazenskopravna presoja
Seljak je zoper odločbo MOP podal tožbo na Upravnem sodišču. Bojan Žiberna, aktualni
načelnik UE Piran, je v zvezi z izdajo nezakonitega gradbenega dovoljenja na Občinski svet
Občine Piran naslovil pobudo za obvezno razlago 13. člena prostorskega akta z dne 14.
novembra 2019, ali je nadomestna gradnja z dozidavo dopustna. Navedbe v pobudi so identične
navedbam in argumentom, ki jih je Seljak podal v tožbi na Upravnem sodišču zoper izpodbijano
odločbo z dne 26. septembra 2019, je razvidno iz podane ovadbe. Zanimiv pa je tudi naveden
podatek, da je UE Piran tovrstno zahtevo podala prvič do sedaj, prav tako pa ni zanemariti
dejstva, da je MOP, ali Upravno sodišče oziroma druge višje inštance doslej že večkrat
razveljavili odločbe UE Piran zaradi zaradi drugačnega razumevanja predpisov. UE Piran pa
doslej očitno še nikdar doslej ni potrebovala dodatnih pojasnil ali razlag občinskega sveta z
namenom zagotovitve jasne pravne podlage. Za tovrsten postopek so se odločili ne glede na to,
da v zadevi v zvezi z nekdanjim načelnikom UE Piran in odgovornimi uradniki, ki so na UE Piran
še zaposleni, poteka predkazenski postopek pred pristojnim Okrožnim državnim tožilstvom v
Kopru.
Ker so le sodišča tista, ki jim priteče normativna razlaga zakonov, je za razjasnitev pravnih
podlag potrebno počakati kazenskopravno presojo. “Navedeno dokazuje, da da UE Piran ne
pozna zakonodaje ali Ustave RS . Upravne enote se namreč pri svojih odločitvah glede pravic in
obveznosti državljanov vezane samo na zakon in ustavo ne glede na to, kakšno obvezno ali
avtentično razlago bi Občinski svet na to temo sprejel. Mogoče je, da je cilj pobude za obvezno
razlago tak: da opraviči nezakonito ravnanje odgovornih oseb na UE Piran in Občini Piran pred
organi pregona oziroma omogočiti sklicevanje vpletenih na razumno napako, storjeno zaradi
nejasnosti zakona ali lokalnega akta, omogočiti sporna ravnanja tudi v bodoče, vplivati na javno
mnenje in posredno na pristojne organe, ki obravnavajo primer,” je med drugim razvidno iz
ovadbe.
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Prvoten objekt (Foto: Printscreen)
Sajič poudarja, da je potrebno zavedanje, da v času pobude na MOP za odpravo oziroma
razveljavitev odločbe z dne 25. septembra po nadzorstveni funkciji še niso bile jasne številne
druge potencialne nezakonitosti in zlorabe v zvezi s parcelama 401/4 in 401/5, obe k.o. Sečovlje,
ki jih je Seljak odkupil od Občine Piran in za katere je kasneje uspel pridobiti nezakonito
gradbeno dovoljenje za gradnjo dvostanovanjske hiše. “Gre za sume kaznivih dejanj, zato MOP v
času presoje po nadzorstveni pravici o teh dejanjih še ni bil seznanjen. V tej smeri tako ni mogel
ukrepati, poudarja in dodaja, da je kasneje jpretekel eno leto trajajoči zakonski rok od izdaje
gradbenega dovoljenja Seljaku, v katerem bi MOP lahko ukrepal po nadzorstveni pravici.

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

Zakonca Seljak na občino podala prošnjo za odpravo napake v Prostorskem planu Občine
Piran
Ker zlorabe, ki so zapisane v nadaljevanju, še niso bile predmet prijave na pristojne organe, jih
Sajič prijavlja v tej ovadbi: Zakonca Ivan in Lidija Seljak sta na Občino Piran podala prošnjo za
odpravo napake v Prostorskem planu Občine Piran za parceli št 401/2 in del parcele 401/1, obe
k.o. Sečovlje. Vsebinsko gledano se je prošnja nanašala na spremembo namenske rabe. Ta naj
bi se kmetijskega zemljišča spremenila v stavbeno zemljišče. Zakonca Seljak sta bila lastnika
samo parcele št. 401/2, medtem ko je bila parcela št. 401/1, v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS. Komisija za prekategorizacijo zemljišč v piranski občini je izvedla ogled parcel v časti
različnih lastnikov. Na podlagi odločitve komisije parcela št. 401/1 k.o. Sečovlje, ki je bila v lasti
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter za katero sta zakonca Seljak prav tako predlagala
odpravo napake, ni bila predmet obravnave. Iz zapisnika seje je razvidno, da je bil predlagan
postopek spremembe prostorskega plana in ne postopek odprave napake po obstoječem
prostorskem planu.
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Projektiranje novih in obnova dotrajanih fasad
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je že v juniju zaradi velikega
zanimanja na temo energetsko učinkovitih ovojev stavb organiziralo dva spletna
seminarja z naslovom Projektiranje fasad, strokovnega izpopolnjevanja pa se je 19. in
23. junija skupaj udeležilo več kot 130 slovenskih arhitektov in projektantov.

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

1. september 2020 08:40
1. september 2020 8:40
Predviden čas branja: 5 min

Fotografije 1/3

Stanovanjski blok v Ljubljani

Izobraževanje, ki so ga izvajali priznani strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, je bilo posvečeno
projektiranju novih in obnovi dotrajanih fasad. Udeleženci so s predstavitvijo mnogih koristnih
informacij in rešitev, ki jim lahko pri snovanju ali sanaciji fasadnih ovojev pomembno olajšajo
delo, tako pridobili vrsto strokovnih in tehničnih informacij na temo diagnostike, popisov del ter
ustreznih analiz, ki morajo biti izvedeni še pred pripravo projektne dokumentacije. Predavanja, ki
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so vsebovala tudi določila spremljajoče zakonodaje ter opise pogojev za pridobitev subvencij, so
prispevali družba JUB, Knauf Insulation in slovenski okoljski Eko sklad.

Nujen je projektni pristop
»S takimi izobraževanji in usposabljanji deležnikom nakazujemo pravo pot do trajnostnih rešitev
v gradbeništvu ter se tako skupaj z njimi tudi odgovorno vključujemo v krožno gospodarstvo,« je
udeležence uvodoma nagovoril dr. Iztok Kamenski, predsednik UO GBC Slovenija. »Seminar
smo pripravili z namenom, da bi se pri novih ali pri obnovi dotrajanih fasad pojavljalo čim manj
napak. Naložbe v fasadne ovoje so že tako veliko finančno breme, zato si zaradi nedoslednih
izvedb in slabega nadzora investitorji ne želijo še dodatnih stroškov. V gradbeništvu morajo biti
projektanti, nadzorniki, izvajalci in proizvajalci gradbenih materialov in izdelkov ves čas povezani,
za uspešno izvedbo pa je nujen projektni pristop, ki združuje raznolika znanja in usklajevanja
vpletenih strokovnjakov ter izkušnje izvajalcev,« je poudaril predsednik združenja Kamenski.
Kamenski kot Jubov strokovnjak za fasadne sisteme opozarja, da je še pred projektiranjem novih
ali za sanacijo poškodovanih in degradiranih fasadnih ovojev treba pridobiti vse podatke o
objektu – od celovitih načrtov do tehničnih skic posameznih detajlov. Z ogledom objekta je
mogoče oceniti, koliko projektnih faz bo potrebnih za izvedbo sanacije fasadnega ovoja ali

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

obnovo posameznih fasadnih odprtin, pri tem pa dosledno upoštevati vse aktualne tehnične in
požarne smernice in gradbeno zakonodajo. Za pripravo analize je treba ugotoviti, kje na objektu
se pojavljajo težave s toplotnimi mostovi, kakšna je obstoječa požarna varnost objekta, kako je z
dotrajanostjo oken, morebitnim zamakanjem strehe, hidroizolacijo balkonov in izvedbo drugih
vgrajenih detajlov, kot so na primer senčila. Z diagnostiko objekta se torej ugotavlja, ali je bil
fasadni ovoj tehnično ustrezno izveden ali ne. Na podlagi izračunov in testov poteka analiza,
kakšen sistem sidranja zahteva posamezna kontaktna fasada. Poleg naštetega se na objektu
preverja oprijem ter predvidi mesta, kjer lahko pride do poškodb oziroma razpok fasadnega
ovoja, preverjajo pa se tudi pomanjkljivosti, ki povzročajo toplotne izgube. Opravljajo se še
meritve vlage v zidni konstrukciji ter preverjanje prisotnosti plesni, na degradiranih betonskih
površinah pa se prav tako ugotavlja vzroke za nastale napake.

Problem toplotnih mostov
Strokovnjak za fasade JUBIZOL Aleš Kovač je pripravil obsežno analizo na področju izvedb
fasadnih ovojev in se posvetil zlasti neustreznim rešitvam, kritičnim točkam in izvedbenim
pomanjkljivostim, ki jih zadnjih pet let zaznava na slovenskem trgu. Opozoril je na težave zaradi
zamakanja streh, neustreznega tesnjenja in pereče kapilarne vlage v podzidkih. Toplotni mostovi
in nabiranje kondenza na objektih so pogosto posledica slabe izvedbe dilatacijskih stikov pri
okenskih policah, napuščih, frčadah in pri vgradnji fasadnih senčil. Težave so pogoste tudi pri
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zaprtih in odprtih balkonih, kjer pogosto prihaja do poškodb v materialih, do nastanka toplotnih
mostov, zamakanja na fugah in prebojih ter težav z vdorom vode zaradi napak pri vgradnji ograj,
neustrezno vpetih v fasado. Arhitektom, projektantom, izvajalcem, nadzornikom in ponudnikom
materialov Kovač priporoča, naj pred izdelavo projekta pozornost posvetijo natančni analizi
objekta  fazi diagnosticiranja za ugotovitev napak, ter fazi podrobne izdelave popisov za izvedbo
del, ki je z natančno oceno finančne strukture naložbe glavno vodilo investitorjem.

Pravilna izbira materialov
Domen Ivanšek iz družbe Knauf Insulation je udeležencem predstavil veljavno zakonodajo na
področju gradnje ter glavne tehnične smernice za pravilno izvedbo toplotnoizolacijskih fasadnih
sistemov. Te se nanašajo na požarno varnost v stavbah, učinkovito rabo energije in zaščito pred
hrupom. Opozoril je na pravilno izbiro materialov, s katero je mogoče bistveno vplivati na stanje
varnosti objektov različnih višin, ter predstavil aktualne smernice in predpise za različne vrste
fasad. Za ničenergijske stavbe je omenil določila energetskega zakona (EZ1), ki predvideva
zaostrovanje pogojev pri toplotni izolativnosti materialov ter znižuje dovoljeno potrebno toploto za
njihovo ogrevanje. Slovenija naj bi do leta 2030 prenovila kar 26 milijonov kvadratnih metrov
stavbnih površin, kar bi bilo mogoče doseči prav s pomočjo subvencij Eko sklada. Opozoril je na
novo tehnično smernico GIZ PFSTI, gospodarskega interesnega združenja proizvajalcev
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, ki bo že v kratkem prinesla nova pravila in zvišanje
standardov pri vgradnji fasadnih sistemov, s čimer bi ob manjših potrebah po vzdrževanju na
dolgi rok izboljšali varnost in trajnost fasade ter stavbe v celoti.

Subvencije okoljskega sklada
Maja Vrezovnik iz Eko sklada se je osredotočila na pogoje in standarde, ki jih skladno z
veljavnimi pravilniki in zakonodajo za pridobitev subvencije določajo v javnem okoljskem skladu.
Spodbude Eko sklada so v obliki javnih pozivov odprte tako za občane, javna podjetja, NVOje,
občine in društva, nanašajo pa se na toplotne izolacije fasad, streh in kleti, optimizacijo sistema
ogrevanja in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Vsa projektna
dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) mora biti v skladu z veljavnimi pravilniki, trenutno
veljavno zakonodajo in s pravili stroke, pri čemer mora biti pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot ga
določajo Gradbeni zakon in nove tehnične smernice za požarno varnost v stavbah, ki so v veljavi
od 1. julija 2019. Vloga, ki jo odda investitor s podpisom odgovornega vodje projekta, mora biti
oddana pred zaključkom del za izvedbo naložbe, priložiti pa ji je treba tudi vrsto dokazil, od
računov izvajalcev in podizvajalcev do fotografij, ki so bile izdelane med gradnjo in ob zaključku
sanacije fasadnega ovoja. (ktm)
Foto: arhiv GBC, JUB in Knauf Insulation
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KOLUMNA BOJANA ŽNIDARŠIČA:
KDO NADZORUJE NADZORNIKA?

Novogradnje

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

Toplotna izolacija večstanovanjske stavbe brez usposobljenega nadzora. Vidne glave sider so napaka, 2 cm
toplotne izolacije pa parodija.
Foto: Bojan Žnidaršič
Deli s prijatelji
1. 9. 2020 | Besedilo: Bojan Žnidaršič

kolumna, bojan žnidaršič, gradbeni nadzor, nadzornik, gradnja
Gradnja je kompleksna sestavljenka, v kateri sodelujejo različni izvajalci in različne stroke. Lastniki družinskih hiš
vključujejo v gradnjo strokovnjake po selektivnih kriterijih. Še najmanj dvomov je pri »papirologiji«. Z oblastjo se ne
hecamo, zato so urejeni papirji prvi, ki se naredijo. Tako verjame oblast, ljudstvo je seveda bolj zvito. Naredijo se
obvezni načrti in dovoljenja, da se dobi »štempelj«, potem pa se kreativno gradi malo po domače, saj nadzora
praktično ni.

Varčevanje
Pomembno je, da je poceni, pa naj stane, kolikor hoče, je mantra Slovencev, ki se imamo za varčen
narod. V praksi sem pri gradnji spoznal različne stopnje varčnosti. Nikoli se ne varčuje pri površini.
Predimenzionirane stavbe v širino, dolžino in višino so en tak slovenski »trade mark«. Po mestih so hiše
vsaj naseljene, po podeželju pa so popolnoma ali na pol prazne.
Pri izvedbi gradnje se stanje izboljšuje, ni pa še optimalno. Vedno manj je samogradnje, saj se
investitorji zavedajo, da mogoče pa le ne zna vsak graditi. Pri izbiri izvajalcev se zanašajo na srečno
roko, saj se poglobljenega izbora – na podlagi priporočil in predračunov - loti le redko kdo. Tak pristop
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Nadzornika se
prevečkrat smatra kot
nepotreben strošek.
Seveda ga gradbena
zakonodaja zahteva in
seveda ga vsaka
novogradnja tudi ima.
Na papirju.
Gradnjo je smiselno
začeti z energetskim
svetovanjem in to pred
prvo lopato.

se pogosto maščuje s slabim izdelkom, saj je kakovost
izvajalcev različna. Od dobrih do manj dobrih.
Potem je tu še področje potencialnih sodelavcev pri gradnji.
Projektanti so pri novogradnji vedno zraven, saj mora nekdo
pripraviti dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja in to
so praviloma arhitekturni biroji. Na prste ene roke pa lahko
najdemo lastnike starejših hiš, ki si za prenovo naročijo
arhitekta. Verjamejo, da je to proč vržen denar. Enako velja za
energetskega svetovalca.
Še manj - če sploh kdo – si najema krajinskega arhitekta, da mu
pripravi načrt za ureditev vrta in sploh vseh elementov bivanja
zunaj stavbe. Enako velja tudi za energetski potencial parcele,
saj se z njim v praksi nihče resno ne ukvarja.

In smo pri zadnjem izvajalcu iz naslova, ki se ga prevečkrat
smatra kot nepotreben strošek. To je nadzornik. Seveda ga
gradbena zakonodaja zahteva in seveda ga vsaka novogradnja tudi ima. Na papirju. Vsebinsko pa ne,
čeprav se mora prav lastnik zavedati, da je nadzornik edina strokovna oseba, ki zagovarja interese
lastnika napram izvajalcem.

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

Strokovne kompetence
Energetsko svetovanje – moje delo – je kompleksna sestavljenka teorije, študija, prakse, izkušenj …
Preverjeno se nadzorniki ukvarjajo le s statiko in mogoče še instalacijam. Dva primera. Nadzornik iz
Kopra me je angažiral za energetsko svetovanje pri hčerinem stanovanju v Ljubljani in bratu v Škofijah.
Zakaj? Lepo je opisal odločitev: področje gradbene patologije (zamakanje, plesen) mi je popolnoma
tuje. Enako velja za vse toplotne izolacije, toplotne mostove, vgradnjo stavbnega pohištva,
zrakotesnost, ekonomiko energentov, zvočne mostove … Ta se je zavedal svojih strokovnih omejitev.
Tega pa ni naredil nadzorni v Cerknici, kjer fasada javnega objekta, starega nekaj let, razpada zaradi
nepravilnih zunanjih obdelav obokenskih odprtin.
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Stik temeljne plošče in obodnih sten je pri hiši iz sistemskih elementov domišljen, napake
skoraj niso možne.
Plesen je posledica neznanja izvajalcev in nadzornika.
Foto: Bojan Žnidaršič

Lastnik se mora
zavedati, da je
nadzornik edina
strokovna oseba, ki
zagovarja interese
lastnika napram
izvajalcem.

Vseživljenjsko učenje

Za nadzor in sploh gradnjo se je treba pripraviti. Investitor mora
razčistiti, kaj sploh želi, kaj potrebuje in kaj je realno dosegljivo.
Zato je gradnjo smiselno začeti z energetskim svetovanjem in to
pred prvo lopato. Vedno pa je treba bivanje, ki ni samo gradnja,
postaviti v kontekst treh stebrov trajnostnega razvoja. Zato je
danes stara misel »Učimo se vse življenje« še kako aktualna,
saj nas novosti prehitevajo po levi in desni. Naj za zaključek priporočim letošnji teden vseživljenjskega
učenja. V iskalnik vtipkajte TVU 2020 in si izmed več kot 5.000 brezplačnih dogodkov po celotni
Sloveniji izberite svoje. Spoznali boste, da je učenje lahko prijetno in koristno.

Kdo torej nadzoruje nadzornika?
Nadzornika nadzira lastnik. On ga izbere in plača, da bo v njegovem imenu nadziral gradnjo. Lastnik bo
po vselitvi užival nad dobrim delom ali pa se jezil nase, ker je imel nadzornika le na papirju. Posledice
dobrih in slabih odločitev vedno nosi lastnik.
O AVTORJU
Bojan Žnidaršič verjame, da je raznolikost življenjskih izkušenj (pre)potrebna podlaga za
dobrega energetskega svetovalca. Formalno izobraževanje je začel kot kvalificiran zidar,
nadaljeval kot gradbeni tehnik in diplomirani inženir urejanja krajine. Zaključil ga je na filozofski
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fakulteti kot andragoško specializacijo za
predavatelja na višji strokovni šoli. Za svetovanje
so pomembne tudi neformalne oblike.
Najpomembnejši je certifikat energetskega
svetovalca za gospodinjstva pa tudi mentorstva za
debato, študijske krožke, moderiranje skupinskih
procesov ter NLP-praktika. Od leta 1994 je
ustanovitelj in direktor nevladne okoljske
organizacije Vitra Cerknica ter avtor energetskega
portala NEP Slovenija.

40

01.09.2020

Ekohisastil.si

Torek, 16:20

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.ekohisastil.si/novice/jub-sodeloval-pr...

1/5

JUB sodeloval pri barviti prenovi prostorov Pediatrične
klinike
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Zadnji avgustovski petek je v stavbi ljubljanske Pediatrične klinike potekala barvita prenova prostorov dveh kliničnih oddelkov.
Dol pri Ljubljani, 1. septembra 2020:
Zadnji avgustovski petek je v stavbi ljubljanske Pediatrične klinike potekala barvita prenova prostorov dveh kliničnih oddelkov.
Tako so sveže barvne odtenke dobili prostori na KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove ter Službe za kardiologijo v
tretjem, in Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo v četrtem nadstropju. Pobudnik in organizator akcije, v
kateri je sodelovalo 60 prostovoljcev in 12 organizacij, je bil Zavod MEPI, v projektu pa je poleg družbe JUB s svojimi
predstavniki sodelovala tudi Sekcija slikopleskarjev pri OZS, ki je poskrbela za nadzor in izvedbo del. Kot prostovoljca sta se
jim pridružila tudi izvršni direktor družbe JUB Željko Kovačevič in Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS.
Stavba Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na Bohoričevi 20 združuje 13 kliničnih oddelkov in je stara že
dobro desetletje, a so stropi in stene, na katerih barve niso pralne, že dotrajani. ''Naša stavba je s stekleno fasado navzven lepo urejena, a
vse ključno se dogaja v notranjosti. Skrbimo za to, da smo kar se da strokovni in človeški, ampak važno je tudi, v kakšnem fizičnem
okolju delamo,'' je poudaril strokovni direktor Pediatrične klinike doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., ki se je svojem nagovoru toplo
zahvalil vsem sodelujočim pri projektu. Poslovna direktorica Helena Ulčar Šumčić je v ospredje postavila tudi strokoven pristop ter
pozitivno energijo vseh, povezanih v akciji za boljše počutje otrok, ki se zdravijo na njihovih oddelkih.

41

Ekohisastil.si
Država: Slovenija

01.09.2020
Torek, 16:20

Kazalo

https://www.ekohisastil.si/novice/jub-sodeloval-pr...

2/5

V vsakem nadstropju, kjer v kombinaciji z belimi stropi stene že krasijo sveži marelični odtenki, so prostovoljci prepleskali 11 bolniških
sob, hodnik, ordinacijo in prostor za intervencijo na bolniškem oddelku in skupne ter pomožne prostore, med katerimi so tudi jedilnica
za otroke, čajna kuhinja in soba za mame.
‘’V družbi JUB že drugo leto zapored sodelujemo s Pediatrično kliniko,'' poudarjaŽeljko Kovačevič, izvršni direktor družbe JUB.
''Lani so z našimi barvami JUPOL Latex in JUPOL Gold prenovili prostore na kliničnem oddelku za otroško hematologijo in
onkologijo, letos pa še celoten oddelek v 4. nadstropju. Ti prostori namreč zahtevajo visoko stopnjo higiene in jih je potrebno redno
čistiti s čistili in dezinfekcijskimi sredstvi.'' Dodal je še, da se v podjetju JUB-u radi odzovejo na take akcije, saj si prizadevajo za čim
večje udobje bivanja otrok, ki se zdravijo v bolnišnici, seveda z željo, da bi čim prej okrevali. Pediatrični kliniki je tako JUB lani in letos
prispeval 600 litrov barv za prenovo več kot 4000 kvadratnih metrov površin v skupni vrednosti 4.200 evrov.
Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije se je za sodelovanje pri projektu
nevladne organizacije MEPI odločila predvsem zaradi promocije poklica med mladimi. Tako je pod vodstvom podpredsednika UO
sekcije Dušana Presetnika tudi 9 njegovih pomočnikov slikopleskarjev prevzelo vlogo mentorjev, saj so poleg svojega dela z nasveti
pomagali prostovoljcem ter poskrbeli za ustrezno pripravo materialov ter njihov pravilni nanos na zidne površine. ''Mladi v takih akcijah
prevzemajo nase del odgovornosti za svoj osebnostni in poklicni razvoj, na nas pa je, da jim s sodelovanjem in ravnanjem v praksi
dajemo dober zgled, saj menimo, da je to tudi najbolj vzgojno in učinkovito,'' poudarja slikopleskarski mojster Dušan Presetnik.
Akciji se je z donacijami materiala in storitev poleg družbe JUB pridružilo še 9 podjetij. Kot je navedla programska direktorica Zavoda
MEPI Neda Kajfež Ambrožič, se je tridnevna akcija korporativnega prostovoljstva začela z zaščito prostorov v četrtek, se v petek do
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

17. ure nadaljevala s pleskanjem zidnih površin, v soboto pa končala s čiščenjem prostorov.
JUB iz Dola pri Ljubljani je s 145-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji. Na tržišču je prepoznaven kot ugleden
proizvajalec kakovostnih zidnih barv in toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov, ki z razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov in
storitev stremi k energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. JUB je kot slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno
proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot tridesetih trgih in sodi med deseterico najbolj
internacionaliziranih slovenskih podjetij. Ponaša se z visoko tehnologijo in produktivnostjo ter skrbi za racionalno rabo surovin in
energije, izrabo obnovljivih energetskih virov ter za trajnostni razvoj okolja, v katerem deluje.
JUB d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, T:01/ 588 41 83, E: info@jub.si, www.jub.si
Odnosi z javnostmi, Miša Hrovat, agencija Maga, T: 01/36 18 095, M: 041 619 616, E: misa@maga.si

Galerija slik
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