Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 2. 11. 2020
Število objav: 8
Internet: 6
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 7
Inženirski dan: 0
potres: 1
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

Na MOP razčistili zmedo okoli gradnje v lastni režiji

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 11. 2020

Avtor

M. K.

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...končani gradnji zagotoviti evidentiranje objekta (11. člen). „Tudi pri gradnji v lastni režiji velja, da mora projektant za
vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki
glede na namen gradnje prevladuje in, ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih...

Naslov

Od sladkih bonbonov do prestižnih stanovanj

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 11. 2020

Avtor

Blaž Kondža

Teme

Gradbeništvo, graditev

...k projektu so kot soinvestitorja privabili tujega hotelirja. Junija letos so končali podzemni del kompleksa, ki je bil zelo
zahteven. Inženirji so se odločili za dražji način gradnje z diafragmo, s čimer so dosegli, da so sosednje stavbe ostale
tako rekoč nepoškodovane. Po pričakovanjih investitorja bodo stanovanja v...

Naslov

Kljub zaostrenim razmeram zaposlitvene napovedi za prihodnje leto spodbudne

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 1. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prihodnje leto, pri čemer vključuje ocene za 177 poklicev, bodo delodajalci med drugim občutili kadrovski primanjkljaj
pri poklicih s področja zdravstva, gradbeništva, prometa, gostinstva, informacijskih tehnologij in neindustrijskega načina
dela. Presežni delavci bodo pogosteje med drugim biologi, botaniki, zoologi,...

Naslov

Dalmacijo stresel potres (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 1. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Širše območje Zadra je danes prizadel potres z magnitudo 4,7, ki so ga po poročanju hrvaških medijev čutili
prebivalci večjega dela Dalmacije, pa tudi v Zagrebu in delu BiH. Potres so čutili tudi posamezni prebivalci v več krajih
po Sloveniji, so sporočili iz urada RS...

Naslov

Zaradi obnove se za sedem mesecev zapira proga med Kranjem in Jesenicami

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 2. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kranj-Podnart. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnjo
odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih objektov bo izvedel Riko.
Pogodbena vrednost del je 46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo. ...
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Naslov

Domovi se zasebnikom ne splačajo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Domovi se zasebnikom ne splačajo Država je gradnjo domov za starejše občane prepustila zasebnemu sektorju, ki
se mu bolj splača graditi na lokacijah s cenejšimi zemljišči. Zato se morajo ljubljanski starostniki...

Naslov

Strel v koleno

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Mnenja; 2. 11. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 321 cm2

...mojstre, prirejali referendume proti, zahtevali vedno nove trase tira, menjavali uprave, drastično spremenili sistem
zaposlovanja, že dve leti plačujejo gradnjo drugega tira, ki ostaja pri čarovnicah. Kdo je tu »kretinski«? Slovenski
oljkarji so vsem hudim zdraham in sabotažam navkljub še vedno med najboljšimi...

Naslov

Domovi se zasebnikom ne splačajo

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 2. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 810 cm2

...STAREJŠI Domovi se zasebnikom ne splačajo Država je gradnjo domov za starejše občane prepustila zasebnemu
sektorju, ki se mu bolj splača graditi na lokacijah s cenejšimi zemljišči. Zato se morajo ljubljanski starostniki...
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Na MOP razčistili zmedo okoli
gradnje v lastni režiji
Katarina Nemanič Mal

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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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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Dilem je konec, na MOP so pojasnili, kako lahko
gradimo v lastni režiji, čeprav gradbeni zakon
takšne gradnje ne opredeljuje.
Odkar je bil pred dvema letoma sprejet novi gradbeni zakon
(GZ), okoli samogradnje ali gradnje v lastni režiji vlada zmeda,
saj samograditelji pogosto ne razumejo vseh določil zakona. Ni
namreč natančno predpisano, kaj se sme in kaj ne, v pomoč pa
jim niso ne inšpekcija, ne upravne enote. Dodatno zmedo med
samograditelji povzročajo različni zapisi in tolmačenja na
spletu.

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

Zato smo ministrstvo za okolje in prostor prosili za natančnejša navodila
in pojasnila, kako naj poteka gradnja v lastni režiji, katere so
obveznosti in odgovornosti investitorja in katere ne.

Od gradbenega do uporabnega dovoljenja
„Čeprav sam pojem gradnje v lastni režiji v GZ ni opredeljen, dopušča gradnjo v lastni režiji, kar
pomeni, da investitor za lastne potrebe (ne gradnja grajena za trg) objekt gradi (tudi rekonstruira) sam.
To pa ne pomeni, da je investitor v primeru gradnje za lastne potrebe oziroma v lastni režiji oproščen
obveznosti, ki jih določa GZ,“

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

PROFIMEDIA

Investitor pri gradnji v lastni režiji tako potrebuje gradbeno
dovoljenje, nadzornika (13. člen GZ), začetek gradnje mora
prijaviti skladno s predpisi (63. člen), pred začetkom uporabe
objekta pridobiti uporabno dovoljenje (6. člen) in po končani
gradnji zagotoviti evidentiranje objekta (11. člen).
„Tudi pri gradnji v lastni režiji velja, da mora projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije
določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje
prevladuje in, ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja
arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja projekta koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo
potrdi. Za gradnjo objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, je namreč obvezna izdelava
dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je sestavni del prijave začetka gradnje. Tudi zahtevi za izdajo
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uporabnega dovoljenja mora biti med drugim priložena izjava projektanta, nadzornika in izvajalca, da
so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in, da so izpolnjene predpisane
bistvene zahteve,“

pojasnijo na MOP

ŽE PO DVEH LETIH

Gradnja Spet novi gradbeni zakon. Kaj bo z uporabnim
hiše

dovoljenjem in samograditeljstvom?
Investitor in izvajalec hkrati

Investitor gradnje v lastni režiji ima dvojno vlogo. V procesu
gradnje ni le investitor, temveč naj padejo tudi vse obveznosti,
ki jih zakon določa za izvajalca (15. odstavek 14. člena GZ in
prvi odstavek 65. člena GZ). „Za opustitev teh obveznosti ali kršitve predpisanih
pravil so zagrožene tudi globe, za katere v primeru gradnje v lastni režiji odgovarjate kot investitor in

opozarjajo na MOP.

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

kot izvajalec,“
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Vendar pa za samograditelja obstajajo nekatere olajšave. V
zakonu namreč piše, da mora izvajalec imenovati vodjo del, ki
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pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno
dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo
bistvene in druge zahteve, in predpisi s področja zagotavljanja
varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Vodjo del mora
skladno z določilom GZ imenovati izvajalec, ki opravlja
dejavnost gradbeništva, torej dela za trg.

Vodje del ni treba imenovati
Za samograditelja pa velja, da mu vodjo del ni treba imenovati,
mora pa sam izpolniti vse naloge, ki so zanj predpisane, pravijo
na MOP. A ne prav vseh. Samograditelju na primer ni treba
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

voditi gradbenega dnevnika, ga pa na MOP priporočajo. „Tudi
investitor v primeru gradnje v lastni režiji mora imeti nadornika ter zahtevi za izdajo uporabnega
dovoljenja predložiti dokazilo o zanesljivosti objekta in dokumentacijo za pridobitev uporabnega
dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato je
smiselno voditi gradbeni dnevnik, kamor se vpisujejo vsi pomembni podatki o gradnji oziroma izvajanju
del.“

Enostavna gradbena tabla, brez načrta ureditve
gradbišča
Razlike so tudi pri označevanju gradbišča z gradbeno
tablo. „Gradbišče mora biti skladno s 4. členom pravilnika o gradbiščih označeno samo z listom
formata A4, na katerem so podatki o vrsti objekta glede na namen in o vrsti gradnje, kot je navedeno v
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gradbenem dovoljenju, številka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in
naziv organa, ki ga je izdal ter podatki o investitorju.“

Prav tako investitorju, ki gradi v lastni režiji ni treba izdelati
načrta organizacije ureditve gradbišča, niti mu ni treba imeti

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

zavarovane odgovornosti za škodo, je pa priporočljiva.

PROFIMEDIA

Ali lahko samograditelj najame zunanjega izvajalca?
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Pogosto vprašanje, celo glavna dilema samograditeljev je, ali
gradnja v lastni režiji pomeni, da mora prav vsa potrebna dela
izvesti sam oziroma s pomočjo sorodnikov, prijateljev, ali lahko
za posamezna dela, ki jih morda ni vešč, najame in plača
zunanjega izvajalca.

Da, investitor lahko za posamezna dela najame
zunanjega izvajalca, odgovarjajo na MOP.
„Vsak izvajalec, ki pa bo izvajal dela na vašem objektu, pa mora v skladu z zakonom izpolnjevati
pogoje in imenovati vodjo del, za tista dela, ki jih bo konkretni izvajalec izvajal.“

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

Investitor je v primeru samogradnje dolžan ob zaključku gradnje
pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta, ki je eden od obveznih
dokumentov za pridobitev uporabnega dovoljenja. Pripravi pa
ga le za tista dela, ki jih je izvedel sam. Če je za posamezna
dela najel zunanje izvajalce, morajo ti pripraviti ločena dokazila
o zanesljivosti objekta. Vsak za delo, ki ga je opravil.
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PROFIMEDIA

Samograditeljstvo in delo na črno
Na MOP samograditelje opozarjajo še, da morajo poleg
gradbene, upoštevati tudi delovno pravno zakonodajo in zakon
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki v 10. členu
določa, da se za delo na črno ne šteje sosedska pomoč,
sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno
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delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter

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

dobrodelno delo ter osebno dopolnilno delo.
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Od sladkih bonbonov do prestižnih stanovanj
Če imate na bančnem računu med 900 tisočakov in 1,1 milijona evrov, si lahko privoščite najdražja
stanovanja v 5. in 6. nadstropju Šumijevega kvarta.
Fotograﬁja: Gradnja Šumijevega kvarta je v polnem teku. FOTO: Šumijev kvart
Odpri galerijo
Gradnja Šumijevega kvarta je v polnem teku. FOTO: Šumijev kvart
Blaž Kondža
01.11.2020 ob 14:00
Blaž Kondža
01.11.2020 ob 14:00
Poslušajte
Čas branja: 6:45 min.
Delite

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

Trg prestižnih stanovanj se v prestolnici v zadnjih letih širi. Kar nekaj investitorjev se je lotilo
nepremičninskih projektov, s katerimi merijo na visoki cenovni razred. Med temi je tudi ljubljanski
Šumi, ki raste v središču mestnega jedra.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Gradbišče z razgledom. FOTO: Šumijev kvart
Območje v središču Ljubljane, ki mu meščani pravijo Šumi, ima pestro zgodovino, ki sega še v
rimske čase. Lahko bi rekli, da je bilo tu središče antične Emone, zato so imeli pred začetkom
gradnje današnjega Šumija kar nekaj dela tudi arheologi. Lokacija je ime dobila po Jožeﬁni
Schumi, ki je v drugi polovici 19. stoletja začela obrtniško izdelavo bonbonov, sladic in melisnic,
pozneje pa je posel prerasel v tovarno bonbonov in peciva. Po drugi svetovni vojni je bila tovarna
nacionalizirana, proizvodnja pa preseljena, zato sta tam nastala kultni lokal Šumi in znani
Kamenaričev frizerski salon za moške.
V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta predstavljala zbirališče svobodomiselnih
umetnikov in kulturnikov. Zaradi neposredne bližine fakultet, kulturnih ustanov in uredništev revij so
tja zahajali danes najbolj priznani slovenski glasbeniki, novinarji in gledališki igralci.

Dolgotrajni projekt
Kakor pravi Miha Gostiša, direktor podjetja Šumijev kvart, ki je v lasti KD Group, so projekt
spremljali številni vzponi in padci, a po 15 letih lahko zdaj končno rečejo, da bo novi Šumi zgrajen.
Gradnja se je začela leta 2017 in k projektu so kot soinvestitorja privabili tujega hotelirja.
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Junija letos so končali podzemni del kompleksa, ki je bil zelo zahteven. Inženirji so se odločili za
dražji način gradnje z diafragmo, s čimer so dosegli, da so sosednje stavbe ostale tako rekoč
nepoškodovane. Po pričakovanjih investitorja bodo stanovanja v Šumiju vseljiva spomladi leta 2022.

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

Šumi je zasnovan tako, da ga sestavljajo stanovanjski, trgovsko-gostinski in hotelski del. V
stanovanjskem bo 96 stanovanj različnih velikosti, od dvo- do štirisobnih, pri čemer je največ
takšnih, ki merijo od 100 do 120 kvadratnih metrov, največje stanovanje pa bo imelo 166 kvadratnih
metrov. Iz vseh bo pogled na Grajski grič, Rožnik, Barje in Staro Ljubljano. Pritličje in prva kletna
etaža bosta namenjena trgovsko-gostinskemu delu s skupno površino 3500 kvadratnih metrov.

Pogled na hotelski del. FOTO: Šumijev kvart
V severnem delu kompleksa bo deloval hotel s 151 sobami, ki bo obsegal šest nadstropij, upravljala
pa ga bo hotelska veriga Barceló. Objekt bo imel štiri kleti s skupno 337 parkirnimi mesti. Pri tem bo
150 parkirnih mest v javni garažni hiši, za stanovalce pa bo na voljo 187 parkirišč.

Najsodobnejša zasnova
»Objekt so oblikovali arhitekti biroja Groleger Arhitekti. Značilnost in speciﬁčnost objekta je zagotovo
njegova umeščenost v središče glavnega mesta, zato si želimo, da bo z leta postal ikona tega dela
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Ljubljane,« je povedal Aleš Rotar, notranji svetovalec za arhitekturo.

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

Atrij za mirna jutra in sproščene večere. FOTO: Šumijev kvart
»Stanovanja bodo zadovoljila najzahtevnejše kupce. Ponudili jim bomo najsodobnejšo stanovanjsko
opremo, umeščeno v praktične, sodobne tlorise z visokimi stropi, zato je pravzaprav samoumevna
tudi izbira vrhunskih materialov. Stanovanjski del ima izhod na ozelenjen atrij, svetlobo v stanovanjih
deﬁnirajo velike steklene površine, poskrbljeno je za ustrezno senčenje, instalacijske naprave s
prezračevanjem in rekuperacijo toplote, pohlajevanje prostorov. Vsem stanovalcem bo na
voljo consierge, kar je za tak tip mestnega objekta v tujini praksa, v Šumiju pa bo tudi to deﬁniralo
diskretnost in udobje bivanja,« je koncept objekta opisal Gostiša. Dodajmo še, da bodo stanovalci
lahko – za plačilo seveda – uporabljali nekatere storitve hotela, denimo sobno strežbo.

Bodoči stanovalci
Ko smo pred časom govorili s predstavniki investitorja, je bila dobra četrtina objekta že prodanega.
Cene stanovanj se gibljejo od 4000 do 7000 evrov na kvadratni meter, pri čemer na končno ceno
vpliva tudi lega stanovanja znotraj kompleksa. Najcenejše s 60 kvadratnimi metri, ložo, shrambo in
parkirnim mestom stane 380.000 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Da na ceno
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vpliva mikrolokacija, govori podatek o ceni štirisobnega stanovanja v 1. in 4. nadstropju. Nižje
ležeče stane 520.000 evrov, višje pa 720.000 evrov. Najdražja stanovanja so v 5. in 6. nadstropju in
gledajo na južno stran proti Ljubljanskemu barju. Zanje moramo imeti na bančnem računu med 900
tisočakov in 1,1 milijona evrov.

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

Grad na dlani. FOTO: Šumijev kvart
In kdo so kupci? »Največ zanimanja opažamo pri Ljubljančanih, ki morda zdaj živijo v hiši na robu
mesta, pa bi se radi preselili nazaj, v središče, kjer lahko kakovostno preživljajo svoj prosti čas:
obiskujejo kulturne prireditve, razstave, gledališča, koncerte, se družijo s prijatelji ob vrhunski
kulinarični ponudbi mesta, hkrati pa niso prikrajšani za rekreacijo, ki jo omogoča bližina Tivolija.
Šumi je seveda namenjen tudi urbanim zahtevnim mlajšim kupcem, ki jih kariera veže na središče
mesta in se tudi v svojem prostem času ne bi radi odpovedali dinamiki urbanega življenja. Prav tako
pa je namenjen tistim, ki bi stanovanje kupili kot naložbo, saj bo zaradi lokacije vedno zanimivo in bo
ohranjalo vrednost,« pravijo v Šumijevem kvartu. Dodajo, da je nekaj povpraševanja tudi med tujci,
ki že dlje bivajo v Sloveniji.
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Kljub zaostrenim razmeram zaposlitvene
napovedi za prihodnje leto spodbudne
Kljub zaostrenim razmeram zaradi izbruha novega koronavirusa so zaposlitvene napovedi za leto 2021 še vedno
spodbudne. Za veliko poklicev se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela, je pokazala
raziskava zavoda za zaposlovanje Poklicni barometer.
Kot je pokazala raziskava, ki napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za
prihodnje leto, pri čemer vključuje ocene za 177 poklicev, bodo delodajalci med drugim občutili kadrovski primanjkljaj pri
poklicih s področja zdravstva, gradbeništva, prometa, gostinstva, informacijskih tehnologij in neindustrijskega načina
dela.
Presežni delavci bodo pogosteje med drugim biologi, botaniki, zoologi, novinarji, sociologi, antropologi, blagajniki,
poslovni sekretarji, aranžerji, delavci za preprosta dela, pravni strokovnjaki, strokovnjaki v kmetijstvu, gozdarstvu in
ribištvu, filozofi, zgodovinarji in politologi, prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci, tajniki, fotografi, prodajalci,
telefonisti, grafični in multimedijski oblikovalci ter referenti v turističnih in potovalnih agencijah.
V primerjavi z lanskim letom je letos med primanjkljaji 16 poklicev manj, v kategoriji ravnovesja 10 poklicev več in v
kategoriji presežkov šest poklicev več.

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

Med ocenjevanimi poklici je po navedbah zavoda najbolj opazen zdrs prodajalcev iz primanjkljaja v napovedan presežek.
Iz primanjkljaja v ravnovesje je zdrsnilo 19 poklicev, iz ravnovesja v presežek pa sedem poklicev. Obratno sta iz
presežka v ravnovesje napredovala dva poklica, iz ravnovesja v primanjkljaj pa štirje poklici.

20

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

01.11.2020
Sunday, 16:01
Nedelja,

Kazalo

https://www.sta.si/2826330/dalmacijo-stresel-potre...

1/1

Dalmacijo stresel potres (dopolnjeno)
Širše območje Zadra je danes prizadel potres z magnitudo 4,7, ki so ga po poročanju hrvaških medijev čutili prebivalci
večjega dela Dalmacije, pa tudi v Zagrebu in delu BiH. Potres so čutili tudi posamezni prebivalci v več krajih po Sloveniji,
so sporočili iz urada RS za seizmologijo.
Epicenter potresa je bil v bližini Starigrada pri Paklenici, 16 kilometrov severozahodno od Posedarjev, poročajo hrvaški
mediji. Poročil o poškodovanih ali morebitni škodi za zdaj ni, zadrska policija ni dobila nobene prijave, poroča hrvaška
tiskovna agencija Hina.
Potres je območje stresel nekaj po 14. uri, čutili pa so ga prebivalci na območju Zadra, Šibenika, Knina in Splita, poroča
spletni portal dalmacijanews.hr. Po prvih podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC)je bila
magnituda potresa 4,9, pozneje pa so podatek posodobili na magnitudo 4,7.

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

Kot so sporočili iz urada za seizmologijo RS, pa so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ob 14.15 zabeležili
potres magnitude 4,7. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci v več krajih po vsej Sloveniji.
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Zaradi obnove se za sedem mesecev zapira
proga med Kranjem in Jesenicami
Zaradi nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Kranja do Lesc se danes začenja sedemmesečna popolna
zapora proge med Kranjem in Jesenicami. Dela v skupni vrednosti skoraj 96 milijonov evrov z DDV bo izvedla vrsta
slovenskih gradbincev.
Popolna zapora bo po napovedih direkcije za infrastrukturo, ki je investitor v ta projekt, trajala do 2. junija 2021. V tem
času bo izvedena glavnina del v okviru nadgradnje železniških odsekov Podnart-Lesce in Kranj-Podnart. Za prevoz
potnikov bo v času popolne zapore organiziran nadomestni avtobusni prevoz.
Nadgradnjo odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih objektov bo izvedel Riko.
Pogodbena vrednost del je 46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo.
Nadgradnjo odseka med Kranjem in Podnartom z gradnjo oz. obnovo spremljajoče infrastrukture bo medtem izvedel
konzorcij podjetij CGP, SŽ-Železniško gradbeno podjetje, GH Holding, Riko in Gorenjska gradbena družba. Pogodbena
vrednost del je 48,9 milijona evrov z DDV, rok za dokončanje del je prav tako 20 mesecev od uvedbe v delo.

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

Dela na enem večjih trenutnih projektov na jedrnem železniškem omrežju bodo potekala v času, ko je zaradi varnostnotehnične nadgradnje popolnoma zaprt železniški predor Karavanke. V tem primeru gre za skupni slovensko-avstrijski
projekt, dela pa izvaja avstrijski Strabag.
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Domovi se zasebnikom ne splačajo

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

dnevnik.si/1042942352/lokalno/ljubljana/domovi-se-zasebnikom-ne-splacajo

Na ljubljanski občini ocenjujejo, da bi v Ljubljani potrebovali od 1500 do 2000 dodatnih postelj v
domovih za starejše občane. Gre za izredno visoko številko, sploh če primerjamo z ocenami
ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da na območju ljubljanske
upravne enote (torej širšem teritoriju od Ljubljane) primanjkuje 464 postelj, kar so izračunali na
podlagi resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva, ki si za cilj postavlja 4,8-odstotno
pokritost z domovi v skupini starejših od 65 let.
Ocene ministrstva nimajo »podlage v realnosti«, brez dlake na jeziku odgovarjajo na ljubljanski
občini in poudarjajo, da ta trenutek kar 1500 občanov Ljubljane zaradi pomanjkanja postelj živi v
domovih v drugih občinah, več sto pa jih še čaka na sprejem. »Zavedamo se, da je 1500 novih
postelj ogromna številka, in naša želja je, da bi se na območju Mestne občine Ljubljana čim prej
zgradila vsaj dva javna domova,« pravijo na občinskem oddelku za zdravstvo in socialno varstvo,
ki ga vodi Tilka Klančar.

Občina proti selitvi ljubljanskih starostnikov
Velik razkorak v oceni primanjkljaja postelj v domovih za starejše v Ljubljani med ministrstvom
in občino korenini predvsem v dejstvu, da »državna statistika« beleži primanjkljaj na območju
upravne enote Ljubljana in da torej potrebe v ljubljanski občini rešujejo dodatne zmogljivosti v
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domovih bližnjih občin, medtem ko si na ljubljanski občini prizadevajo, da se starejšim občanom
ne bi bilo treba seliti v druge občine, kar se v zadnjih letih vse pogosteje dogaja.
Dejstvo je, da se domov za starejše občane v Ljubljani zadnja leta praktično ni gradilo, eden od
razlogov pa je tudi ta, da je država gradnjo domov prepustila zasebnemu sektorju, katerega edino
vodilo je dobiček, ki ga v prestolnici najedajo visoke cene zemljišč. Kot pravi vršilec dolžnosti
sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik, lahko koncesionarji v skladu s
pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev v ceno bivanja v domu
vključijo tudi stroške financiranja investicije. A to potem pomeni, da so na razpisu za koncesijo
manj konkurenčni, če so kljub temu izbrani, pa višja investicija v dom za starostnike pomeni višja
doplačila za bivanje.
Zato ne preseneča, da ministrstvo na zadnjem razpisu za 1100 dodatnih postelj v domovih za
starejše ni prejelo niti ene vloge, ki bi predvidevala gradnjo doma v Ljubljani. Še najbliže
prestolnici so potencialni koncesionarji ponudili domove na Igu, v Moravčah in Šenčurju, čeprav
so skoraj polovico od 21 vlog oddala podjetja, registrirana v Ljubljani. To so SeneCura R,
Kirurgija Bitenc in SVZ Vitadom, še dve vlogi pa je oddalo podjetje Deos iz Notranjih Goric, ki že
upravlja dva domova v Ljubljani. Na ta podjetja (z izjemo Kirurgije Bitenc), ki so tudi med
največjimi igralci na trgu, smo se obrnili za komentar, ali so cene zemljišč ključni razlog, da se ne
odločajo za gradnjo v Ljubljani, a so naša vprašanja ignorirali.

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

Sedemnajst lokacij za domove, gradi pa nihče
V oči bode tudi dejstvo, da investitorjev ne spodbudi niti to, da je ljubljanska občina v občinskem
prostorskem načrtu predvidela kar 17 lokacij, namenjenih za domove za starejše, poleg tega pa še
nekaj drugih, kjer je poleg stanovanjskih površin mogoča tudi gradnja domov za starejše.
Pregledali smo lastništvo vseh teh 17 kompleksov zemljišč in ugotovili, da jih je kar deset v lasti
fizičnih oseb, tri lokacije so v lasti pravnih oseb, lokacija za dom starejših pri kompleksu
rehabilitacijskega centra Soča je v lasti slabe banke, medtem ko je ljubljanska občina lastnica
zemljišč na lokacijah v Zeleni jami, Stanežičah in Brdu.
Na občini so nam pojasnili, da so lokacije za nove domove v prostorskem načrtu opredelili v
obdobju od leta 2006 do 2010, med glavnimi merili za izbor lokacij pa so bili prometna
dostopnost, bližina četrtnih središč, bližina večjih stanovanjskih območij in podobno. Gradnja
domov za starejše občane je po pojasnilih občine načrtovana tudi na več novih stanovanjskih
območjih, za katera bo občinski podrobni prostorski akt predvidel obvezno gradnjo doma za
starejše občane, s čimer bi radi investitorje »spodbudili«, da poleg stanovanj gradijo tudi objekte
za starostnike.
S tem so po njihovem mnenju naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi Ljubljana dobila kakšen
nov dom za starejše občane, za katerega si, kot pravijo, prizadevajo, da bi bil javen, »saj so cene
storitev v domovih s koncesijo za uporabnike za približno tretjino višje, standard storitev pa
primerljiv, včasih celo še slabši«. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije znaša
povprečna cena tako imenovane oskrbe 1 v javnem zavodu 20,49 evra, pri koncesionarjih pa
24,81 evra.

Ministrstvo obljublja nove domove
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Na ljubljanski občini bi sicer po vzoru nekaterih drugih občin, recimo Iga, lahko bolj aktivno
pristopili k iskanju potencialnih koncesionarjev, na primer po modelu javno-zasebnega
partnerstva, po katerem bi v projekt vložili občinsko zemljišče, a to bi pomenilo, da bi za področje
institucionalnega varstva, ki je v pristojnosti države, občina namenjala svoje premoženje. Po
mnenju Sahernika to ne bi bilo dobro, saj ima le država zadostne vire, da »oblikuje optimalno
javno mrežo, ki naj vsem prebivalcem ne glede na to, kje živijo, zagotovi storitve, ki jih
potrebujejo za dostojno in kakovostno starost«.

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

Na ministrstvu poudarjajo, da je v koalicijski pogodbi predvidenih pet novih domov za starejše in
da predlog proračunov za naslednji dve leti za naložbe v domove predvideva 30 milijonov evrov,
kar je bistveno več kot v preteklih letih. Za gradnjo bo mogoče pridobiti tako evropska sredstva v
okviru naslednje finančne perspektive kot sredstva iz načrta za okrevanje po pandemiji. Po
osnutku, ki ga je vlada poslala v Bruselj, si iz tega načrta naša država obeta skoraj 45 milijonov
evrov. Lokacije domov še niso znane, saj naj bi jih skupaj s časovnico izvedbe naložb dorekli do
konca letošnjega leta.
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Površina: 321 cm2
Boris Šuligoj
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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dve leti plačujejo gradnjo drugega

najboljšim severovzhodnim

lani dokončno izdihnila Adria
Airways, zato zdaj vlada študira,
kako bo prihodnje leto ob

vlaki lotili pred

referendume

proti, zahtevali vedno nove trase

2007 in

2012

se Slovenija reši

hudim zdraham in sabotažam
navkljub še vedno med
najboljšimi pridelovalci olja
na svetu. Olje Borisa Jenka je

v najnovejšem vodniku Flos

Olei za

2021

med top

20

na

svetu, v samem vrhu sta s po

97 točkami še Franc Morgan in
Vanja Dujc. (Seveda so trije iz
hrvaške Istre še za las boljši, da
ne bi učili krive vere.) Potem se
najdejo istrski oljkarji, ki

trdijo,

da so njihovi oljčniki vredni
nekaj drobiža, in si streljajo v
koleno samo zato, da bi sesuli
posel izolskega župana Danila

Istrabenze, prodajo Drogo

Markočiča. Škodoželjnost je v
Istri vsaj takšna kot drugod po

Kolinsko,

Karantaniji. Očitno velja star

slovenski

del OMV,

Gašperšič. In to menda nikakor

pivovarne in živilske tovarne. Da

ni strel v koleno.

o Elanu, zavarovalnicah, Cimosu

istrski pregovor: naj mi crkne
koza, samo da sosedu dve.
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STAREJŠI

Domovi se zasebnikom ne splačajo
Država je gradnjo domov

manjkljaj

za starejše občane prepus-

v

prostorskem načrtu predvidela kar

upravne
in da torej potrebe

17

lokacij, namenjenih

ljubljanski občini rešujejo dodat-

za

starejše,

tila zasebnemu sektorju,

ne

zmogljivosti v domovih bližnjih

drugih,

ki se mu bolj splača graditi

občin, medtem ko si na ljubljanski

površin

občini prizadevajo, da se

mov

na lokacijah s cenejšimi

starejšim

zemljišči. Zato se morajo

občanom ne bi bilo treba seliti v
druge občine, kar se v zadnjih letih

ljubljanski

vse pogosteje dogaja.

starostniki v lov

kjer je poleg stanovanjskih

tudi

mogoča
starejše.

za

so v lasti pravnih

cije

praktično ni gradilo, eden od razlo-

rehabilitacijskega

gov pa je tudi ta, da je država gradnjo domov prepustila zasebnemu

lasti

sektorju,

področje prepusti trgu.

dobiček,

vršilec
občini

ljubljanski

Na

da

bi

Ljubljani

v

1500 do
domovih

izredno

za

dodatnih

2000

od

visoko

postelj

občane.

starejše

za

ocenjujejo,

potrebovali

številko,

v

Gre

sploh

socialnih

464

primanjkuje

so izračunali na

postelj;

kar

podlagi resolucije

varstvenih storitev v ceno bivanja v
domu vključijo tudi stroške finan-

programu . socialnega varstva, ki si za cilj postavlja
4,8-odstotno pokritost z domovi v

A to potem poda so na razpisu za koncesijo
manj konkurenčni, če so kljub te-

skupini starejših od 65 let.

ministrstva

Ocene

nimajo

»po-

izbrani,

mu

pa višja investicija v
starostnike pomeni višja

dom, za

občini so nam pojasnili, da so

Na

skem

načrtu

stvo

zadnjem

na

da

preseneča,

ne

Zato

prometna

tnih

opredelili

v obdobju

do 2010, med glavnimi

izbor

lokacij

pa

ministr-

razpisu

za

1100

so

bili

dostopnost, bližina četr-

središč,

bližina

večjih

stano-

in podobno. Gra-

vanjskih območij

dnja domov za starejše občane je
po pojasnilih občine načrtovana
tudi na več novih stanovanjskih
območjih, za katera bo občinski
podrobni

prostorski

akt

predvidel

obvezno gradnjo doma za

doplačila za bivanje.

je

lokacije za nove domove v prostor-

za

socialno-

cen

ko

šč na lokacijah v Zeleni jami, Sta-

merili

oblikovanje

za

Soča je v

medtem

nežičah in Brdu.

ji v skladu s pravilnikom o metodologiji

centra

banke,

2006

nacionalnem

o

Slovenije

slabe

od leta

meni,

ne)

Skup-

oseb, lokaci-

dom starejših pri kompleksu

za

ljubljanska občina lastnica zemlji-

pravi

Kot

zavodov

ciranja investicije.

ljubljanske upravne enote
širšem teritoriju od Ljublja-

je

ja

Denis Sahernik, lahko koncesionar-

deve in enake možnosti, da na ob(torej

vodilo

sekretarja

če primerjamo z ocenami ministrstva za delo, družino, socialne zamočju

edino

zemljišč.

dolžnosti

nosti

leta

zadnja

ki ga v prestolnici najeda-

visoke cene

jo

./ Peter Pahor

Ljubljani

katerega

smo

vseh teh 17 kompleksov
in ugotovili, da jih je kar

zemljišč

ti

se zgodi, ko država neko

do-

gradnja

Pregledali

lastništvo

še

v

še nekaj

pa

deset v lasti fizičnih oseb, tri loka-

Dejstvo je, da se domov za starej-

občane

domove

za

poleg tega

na prosto posteljo podaja-

v druge slovenske regije.
Gre za vzorčni primer, kaj

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

območju

na

enote Ljubljana

starejše

občane, s čimer bi radi investitorje
da

»spodbudili«,

poleg

stanovanj

dodatnih postelj v domovih za sta-

gradijo tudi objekte za starostnike.

rejše ni prejelo niti ene vloge, ki bi

S tem so po njihovem mnenju
naredili vse, kar je v njihovi moči,

doma

predvidevala gradnjo

v Lju-

dlage v realnosti«, brez dlake na je-

bljani.

ziku odgovarjajo na

potencialni koncesionarji ponudili

dom za starejše občane, za katere-

domove

ga si, kot pravijo, prizadevajo, da
bi bil javen, »saj so cene storitev v

ljubljanski ob-

čini in poudarjajo,

da

trenutek

ta

kar 1500 občanov Ljubljane
pomanjkanja

vih v drugih

postelj

zaradi

živi v domo-

občinah, več

najbliže

Še

na

Šenčurju,

od

co

prestolnici

Moravčah

v

Igu,

čeprav so

skoraj

gistrirana v Ljubljani.

da

tadom,

1500 novih postelj ogromna
številka, in naša želja je, da bi se na
je

območju

Mestne

občine

Ljubljana

čim prej zgradila vsaj dva javna domova,«

pravijo

na

občinskem

od-

delku za zdravstvo in socialno varstvo, ki ga vodi Tilka Klančar.

Cura

že

so

R, Kirurgija Bitenc in

še

podjetje

ki

To

dve

Deos

upravlja

vlogi

iz

re-

domovih s koncesijo za uporabnike za približno tretjino višje, stan-

Vi-

dard storitev pa primerljiv, včasih
celo še slabši«. Po podatkih Skup-

oddalo
Goric,

nosti

domova

v Lju-

znaša

izjemo Ki-

bljani. Na ta podjetja (z

so tudi med naj-

večjimi igralci na trgu, smo se obr-

nili

za komentar,

Občina proti selitvi

jo za gradnjo v Ljubljani, a

ljubljanskih starostnikov

vprašanja ignorirali.

so naša

postelj

v domovih za starejše v
med ministrstvom in ob-

čino korenini predvsem
da

»državna statistika«

v dejstvu,

beleži pri-

20,49
24,81

oskrbe

evra,

pri

Sedemnajst lokacij za
domove, gradi pa nihče
ne

ljubljanska

ime-

javnem zavodu

koncesionarjih pa

Ministrstvo obljublja

nove domove
ljubljanski

mo

spodbudi niti

občina

v

občini

bi

sicer po

drugih občin, reci-

Iga, lahko bolj aktivno pristopi-

li k iskanju potencialnih koncesio-

oči bode tudi dejstvo, da investi-

torjev

tako

cena

v

l

evra.

vzoru nekaterih

V

zavodov Slovenije

povprečna

novane

Na

Velik razkorak v oceni primanjkljaja

socialnih

ali so cene zemlj-

išč ključni razlog, da se ne odloča-

Ljubljani

dobila kakšen nov

Sene-

SVZ

pa je

da bi Ljubljana

Notranjih

dva

rurgije Bitenc), ki

in

polovi-

vlog oddala podjetja,

21

pa jih
še čaka na sprejem. »Zavedamo se,
sto

so

to,

da je

občinskem

narjev,

na

primer

po

modelu jav-

no-zasebnega partnerstva, po katerem

bi

v

projekt

vložili občinsko
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zemljišče, a to bi pomenilo, da bi za
področje institucionalnega varstva,

ki

je

v

pristojnosti

države,

občina

kakovostno starost«.
Na ministrstvu poudarjajo, daje
v koalicijski

pogodbi

novih domov za

starejše in da

svoje
premoženje. Po
Sahernika to ne bi bilo dobro, saj ima le država zadostne vire,

pet

mnenju

predlog

da »oblikuje

predvideva 30 milijonov evrov, kar

žo,

ki

naj vsem prebivalcem ne gle-

de na to, kje živijo,
ve,

ki jih potrebujejo

zagotovi storitza dostojno

in

dve

proračunov

leti

za

naložbe

je bistveno več

tih.

Za

naslednji

za

v

domove

kot v preteklih lemogoče prido-

gradnjo bo

naslednje finančne perspektive

kot sredstva iz načrta za okrevanje
po pandemiji. Po osnutku, ki ga je

predvidenih

namenjala

optimalno javno mre-

ru

vlada

poslala

v

Bruselj,

si

iz

tega

načrta naša država obeta skoraj 45
milijonov evrov. Lokacije domov
še niso znane, saj naj bi jih skupaj
s časovnico izvedbe naložb dorekli
do konca letošnjega leta. x

biti tako evropska sredstva v okvi-

Denis Sahemik
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Narobe bi bilo preveč
9

m

odgovornosti prenašati na
lokalne skupnosti, saj mora biti
gradnja primerne javne mreže

institucionalnega varstva
prvenstveno naloga države.
Le

država ima zadostne vire,

da oblikuje optimalno javno
mrežo, ki naj vsem

prebivalcem ne glede

na

kje

to,

živijo, zagotovi storitve, kijih
potrebujejo za dostojno in
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kakovostno starost.
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Na

ljubljanski občini

si

želijo, da bi država v prestolnici čim prej zgradila

vsaj

dva javna domova za starejše

občane.
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