Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 2. 12. 2020
Število objav: 34
Internet: 17
Televizija: 2
Tisk: 15
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 34
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
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Povzetek

Naslov

Gradite, kupujete ali obnavljate dom?

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

P. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...svoje želje o novem domu, večino od nas čaka še iskanje neugodnejše ponudbe stanovanjskega kredita. Je čas za
nov dom? Za čim manj zmede pri nakupu, gradnji ali obnovi doma, si najprej določite sistematične korake ki jim boste
sledili: - Če se odločate za novogradnjo najprej izberite primerno lokacijo, ocenite...

Naslov

Novomeški kriminalisti razkrinkali večjo gospodarsko goljufijo

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62
vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za 1098 kaznivih dejanj. Ta so ob
pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oz. s Kosova, in...

Naslov

Sistematično kršili pravice delavcev, tajili davke,...

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

B. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62
vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za 1098 kaznivih dejanj. Ta so ob
pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oz. s Kosova, in...

Naslov

V Bovcu se je zalomilo pri denarju, a župan se ne da

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Meta Škvarč

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V športni dvorani v Bovcu se že več let soočajo s prostorsko stisko, ta je tudi stara in potresno nevarna. Prvi projekt
za gradnjo nove dvorane so pripravili že leta 2012 v sklopu popotresne obnove, ki pa je bil preobsežen. Letos so z
natečajem za izbiro strokovno najprimernejše...

Naslov

Ponarejali listine, prejemali socialno pomoč in plačevali "davek" delodajalcem

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Al. Ma.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62
vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za 1098 kaznivih dejanj. Ta so ob
pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oz. s Kosova, in...
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Naslov

Ankaran vzpostavlja četrto obmorsko središče

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Nataša Čepar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnosti, v zahodnem delu pa je zaščitila zelene površine tudi z vzpostavitvijo krajinskega parka. V sredinskem
delu je načrtovana stanovanjska in druga gradnja. »Osem milijonov evrov kupnine za zemljišča, prodana državi, bomo
porabili za novo urbano infrastrukturo,« je napovedal župan. Med prednostnimi projekti...

Naslov

Zeleni energetski prehod izziv tudi za Slovenijo

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projekt je nastal s podporo občine Ajdovščina in župana Tadeja Beočanina. Strošek celotne investicije in postopka,
to je pridobitev vseh dovoljenj in gradnje, nosi podjetje Gen-I, ki na področju inštalacije in vzdrževanja sončnih
elektrarn po oceni spletnega portala za fotovoltaiko, PVportal, obvladuje največji...

Naslov

Ali bo vlada zaradi epidemije podaljšala veljavnost letne vinjete?

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lani oziroma skoraj četrtino manj. Dars je lani s prodajo vinjet zaslužil 195,3 milijona evrov. Za primerjavo; gre za
približno dvakratnik vrednosti gradnje nove cevi predora Karavanke. Pomembnejši prihodki Darsa so le cestnine za
tovorni promet – lani je bilo teh za 256 milijonov evrov –, skupaj pa je Dars...

Naslov

Na Ravnah prihodnje leto načrtovan začetek gradnje centra skupnostnih storitev

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 1. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Prihodnje leto bodo na Ravnah na Koroškem po napovedih začeli prvo fazo gradnje centra skupnostnih storitev KORA. Ta faza zajema obnovo gradu Javornik in gradnjo prizidka s 35 posteljami za začasne namestitev. Naložba je v
prvi fazi vredna 1,4 milijona evrov, je povedal ravenski...

Naslov

Novomeški kriminalisti odkrili večjo gospodarsko goljufijo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 1. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62
vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za 1098 kaznivih dejanj. Ta so ob
pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oz. s Kosova, in...
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Naslov

Gradbena dela a fsadi celjske bolnišnice kot izjeme

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 1. 12. 2020

Avtor

Gordana Possing

Teme

Gradbeništvo, graditev

...razburja ljudi. Gordana Possnig 01.12.2020, 06.25 Gradbena dela a fsadi celjske bolnišnice kot izjeme Kljub
epidemiji covida in ustavitvi nenujnih del v gradbeništvu lahko nemoteno potekajo dela na toplotni izolaciji rumenega
dela bolnišnice Splošna bolnišnica Celje (SBC) kot ena največjih covid bolnišnic pri nas se...

Naslov

Pred kopališče Ilirija bi vrnili kip Plavalke

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Živa Rokavec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Športni center Ilirija, s katerim bi rešili tudi vprašanje pokritega olimpijskega bazena v glavnem mestu, dobila
predvidoma letos, nakar bi se lahko lotili gradnje. Na spletni strani občine je zaključek projekta predviden v letu 2024.
Že pred letom 2024, predvidoma prihodnje leto, bo Ljubljana bogatejša za vsaj dva...

Naslov

Javno-zasebno partnerstvo po madžarsko, 2.

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ampak le njen zaključek: avtor ugotavlja, da bi bilo izvedbo projekta (moja opomba: novih velikih projektov) smiselno
prepustiti kakovostnemu mednarodnemu inženiring podjetju z odličnimi referencami, nadzor nad izvedbo projekta pa
prenesti na neodvisnega tujega nadzornika v sodelovanju z domačim (državnim) nadzornikom....

Naslov

Korona za vlado priročen izgovor

Medij

Nedeljski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 12. 2020

Avtor

Jan Konečnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 801 cm2

...v drugem svežnju ukrepov za omilitev posledic koronavirusa videli priložnost, da pospešita gradnjo velikih
infrastrukturnih projektov. Tako so v predlagani zakonodaji pospešili postopke umeščanja v prostor in začetka gradnje,
precej pa so dvignili tudi letvico za okoljske nevladne organizacije pri tem, da bi bile lahko...

Naslov

Ifo: zaradi koronakrize se v povprečju za preživetje boji 15 odstotkov nemških podjetij; med
njimi ni nobenega farmacevtskega podjetja

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...oglaševalska panoga: 27 odstotkov; trgovci na drobno: 18 odstotkov; logistična panoga: 14 odstotkov; trgovci na
debelo: 10 odstotkov; IT-ponudniki: 5 odstotkov; gradbeništvo: 4 odstotki; pravni in davčni svetovalci: 3 odstotki;
povprečje za predelovalne panoge: 11 odstotkov; proizvajalci kovin: 34 odstotkov; tiskarne: 29 odstotkov;...
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Naslov

Večmilijonska gospodarska goljufija

Medij

Kanal A, Slovenija

Rubrika, Datum

Svet; 1. 12. 2020

Avtor

Manca Turk

Teme

Gradbeništvo, graditev

18:35

Trajanje: 3 min

...uspelo, pa Manca Turk. MANCA TURK (novinarka) Roka roko umije, je bil očitno moto nezakonite, a dobro uigrane
igre nekaterih delodajalcev in zaposlenih v gradbeništvu in pekarnah iz Novega mesta in Posavja. FRANCE BOŽIČNIK
(vodja sektorja kriminalistične policije PU NM) Povzročena škoda pa je znašala več milijonov evrov....

Naslov

Filmski obračun: trije milijoni dolga

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 2. 12. 2020

Avtor

Tina Lešničar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 1.003 cm
2

...potrjevanje projektov, ali kakor se je izrazil poslanec NSi Jožef Horvat, »malo zahtevnejši film skorajda zahteva
dokumentacijo in postopke, kot so potrebni za gradnjo drugega tira« in jih je uvedla že prejšnja vlada, bi bilo z malo
politične volje mogoče odpraviti in sprostiti sredstva - ki so, kot so zatrdili na pristojnem...

Naslov

Sproščanje omejitvenih ukrepov vplivalo na občutno okrevanje gospodarske aktivnosti v
tretjem četrtletju!

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Nina Žoher

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nošenja mask ter samozaščitnega obnašanja,” je glede počasnejšega okrevanja nekaterih storitev komentirala
direktorica UMAR Maja Bednaš . Dodana vrednost v gradbeništvu je bila po drugi strani medletno pozitivna, poudarjajo
na uradu in dodajajo, da so hitro okrevale tudi izvozno usmerjene predelovalne dejavnosti, kjer...

Naslov

11 zlatih priznanj in 2 posebni priznanji za slovenske inovacije, med njimi Krka in TPV
Automotive

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

R. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...»bin picking«celico z naprednim strojnim vidom, ki je v embalažni enoti sposobna prepoznavati in pobirati 3D-kose
kompleksnih oblik. Celica je modularne gradnje, zato je povezljiva v različne sisteme. Zaradi enostavnosti uvoza novih
kosov v program lahko uporabnik samostojno prilagaja celico svojim potrebam. Celica...

Televizija

Naslov

Večja gospodarska goljufija

Medij

Planet TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes; 1. 12. 2020

Avtor

Igor Krmelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
20

Povzetek

18:17

Trajanje: 2 min

...Odkrili so tudi ponarejanje listin pri združevanju družin, kar so ob pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma
s Kosova, zaposleni predvsem v gradbeništvu in pa pekarnah. Policisti so podali ovadbe za 1.098 kaznivih dejanj. No
za omenjena dejanja pa so predvidene tudi zaporne kazni. FRANCE BOŽIČNIK (vodja...

5

Tisk
Zaporedna št.
21

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
22

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
23

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
24

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
25

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
26

Povzetek

Naslov

Začeli gradnjo prizidka k šoli

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 41 cm2

...Začeli gradnjo prizidka k šoli Medvode-Občina Medvode je začela gradnjo modularnega prizidka k osnovni šoli v
Preski, ki se srečuje z veliko prostorsko stisko. Z dozidavo dveh matičnih učilnic ter prostorom...

Naslov

Obnova kulturnega doma

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 1. 12. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 254 cm2

...načrtovanem prizidku sta bili tudi predvideni dvorana za različna srečanja in prostorna telovadnica s spremljevalnimi
prostori. Zaradi različnih razlogov gradnja prizidka po prvotni zasnovi ni nikoli uspela, saj so na tem mestu zgradili
stanovanjski prizidek, pojasnjuje Anže Habjan. V Kulturnem domu Kropa je sicer...

Naslov

Kdo bo imel prednost pri nakupu kmetijskih zemljišč

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Kmetijstvo; 1. 12. 2020

Avtor

Cveto Zaplotnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 560 cm2

...table ter največ 120 kvadratnih metrov velike prostore za skladiščenje kmetijskih pridelkov in rastlinskih odpadkov iz
rastlinske pridelave. Pogoje za gradnjo nezahtevnih kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih po sedanji zakonodaji
določa država, po novem naj bi jih določale občine v svojih prostorskih...

Naslov

Še bodo gradili in skrbeli za starejše

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 1. 12. 2020

Avtor

Suzana P. Kovačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 246 cm2

...sta vredni po približno pol milijona evrov. Precejšen del denarja bo šel za področje oskrbe s pitno vodo, za
dokončanje komunalne ureditve na Okroglem, gradnjo in obnovo občinskih cest ter kolesarske steze Kranj-NakloZadraga, v posodobitev mladinskega športnega igrišča v Naklem. Obnovili bodo cesto skozi Zadrago...

Naslov

Gradnja šole končno bližje

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 306 cm2

...Gradnja šole končno bližje i i. stran Občinska uprava s podžupanom Bogdanom Pogačarjem na čelu se je zadnje
mesece intenzivno ukvarjala z racionalizacijo projekta,...

Naslov

Konec sanj o izgradnji urgentnega centra

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 416 cm2

Konec sanj o izgradnji urgentnega centra Podravje, Ptuj Naslednje leto le 100.000 državnih evrov za novogradnjo
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Naslov

Kapelico so prestavili

Medij

Gorenjski glas - Kranjske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 11. 2020

Avtor

Vilma Stanovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

Površina: 236 cm2

...Breg-Mavčiče na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4. Kar 591 tisoč evrov vreden projekt
izvaja Gorenjska gradbena družba, eden od izzivov pri gradnji pa je bila tudi prestavitev kapelice na novo lokacijo.
Kapelica je posvečena Sveti družini, vanjo pa se je večkrat zaletel tudi kakšen avtomobil, ker je...

Naslov

V LUCIJI OTVORILI PRVI SKORAJ NIČ-ENERGIJSKI ZDRAVSTVENI DOM V SLOVENIJI

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 23

Površina: 415 cm2

...Istrskega hrasta, kijih je podarilo podjetje Lumar. Slednji predstavljajo na simbolni ravni trdno sodelovanje in zeleno
prihodnost, za katero so se med gradnjo zavzemali vsi deležniki. Občina Piran ima po mnenju župana Zadkoviča »
najlepši, najbolj energetsko varčen in moderen zdravstveni dom v Sloveniji.« Poleg...

Naslov

Izboljšajmo bivalne pogoje z ekološko prijaznimi gradbenimi materiali

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 32

Površina: 1.097 cm
2

...pravo izbiro? Živimo v času, ko ekološka ozaveščenost vse bolj narašča, tudi na področju gradnje in gradbenih
materialov. Osnovne lastnosti, kijih taki materiali morajo izpolnjevati, so energetska varčnost, trajnostna gradnja,
dolgoročno varovanje okolja, obenem pa tudi zagotovitev in ohranitev zdravih in prijetnih...

Naslov

Tovarna Geberit v Rušah pri Mariboru

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 36

Površina: 966 cm2

...milijarde CHF prometa. Investira predvsem v razvoj naslednjih področij: hidravlika, higiena, statika, zvočna izolacija,
protipožarna zaščita, procesni inženiring, virtualni inženiring, znanost o materialih, elektronika in znanost o površinah.
Trije glavni sklopi produktov, ki jih proizvajajo v podjetju, so inštalacijski sistemi,...

Naslov

Odprte hiše Slovenije na mednarodnem festivalu Open jouse Worldwide

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 39

Površina: 399 cm2

...Slovenije (OHS) so sodelovale v sklopu »Podnebna kriza«, ki je predstavilo sodobne prakse za zmanjševanje vpliva
ljudi na okolje. Pri tem imata veliko vlogo gradbeništvo oz. arhitektura, saj stavbe za svoje delovanje porabijo kar 40
odstotkov proizvedene energije. Ta podatek je strašljiv in hkrati optimističen, saj pomeni,...
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Naslov

5. Konferenca trajnostne gradnje

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 20

Površina: 1.224 cm
2

...5. KONFERENCA TRAJNOSTNE GRADNJE 15. -16. oktober 2020 Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC
Slovenija je 15. in 16. oktobra organiziralo že 5. konferenco trajnostne gradnje, ki jo je 110 udeležencev zaradi
zdravstvenih omejitev tokrat spremljalo na daljavo...

Naslov

V mežiški dolini prisegajo na Jubizol fasade

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 44

Površina: 814 cm2

...V MEŽIŠKI DOLINI PRISEGAJO NA JUBIZOL FASADE Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija v
sodelovanju z Eko skladom, družbo JUB in drugimi proizvajalci gradbenih materialov izvaja strokovna srečanja z
izvajalci zaključnih del...

Naslov

Novomeški kriminalisti odkrili večjo gospodarsko goljufijo

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62
vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za 1098 kaznivih dejanj. Ta so ob
pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oz. s Kosova, in...
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Gradite, kupujete

ali

obnavljate dom?

Ljubljana, 01.12.2020, 12:17 Posodobljeno pred
|

3

urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

P.R.

To je prav gotovo eden od pomembnejših korakov v našem življenju. Potem, ko
zlistamo svoje želje o novem domu, večino od nas čaka še iskanje neugodnejše
ponudbe stanovanjskega kredita.

Je čas za nov dom?
Za čim manj zmede pri nakupu, gradnji
jim boste sledili:

ali

obnovi doma,

si

najprej določite sistematične korake

ki

Če se odločate za novogradnjo najprej izberite primerno lokacijo, ocenite stroške nakupa parcele,
načrta, gradnje in tako naprej.
-

nakupu hiše ali stanovanja si lahko na primer zapišete prednosti
preračunate, približno koliko morate še vložiti v objekt, da bo vseljiv,
ustreza vašim potrebam.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

-

Pri

in
in

slabosti objekta,
se nato odločite ali objekt

Prav tako morate čimbolj natančno predvideti stroške obnove sedanjega stanovanja
posebej če se odločate tudi za najem stanovanjskega kredita.
-

ali

hiše, še
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Stanovanjski kredit Intesa Sanpaolo Bank FOTO: Arhiv ponudnika

Izberite najboljšo ponudbo stanovanjskega kredita za vas
Na spletu lahko preverite, kakšne so trenutne ponudbe bank, si naredite informativni izračun in
preverite vašo kreditno sposobnost. Nato se dogovorite za sestanek v poslovalnici, kjer vam bančni
svetovalci predstavijo vse podrobnosti in natančne stroške najema kredita pri njihovi banki.

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

Če se vam z najemom kredita ne mudi, spremljajte aktualne ponudbe stanovanjskih kreditov
različnih bank, saj lahko z izbiro akcijske ponudbe veliko prihranite.
Po raziskavi časnika Finance ima Intesa Sanpaolo Bank trenutno najugodnejše stanovanjsko
posojilo v vrednosti 40.000 EUR, ki ga sklenete za 10 let.
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Stanovanjski kredit Intesa Sanpaolo Bank FOTO: Arhiv ponudnika

Večno vprašanje

–

fiksna

ali

spremenljiva obrestna mera?

Na dejanski strošek stanovanjskega kredita pomembno vpliva izbira obrestne mere. Kredit s fiksno
obrestno mero je praviloma dražji, vendar zagotavlja večjo stabilnost, saj se mesečni strošek
kredita ne spreminja, med tem ko je kredit s spremenljivo obrestno mero na začetku cenejši, a se
lahko mesečni strošek zvišuje oz. znižuje.
Izjemna ponudba Intese Sanpaolo Bank!

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

Ker je najem stanovanjskega kredita velik finančni zalogaj, so pri Intesi Sanpaolo Bank poskrbeli, da
bo odplačevanje čim manj obremenjevalo vaš mesečni proračun. Izberete lahko stanovanjski kredit
s fiksno obrestno mero tudi do 30 let.

Stanovanjski kredit Intesa Sanpaolo Bank FOTO: Arhiv ponudnika

daljšo dobo odplačevanja si lahko zagotovite nižji mesečni obrok, za dodaten prihranek pa
poskrbi še izjemno ugodna obrestna mera. Del kredita lahko v nekaterih primerih koristite tudi
gotovinsko.
Z

Najem kredita za poplačilo obstoječega kredita?
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refinanciranjem lahko vaš obstoječi stanovanjski kredit pri drugi banki, poplačate ugodneje, z
najemom novega kredita. To možnost lahko izkoristite tudi z najemom ugodnega stanovanjskega
kredita pri Intesi Sanpaolo Bank in si z daljšo odplačilno dobo znižate mesečni obrok.
Z

je

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

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

Naročnik oglasa
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Novomeški kriminalisti razkrinkali
večjo gospodarsko goljufijo
Avtor: D.K.

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

Ne

Foto: STA

Novomeški kriminalisti so po večletni obsežni preiskavi kaznivih oškodovanj

s

področja gospodarske kriminalitete v Posavju in na Dolenjskem odkrili večje število
osumljencev oškodovanja upnikov, kršenja temeljnih pravic delavcev, davčnih
zatajitev in drugih kaznivih dejanj. Ovadili so več osumljencev, ovadbe pa se nanašajo
tudi na podjetja.

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto France Božičnik
je

na današnji spletni novinarski konferenci, ki sta jo pripravili generalna in novomeška

PU, povedal, da so skupaj obravnavali 1.864 kaznivih dejanj

s

področja gospodarske

kriminalitete, in sicer kazniva dejanja oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic
delavcev, ponareditve ali uničenja poslovnih listin, davčne zatajitve in overitve lažne
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vsebine, poroča STA.
Med preiskavo so ugotovili sistematična izvajanja kaznivih dejanj oškodovanja upnikov in
kršitve temeljnih pravic delavcev, neplačevanje prispevkov pri izplačilu plač in drugih
kaznivih dejanj oziroma skupaj 766 kaznivih dejanj. Z oškodovanji upnikov,
pravic delavcev in davčnimi zatajitvami

je

s

kršitvami

nastalo za več kot 8,2 milijona evrov škode.

Družbe ugasnili, posle pa preusmerili na povezane družbe
Ugotovili so, da so posamezni delodajalci, štirje iz Posavja in eden iz Novega mesta,
prenašali poslovanje iz prezadolženih družb na druge družbe, dolgovi pa so praviloma
nastajali zaradi neplačevanja prispevkov, izplačila plač in drugih davčnih obveznosti.
Družbe so po blokadi svojih računov prenehale poslovati, posle pa so osumljeni preusmerili
na povezane družbe.
Pri preiskavi so sodelovali

s

pristojnima državnima tožilstvoma, finančno upravo,

finančnim uradom Novo mesto in novomeško enoto inšpektorata za delo.
Pri obravnavi omenjenih kaznivih dejanj so odkrili tudi nepravilnosti pri združevanju
družin. Šlo

je

za kazniva dejanja overitve lažne vsebine in ponareditve ali uničenja

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

poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62
vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za 1.098
kaznivih dejanj.
Ta so ob pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oziroma

s

Kosova, in sicer tako, da so na upravnih enotah vlagali vloge za združitev družine in
navajali lažne podatke o prejemkih.

Opravili več kot 30 hišnih preiskav
Kriminalisti so v predkazenskih postopkih ugotovili, kako so vlagatelji lažno prikazovali
višino prihodkov. Delodajalci so zaposlenim na plačilnih listah lažno prikazovali stroške, ki
pa v resnici niso nastali. Med njimi so bili nerealna zvišanja bruto plač za čas, ko so morali
izkazovati višja sredstva, lažne stroške prevoza na delo in službenih potovanj, kilometrin,
nadomestil za prehrano, stimulacije za opravljeno delo, nadomestil za ločeno življenje,
lažne terenske dodatke in druge lažno prikazane dodatke pri plačah,

je

navedel Božičnik.
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Policisti so med preiskavo med drugim pridobivali podatke in dokumentacijo, zbirali
obvestila in bančne podatke. Opravili so več kot 30 hišnih preiskav pri različnih
delodajalcih in v računovodskih družbah. Zasegli so listinsko dokumentacijo, elektronske
naprave in zagotovili dodatne dokaze.
Predkazenske postopke so izvajali ob usmerjanju in sodelovanju krškega in novomeškega
okrožnega državnega tožilstva.
Božičnik

je

še opozoril, da kazenski zakonik za overitev lažne vsebine določa do triletno

zaporno kazen, do dvoletno za ponareditev ali uničenje poslovnih listin in do osemletno v
primeru velike premoženjske škode pri oškodovanju upnikov. Do petletno zaporno kazen
določa za kršitev temeljnih pravic delavcev in do osemletno za kaznivo dejanje davčne

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

zatajitve.
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Sistematično kršili pravice
delavcev, tajili davke, ...

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

Avtor

B. B.

1. December 2020, ob 15:27

Profimedia

Policija
kazen.

je

ovadila več osumljencev, grozi jim večletna zaporna

Novomeški kriminalisti so po večletni obsežni preiskavi kaznivih oškodovanj
gospodarske kriminalitete

v

s

področja

Posavju in na Dolenjskem odkrili večje število osumljencev

oškodovanja upnikov, kršenja temeljnih pravic delavcev, davčnih zatajitev in drugih
kaznivih dejanj. Ovadili so več osumljencev, ovadbe pa se nanašajo tudi na podjetja.
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Na današnji spletni novinarski konferenci generalne in novomeške policijske uprave so
povedali, da so so obravnavali skupaj 1864 kaznivih dejanj

s

področja gospodarske

kriminalitete. Osumljenci so povzročili več kot za 8,2 milijona evrov škode.

Neplačevanje obveznosti
Ugotovili so, da so posamezni delodajalci, štirje
prenašali poslovanje

iz

iz

Posavja in eden

iz

Novega mesta,

prezadolženih družb na druge družbe, dolgovi pa so praviloma

nastajali zaradi neplačevanja prispevkov, izplačila plač in drugih davčnih obveznosti.
Družbe so po blokadi svojih računov prenehale

s

poslovanjem, posle pa so osumljeni

preusmerili na povezane družbe.

Ponarejanje listin, lažni podatki družin
Pri obravnavi omenjenih kaznivih dejanj so odkrili tudi nepravilnosti pri združevanju
družin. Šlo

je

za kazniva dejanja overitve lažne vsebine in ponareditve

poslovnih listin,

ki

so

jih

ali

uničenja

vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62

vlagateljev, zaposlenih predvsem

v

gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za

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

1098 kaznivih dejanj.
Ta so ob pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma

iz

tretjih držav oz.

s

Kosova, in sicer tako, da so na upravnih enotah vlagali vloge za združitev družine in
navajali lažne podatke o prejemkih.

Slovenski kriminalisti odkrili za 38 milijonov utajenih
evrov

Lažno prikazovanje prihodkov
Kriminalisti so

v

predkazenskih postopkih ugotovili, kako so vlagatelji lažno prikazovali

višino prihodkov. Delodajalci so zaposlenim na plačilnih listah lažno prikazovali stroške,
ki

pa dejansko niso nastali. Med njimi so

bili

nerealna zvišanja bruto plač za čas, ko so

morali izkazovati višja sredstva, lažne stroške prevoza na delo in službenih potovanj,
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kilometrin, nadomestil za prehrano, stimulacije za opravljeno delo, nadomestil za
ločeno življenje, lažne terenske dodatke in druge lažno prikazane dodatke pri plačah.

30 hišnih preiskav
Policisti so med preiskavo med drugim pridobivali podatke in dokumentacijo, zbirali
obvestila in bančne podatke. Opravili so več kot 30 hišnih preiskav pri različnih
delodajalcih in

v

računovodskih družbah. Zasegli so listinsko dokumentacijo,

elektronske naprave in zagotovili dodatne dokaze.
Kazenski zakonik za overitev lažne vsebine določa do triletno zaporno kazen, do
dvoletno za ponareditev

ali

uničenje poslovnih listin in do osemletno

v

primeru velike

premoženjske škode pri oškodovanju upnikov. Do petletno zaporno kazen določa za

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

kršitev temeljnih pravic delavcev in do osemletno za kaznivo dejanje davčne zatajitve.
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V Bovcu se
da

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

V športni dvorani

v

Novice

je

zalomilo pri denarju, a župan se ne

Bovcu se že več let soočajo

s

prostorsko stisko, ta

Kako bo izgledala končna različica nove športne dvorane, še
www.alesfevzer.com

ni

je

tudi stara

in

potresno nevarna.

znano. Bo morda podobna dvorani Tabor (na

sliki)?

Foto:

Prvi projekt za gradnjo nove dvorane so pripravili že leta 2012 v sklopu popotresne obnove, ki pa je bil preobsežen. Letos so
natečajem za izbiro strokovno najprimernejše rešitve izbrali nov, cenovno ustreznejši projekt. A ponovno se je zalomilo pri
denarju.

z

Na Občini Bovec so v začetku leta izbrali najprimernejši projekt za novo športno dvorano, s čimer bi po več letih le začeli z
njeno gradnjo. A trenutno jim težave povzročajo finance. Občina je za pomoč pri gradnji namreč upala na evropska sredstva.
Župan Valter Mlekuž " Obljubljali so nam, da je denarja dovolj, kako ga bo težko porabiti. Na zadnjem sestanku je minister jasno
povedal, da za športne objekte tega denarja ni, tako da sem bil kar malo šokiran. Težko je, ampak to smo si zadali, to moramo
speljati. "
:

Spremenila se je tudi cena celotne investicije, ki je bila sprva ocenjena na pet milijonov evrov.
Župan pojasnjuje: " Z davkom je sedaj čez osem milijonov evrov. S projektanti moramo ugotoviti, kje še kaj odstraniti. Eno možnost
zmanjševanja stroškov vidim pri pokritem parkirišču, ni treba, da je parkirišče pokrito. Potem je treba razmisliti še o prostorih, ki jih
veliko, kaj lahko počaka."
Kot minimum župan navaja športno dvorano, fitnes in prostore za shranjevanje. " Želja pa je še po balinišču, kar je velik strošek
trdim, da to ni v tem trenutku tako pomembno. Ne vem, ali potrebujemo še eno plesno dvorano v tej dvorani. Vidim kar precej
stroškov, ki se jih lahko še zniža ."
Kljub težavam s financiranjem občina upa, da bodo pridobili gradbeno dovoljenje
stare dvorane.

in

je

in

po koncu šolskega leta začeli z rušenjem
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Meta Škvarč
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Al. Ma.
december 2020 ob 16:20
Novo mesto MMC RTV SLO,
STA
1.

-

Ponarejali listine, prejemali socialno pomoč
plačevali "davek" delodajalcem
Policisti ovadili več

ljudi in

in

pravnih oseb

Novomeški kriminalisti so po večletni obsežni preiskavi kaznivih oškodovanj s področja
gospodarske kriminalitete v Posavju in na Dolenjskem odkrili več osumljencev oškodovanja
upnikov, kršenja temeljnih pravic delavcev, davčnih zatajitev ...

Sorodne

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

Fotografija

je

simbolična. Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock

Policisti in kriminalisti so obravnavali skupaj 1864 kaznivih dejanj s področja gospodarske
kriminalitete, in sicer kazniva dejanja oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic
delavcev, ponareditve ali uničenja poslovnih listin, davčne zatajitve in overitve lažne
vsebine, je na novinarski konferenci Generalne policijske uprave (GPU) in novomeške
policijske uprave povedal vodja kriminalistične policije France Božičnik.

Poslovanje
Policijsko
sporočilo za
javnost

z

družbe na družbo, dolgovi so ostajali

Med preiskavo so ugotovili sistematična izvajanja kaznivih dejanj oškodovanja upnikov
kršitve temeljnih pravic delavcev, neplačevanje prispevkov pri izplačilu plač in drugih
kaznivih dejanj oziroma skupaj 766 kaznivih dejanj. Z oškodovanji upnikov, s kršitvami
pravic delavcev in davčnimi zatajitvami je nastalo za več kot 8,2 milijona evrov škode.

in

Ugotovili so, da so posamezni delodajalci, štirje iz Posavja in eden iz Novega mesta,
prenašali poslovanje iz prezadolženih družb na druge družbe, dolgovi pa so praviloma
nastajali zaradi neplačevanja prispevkov, izplačila plač in drugih davčnih obveznosti.
Družbe so po blokadi računov prenehale poslovati, posle pa so osumljeni preusmerili na
povezane družbe.
Pri preiskavi so kriminalisti sodelovali s pristojnima državnima tožilstvoma, Fursom,
Finančnim uradom Novo mesto in novomeško enoto inšpektorata za delo.
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Ponarejanje dokumentov
Pri obravnavi omenjenih kaznivih dejanj so odkrili tudi nepravilnosti
pri združevanju družin. Šlo je za kazniva dejanja overitve lažne
vsebine in ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih
vlagatelji opravljali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62
vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah, ter
podali ovadbe za 1098 kaznivih dejanj.
Ta so ob pomoči delodajalcev izvajali zaposleni, večinoma iz tretjih
držav oz. s Kosova, in sicer tako, da so na upravnih enotah vlagali
vloge za združitev družine in navajali lažne podatke o prejemkih.
Državni proračun je bil oškodovan za več milijonov
evrov. Foto: MMC RTV SLO

Kriminalisti so v predkazenskih postopkih ugotovili, kako so
vlagatelji lažno prikazovali višino prihodkov. Delodajalci so
zaposlenim na plačilnih listah lažno prikazovali stroške, ki pa
dejansko niso nastali. Med njimi so bili nerealna zvišanja bruto plač za čas, ko so morali
izkazovati višja sredstva, lažne stroške prevoza na delo in službenih potovanj, kilometrin,
nadomestil za prehrano, stimulacije za opravljeno delo, nadomestil za ločeno življenje,
lažne terenske dodatke in druge lažno prikazane dodatke pri plačah, je navedel Božičnik.

Kakšne kazni jim grozijo
Policisti so med preiskavo med drugim pridobivali podatke in dokumentacijo, zbirali
obvestila in bančne podatke. Opravili so več kot 30 hišnih preiskav pri različnih delodajalcih
in v računovodskih družbah. Zasegli so listinsko dokumentacijo, elektronske naprave in
zagotovili dodatne dokaze.

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

Predkazenske postopke so izvajali ob usmerjanju
okrožnega državnega tožilstva.

in

sodelovanju krškega

in

novomeškega

Božičnik je še opozoril, da kazenski zakonik za overitev lažne vsebine določa do triletno
zaporno kazen, do dveletno za ponareditev ali uničenje poslovnih listin in do osemletno v
primeru velike premoženjske škode pri oškodovanju upnikov. Do petletno zaporno kazen
določa za kršitev temeljnih pravic delavcev in do osemletno za kaznivo dejanje davčne
zatajitve.
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Ankaran vzpostavlja četrto obmorsko središče

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

Občina bo 8,3 milijona evrov kupnine za zemljišča, prodana državi, namenila za novo urbano infrastrukturo.

Odpri galerijo
Ankaranska občina je z nedavno sprejetim občinskim prostorskim načrtom poskrbela tudi za zaščito zelenih površin. FOTO: Občina Ankaran

Nataša Čepar
01.12.2020 ob 06:00
01.12.2020 ob 06:05

Nataša Čepar
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Poslušajte
Čas branja: 4:07 min.
Delite
»O prostoru, v katerem živimo, mora odločati lokalna skupnost, in to v dobro vseh. Gre za evropsko pravno načelo, ki je v ospredju našega delovanja,«
trdi ankaranski župan Gregor Strmčnik. Občino vodi drugi mandat, pred tem pa je bil pobudnik njene oddelitve od koprske občine. Po dogovoru minuli
konec tedna bo Ankaran od države prejel 8,3 milijona evrov, kolikor znaša razlika med prodajnimi pogodbami za ankaranska zemljišča. Za kaj
namerava ena najmanjših slovenskih občin ta denar porabiti?
»Če gremo več desetletij v preteklost, se lahko spomnimo, kako so oblasti na začetku osemdesetih let Ankaranu vsilile terminal za premog in zatrle
referendumsko pobudo, za katero smo se zavzemali prebivalci. Podobnih primerov je bilo še veliko. Nazadnje so vsiljeni projekti in pritisk pod prejšnjim
koprskim županom privedli do naše odcepitve,« razlaga ankaranski župan Gregor Strmčnik. Dogovor, ki sta ga minuli konec tedna podpisala z
ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem, pa po sogovornikovih besedah predstavlja šele začetek reševanja vseh nakopičenih težav.

Pogoj za uresničevanje načrtov

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

Konkretno ta korak z medsebojno prodajo zemljišč prinaša možnost ureditve – na eni strani – kamionskega terminala za koprsko pristanišče, na drugi
pa obnovo povezovalnih cest med Koprom in Ankaranom (Železniške, vključno z mostom in zaključnim krožiščem, ter Jadranske ceste), ureditev
športnega parka in centra, skupaj z novim mandračem, na območju Sv. Katarine ter novimi kolesarskimi in pešpotmi. K temu pa je treba dodati še
prihodnjo uresničitev načrtov za spominski park poleg vojašnice Slovenskih pomorščakov.

Ankaranski župan Gregor Strmčnik(drugi z leve) in minister za infrastrukturo Jerenj Vrtovec (tretji z leve) sta inuli konec tedna sklenila več pogodb za
medsebojno prodajo zemljišč. FOTO: Občina Ankaran
»To pa je šele začetek reševanja vseh nerešenih vprašanj z državo – ta segajo od lastniško spornih zemljišč v pristanišču do območja Adrie Ankaran in
Debelega rtiča. Že trideset let tudi pozivamo k nujni ekološki sanaciji severnega dela obale zaradi razlitja mulja ob nestrokovnem poglabljanju tretjega
luškega bazena,« navede. Strmčnik tudi omeni, da nesorazmerno velik del občine spada pod državni prostorski načrt za pristanišče oziroma je
namenjen strateškim obrambnim interesom države, zaradi česar je občinska izvirna pristojnost pri prostorskem načrtovanju močno okrnjena.

Prioriteti pokopališče in krajevno središče
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Občina Ankaran je z nedavno sprejetim krovnim prostorskim dokumentom – občinskim prostorskim načrtom – vzhodni del ankaranskega polotoka
namenila industrijski dejavnosti, v zahodnem delu pa je zaščitila zelene površine tudi z vzpostavitvijo krajinskega parka. V sredinskem delu je
načrtovana stanovanjska in druga gradnja. »Osem milijonov evrov kupnine za zemljišča, prodana državi, bomo porabili za novo urbano infrastrukturo,«
je napovedal župan.
Med prednostnimi projekti bodo ureditev pokopališča in prenova krajevnega osrednjega trga s parkirišči in tržnico, kar so že uvrstili v občinski proračun
za prihodnje leto. Načrtujejo še javni natečaj za izbiro najprimernejše idejne rešitve za ureditev središča Ankarana in širšega območja Sv. Katarine,
novo trgovino, zdravstveni dom, razširitev šole in vrtca, telovadnico in kulturni dom, knjižnico, stanovanja za mlade, center dnevnih aktivnosti in dom
starejših občanov.

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

»V Ankaranu bomo vzpostavili četrto slovensko obmorsko središče, za kar pa bo potreben večkratnik vrednosti kupnine, ki nam jo bo zdaj poravnala
država,« je jasen Strmčnik. Pri tem omeni, da so med slovenskimi občinami izjema tudi glede tega, da se ne zadolžujejo, ampak denar hranijo, dokler
ne izvedejo vseh postopkov za uresničitev načrtovanih naložb.
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Zeleni energetski prehod izziv tudi za Slovenijo

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

Za doseganje nizkoogljične družbe vlaganje v projekte na področju obnovljivih virov energije, v pametna omrežja in pametne skupnosti.

Odpri galerijo
Evropska komisija poziva Slovenijo, naj premisli o ukrepih za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, tudi z odpravljanjem administrativnih ovir
in izboljšanjem regulacijskega okvira. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Marjana Kristan Fazarinc
01.12.2020 ob 06:00

Marjana Kristan Fazarinc
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Delite
Velik izziv za Slovenijo je energetski prehod v nizkoogljično družbo. Evropska komisija je našo državo nedavno pozvala k naložbam in reformam za
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ter v podporo energetski učinkovitosti in trajnostnemu prometu. Nacionalni načrti so, kot poudarja komisarka
za energijo Kadri Simson, ključno orodje pri načrtovanju politik ter naložb v zeleni in pravičen prehod.
Komisija načrte Slovenije na področju obnovljivih virov energije ocenjuje kot neambiciozne, ambicijo na področju energetske učinkovitosti pa kot
skromno. Zato našo državo poziva, naj premisli o ukrepih za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, tudi z odpravljanjem administrativnih ovir in
izboljšanjem regulacijskega okvira, ukrepih v podporo energetski učinkovitosti, še zlasti z obnavljanjem stavb in v industrijskih procesih, ter o ukrepih v
podporo trajnostnemu prometu, tudi urbani in medurbani mobilnosti in železniški infrastrukturi.

Za okrepitev naložb v zelene projekte
Naj spomnimo, da lahko države sredstva za te namene pridobijo iz več virov, med drugim so lahko dodatek drugim virom, nepovratnim sredstvom iz EU,
tudi posojila Evropske investicijske banke (EIB). Ta do leta 2030 predvideva za tisoč milijard evrov podnebno-okoljskih naložb. Tako bo že leta 2025
polovica od skupaj okoli 70 milijard evrov posojil EIB na leto namenjenih podnebno-okoljskim projektom.

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

Če želijo države doseči cilje na področju boja proti podnebnim spremembam, bi morale okrepiti finančne naložbe v zelene projekte, poudarja tudi
predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde. Po njenih besedah bi morali samo v EU investirati vsaj 290 milijard evrov na leto v
projekte in naložbe na področju zmanjšanja podnebnega odtisa, da bi dosegla cilje, ki si jih je zastavila na podlagi pariškega podnebnega sporazuma.

Kvantni skok za financiranje zelenega načrta

Načrti slovenskih energetskih podjetij
Izzivov za zeleni energetski prehod se zavedajo tudi v Energetski zbornici Slovenije (EZS), kjer poudarjajo, da načrtujejo slovenska energetska podjetja,
članice EZS, več različnih »zelenih« naložb v vrednosti vsaj 2,5 milijarde evrov v obdobju večletnega finančnega okvira EU 2021–2027. Od tega je za
skoraj milijardo evrov projektov, ki jih štejejo za pripravljene v prvih letih omenjene finančne perspektive, od leta 2021 do 2024.
Anketa EZS, ki je svoje članice v povezavi z zelenim energetskim prehodom povprašala o področjih, v katera nameravajo vlagati, je med drugim
pokazala, da so v ospredju krepitev zelene EU ter nove tehnologije pa seveda naložbe v nova delovna mesta, digitalno transformacijo, pilotne projekte
ter nove produkte/poslovne modele in projekte v okviru zaveze za krožno gospodarstvo. Kar tri četrtine vprašanih pripravlja projekte na področju
obnovljivih virov energije (OVE), tri petine na področju zniževanja toplogrednih emisij (uvajanje nizkoogljičnih tehnologij), več kot polovica v pametna
omrežja, električno mobilnost in učinkovito rabo energije (URE), nekaj podjetij pa načrtuje tudi naložbe v pametne skupnosti.

Prvi pilotni projekti samopreskrbne skupnosti OVE
V občinah so zato vse bolj aktualne lokalne energetske skupnosti. V zgornji Vipavski dolini, v Budanjah, je tako na primer Gen-I nedavno vzpostavil
takšno skupnost, temelječo na obnovljivih virih energije (OVE). Pilotni projekt iz skupnostne samopreskrbe OVE Budanje je prvi primer v Sloveniji, kjer
so krajani Budanj oblikovali samopreskrbno skupnost, saj se bodo preskrbovali z zeleno sončno energijo iz sončne elektrarne, ki je postavljena na
javnem objektu, podružnični osnovni šoli v Budanjah. Kot pojasnjujejo v Gen-I, je v skupnost vključenih sedem stanovanjskih hiš, ki bodo v celoti
preskrbovane iz te sončne elektrarne. Njena moč je 55,68 kilovata, na leto pa bo proizvedla približno 58.500 kilovatnih ur električne energije.
Omenjeni projekt je nastal s podporo občine Ajdovščina in župana Tadeja Beočanina. Strošek celotne investicije in postopka, to je pridobitev vseh
dovoljenj in gradnje, nosi podjetje Gen-I, ki na področju inštalacije in vzdrževanja sončnih elektrarn po oceni spletnega portala za fotovoltaiko, PVportal,
obvladuje največji tržni delež.
Prednosti za uporabnike omenjene sončne elektrarne so prihranki pri stroških električne energije, preskrba z okolju prijazno zeleno energijo, znižanje
ogljičnega odtisa, preskrba s sončno energijo brez posegov na njihovih strehah in brez začetne naložbe v napravo za samopreskrbo. »Z dolgoročno
uporabo sončne elektrarne so si zagotovili trajnostno energijo po zagotovljeni ceni mesečne uporabnine,« še pojasnjujejo v Gen-I in dodajajo, da je to
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vzorčni primer, kako lahko krajani skupaj z investitorjem in lastnikom javnega objekta sodelujejo v zelenem prehodu. Poleg »ozelenitve« elektrike in
zmanjšanj ogljičnega odtisa pa se jim tudi finančno izplača.
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Ali bo vlada zaradi epidemije podaljšala veljavnost letne vinjete?

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

Od danes v prodaji modre nalepke za leto 2021, zamenjale jih bodo e-vinjete.

Odpri galerijo
Danes se začne prodaja nove letne vinjete. Nalepka za leto 2021 je modre barve in velja do konca januarja 2022. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nejc Gole
01.12.2020 ob 06:00
01.12.2020 ob 06:08

Nejc Gole
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Delite
Ljubljana – Zaradi omejitve gibanja med občinami z ministrom za infrastrukturo razmišljamo o podaljšanju veljavnosti letošnje vinjete, je dejal finančni
minister Andrej Šircelj. Vendar kot kažejo odgovori z infrastrukturnega ministrstva in iz Darsa, podaljšanja ni pričakovati. Danes se začne prodaja
novih, modrih nalepk, ki veljajo do konca januarja 2022.
Podaljšanje veljavnosti letošnje vinjete za tri mesece in pocenitev vinjete za leto 2021 sta z amandmajem k šestemu protikoronskemu paketu, ki so ga
poslanci sprejeli prejšnji teden, predlagali opozicijski SAB in LMŠ. Koalicija dopolnila ni sprejela, je pa Šircelj prejšnji teden na plenarni seji dejal, da o
tem razmišljajo.

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

A za zdaj se zdi, da vlada ne bo podaljšala veljavnosti letne vinjete, ki se sicer izteče konec januarja prihodnje leto. Na ministrstvu za infrastrukturo
namreč pravijo: »Pomembno je, da omogočimo, da vsi infrastrukturni sistemi ohranijo možnosti za normalno delo tudi v teh kriznih razmerah, zato o
podaljšanju veljavnosti letnih vinjet in drugih sprememb pri vinjetah trenutno še ne razmišljamo.«

Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak (levo) nasprotuje podaljšanju letnih vinjet. Na infrastrukturnem ministrstvu, ki ga vodi Jernej Vrtovec
(desno) o podaljšanju ne razmišljajao. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Darsu proti podaljšanju
Podaljšanje vinjet, posledično bi morali poceniti vinjete v prihodnjem letu, bi bilo namreč velik finančni udarec za Družbo za avtoceste (Dars). Zaradi
protikoronskih ukrepov bo ta letos s prodajo vinjet že tako iztržila manj kot lani, in sicer je v prvih desetih mesecih prodala za 145,75 milijona evrov
vinjet, kar je 45,4 milijona evrov manj kot v istem obdobju lani oziroma skoraj četrtino manj.
Dars je lani s prodajo vinjet zaslužil 195,3 milijona evrov. Za primerjavo; gre za približno dvakratnik vrednosti gradnje nove cevi predora Karavanke.
Pomembnejši prihodki Darsa so le cestnine za tovorni promet – lani je bilo teh za 256 milijonov evrov –, skupaj pa je Dars lani ustvaril dobre pol
milijarde evrov prihodkov.
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Letna vinjeta za leto 2021. FOTO: Leon Vidic/Delo

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

V tej družbi tako nasprotujejo podaljšanju vinjet. Opozarjajo, da ni sistemskih možnosti za preverjanje, kdo je avtocesto uporabljal in kdo ne: »Po
zakonu o cestninjenju se letna vinjeta izda za koledarsko leto, njena uporaba je omogočena 14 mesecev, neprekinjeno od decembra predhodnega leta
do januarja naslednjega leta – z vinjeto plačamo pravico do uporabe ceste za določen čas ne glede na to, koliko kilometrov vozilo v resnici opravi po
cestninskih cestah.« Tudi avstrijski upravljavec avtocest Asfinag nasprotuje podaljšanju veljavnosti letne vinjete, dodajajo v Darsu in poudarjajo: »Naše
avtoceste so in so bile odprte za promet, redno jih vzdržujemo in zagotavljamo najboljše možnosti uporabe, ne glede na težke gospodarske razmere.«

Prihajajo modre nalepke
Danes se sicer začenja prodaja nove letne vinjete. Nalepka za leto 2021 je modre barve in velja do konca januarja 2022. Letna vinjeta za osebni
avtomobil stane 110 evrov, mesečna 30 evrov in tedenska 15 evrov. Obeta se, da bo to tudi zadnja klasična vinjeta. Minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec je namreč napovedal e-vinjete s 1. decembrom 2021. Dars je že objavil javno naročilo za vzpostavitev sistema elektronske vinjete, rok za
oddajo ponudb je danes.
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Na Ravnah prihodnje leto načrtovan začetek
gradnje centra skupnostnih storitev
Prihodnje leto bodo na Ravnah na Koroškem po napovedih začeli prvo fazo gradnje centra skupnostnih storitev KO-RA.
Ta faza zajema obnovo gradu Javornik in gradnjo prizidka s 35 posteljami za začasne namestitev. Naložba je v prvi fazi
vredna 1,4 milijona evrov, je povedal ravenski župan Tomaž Rožen, ki je danes predstavil še druge projekte v občini.
Nosilec projekta KO-RA, ki ima predvideno še drugo fazo z gradnjo doma starostnikov z od 60 do 80 posteljami, je
Koroški dom starostnikov, ki je največji dom starostnikov na Koroškem in že ima enoti v Črnečah in Slovenj Gradcu.
Evropska sredstva za prvo fazo gradnje centra KO-RA so že odobrena, ni pa Koroški dom starostnikov še podpisal
pogodbe z ministrstvom za delo, je za STA povedal direktor doma Srečko Mlačnik. Kot je pojasnil, se namreč trenutno še
spopadajo z okužbami z novim koronavirusom v domu v Črnečah, po umiritvi razmer pa se bodo po napovedih posvetili
projektu KO-RA, za katerega imajo za prvo fazo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Po podpisu pogodbe z ministrstvom za delo bodo zaposlili nekaj zunanjih sodelavcev za vodenje projekta ter objavili
razpis za izbiro izvajalca gradbenih in obrtniških del, je napovedal Mlačnik. Ob tem je poudaril, da je v nadaljevanju nujna
tudi druga faza, s katero bi projekt celostno zaokrožili. Za to fazo trenutno viri financiranja še niso znani, prav tako še ni
pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen pa je na današnji novinarski konferenci na daljavo v zvezi s tem
povedal še, da je občina naročila statično presojo gradu Javornik, ki bo pokazala, ali je pred obnovo gradu potrebna tudi
statična sanacija objekta.

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

Glede druge faze projekta, ki predvideva gradnjo doma starostnikov in vzpostavitev tudi drugih dejavnosti za starejše, pa
je župan dejal, da računajo na sredstva države in EU. Niso pa več v okviru projekta gradnje centra KO-RA predvidena
varovana stanovanja, kot so bila sprva.
Poleg gradnje centra KO-RA se v ravenski občini v prihodnjem obdobju obeta še več gradenj, predvsem na
stanovanjskem področju. S pripravo prostorskih podlag občina omogoča, da bi se lahko v prihodnjem obdobju z
zasebnimi in deloma tudi javnimi sredstvi zgradilo od 150 do 200 novih stanovanj v večstanovanjskih objektih. V Kotljah
pa občina načrtuje prodajo 13 parcel za gradnjo stanovanjskih hiš. Župan je razpis napovedal v prvih mesecih
prihodnjega leta.
Sicer pa bo največja naložba prihodnje leto na Ravnah gradnja novega vrtca, ocenjena na tri milijone evrov. Predvidoma
še v tem mesecu bodo občinski svetniki obravnavali osnutek proračuna za prihodnje leto. Kot je danes povedal župan
Rožen, med drugim na občini razmišljajo, da bi podjetjem, ki letos zaradi epidemije novega koronavirusa niso smela
poslovati, v proračunu za 2021 zagotovili subvencijo v višini vplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letošnjem letu.
So pa najemniki občinski prostorov v ravenski občini že oproščeni plačila najemnin za čas, ko ne obratujejo. Letos bo to
naneslo okoli 15.000 evrov, je povedal župan.
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Novomeški kriminalisti odkrili večjo
gospodarsko goljufijo
Novomeški kriminalisti so po večletni obsežni preiskavi kaznivih oškodovanj s področja gospodarske kriminalitete v
Posavju in na Dolenjskem odkrili večje število osumljencev oškodovanja upnikov, kršenja temeljnih pravic delavcev,
davčnih zatajitev in drugih kaznivih dejanj. Ovadili so več osumljencev, ovadbe pa se nanašajo tudi na podjetja.
Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto France Božičnik je na današnji spletni novinarski
konferenci, ki sta ju pripravili generalna in novomeška PU, povedal, da so obravnavali skupaj 1864 kaznivih dejanj s
področja gospodarske kriminalitete, in sicer kazniva dejanja oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic delavcev,
ponareditve ali uničenja poslovnih listin, davčne zatajitve in overitve lažne vsebine.
Med preiskavo so ugotovili sistematična izvajanja kaznivih dejanj oškodovanja upnikov in kršitve temeljnih pravic
delavcev, neplačevanje prispevkov pri izplačilu plač in drugih kaznivih dejanj oz. skupaj 766 kaznivih dejanj. Z
oškodovanji upnikov, s kršitvami pravic delavcev in davčnimi zatajitvami je nastalo za več kot 8,2 milijona evrov škode.
Ugotovili so, da so posamezni delodajalci, štirje iz Posavja in eden iz Novega mesta, prenašali poslovanje iz
prezadolženih družb na druge družbe, dolgovi pa so praviloma nastajali zaradi neplačevanja prispevkov, izplačila plač in
drugih davčnih obveznosti. Družbe so po blokadi svojih računov prenehale s poslovanjem, posle pa so osumljeni
preusmerili na povezane družbe.
Pri preiskavi so sodelovali s pristojnima državnima tožilstvoma, Finančno upravo RS, Finančnim uradom Novo mesto in
novomeško enoto Inšpektorata RS za delo.

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

Pri obravnavi omenjenih kaznivih dejanj so odkrili tudi nepravilnosti pri združevanju družin. Šlo je za kazniva dejanja
overitve lažne vsebine in ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev.
Obravnavali so 62 vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za 1098 kaznivih
dejanj.
Ta so ob pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oz. s Kosova, in sicer tako, da so na
upravnih enotah vlagali vloge za združitev družine in navajali lažne podatke o prejemkih.
Kriminalisti so v predkazenskih postopkih ugotovili, kako so vlagatelji lažno prikazovali višino prihodkov. Delodajalci so
zaposlenim na plačilnih listah lažno prikazovali stroške, ki pa dejansko niso nastali. Med njimi so bili nerealna zvišanja
bruto plač za čas, ko so morali izkazovati višja sredstva, lažne stroške prevoza na delo in službenih potovanj, kilometrin,
nadomestil za prehrano, stimulacije za opravljeno delo, nadomestil za ločeno življenje, lažne terenske dodatke in druge
lažno prikazane dodatke pri plačah, je navedel Božičnik.
Policisti so med preiskavo med drugim pridobivali podatke in dokumentacijo, zbirali obvestila in bančne podatke. Opravili
so več kot 30 hišnih preiskav pri različnih delodajalcih in v računovodskih družbah. Zasegli so listinsko dokumentacijo,
elektronske naprave in zagotovili dodatne dokaze.
Predkazenske postopke so izvajali ob usmerjanju in sodelovanju krškega in novomeškega okrožnega državnega
tožilstva.
Božičnik je še opozoril, da kazenski zakonik za overitev lažne vsebine določa do triletno zaporno kazen, do dvoletno za
ponareditev ali uničenje poslovnih listin in do osemletno v primeru velike premoženjske škode pri oškodovanju upnikov.
Do petletno zaporno kazen določa za kršitev temeljnih pravic delavcev in do osemletno za kaznivo dejanje davčne
zatajitve.
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Gradbena dela a fsadi celjske bolnišnice kot izjeme

Odpri galerijo
Izvajanje toplotne izolacije v času ustavitve nenujnih del
Gordana Possnig

v

gospodarstvu razburja

ljudi.

Gordana Possnig

01.12.2020, 06.25

Kljub epidemiji covida in ustavitvi nenujnih del v gradbeništvu lahko nemoteno potekajo dela
na toplotni izolaciji rumenega dela bolnišnice
Splošna bolnišnica Celje (SBC) kot ena največjih covid bolnišnic pri nas se je letos že nekajkrat znašla v središču pozornosti
javnosti zaradi dogajanj, povezanih z epidemijo covida-19. V zadnjih dneh pa smo med elektronsko pošto, poslano Večeru,
dobili tudi pismo občana, ki se čudi, kako je možno, da se med ustavljenimi nenujnimi deli v gradbeništvu, ko je epidemija
v drugem valu na vrhuncu in se v celjski bolnišnici vsak dan zdravi na navadnih in na intenzivnih posteljah okoli 150
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okuženih, nemoteno izvajajo dela na toplotni izolaciji.

Ker gre za pogodbo med pravnima subjektoma, zakonskih ovir za izvajanje del

ni

V ogorčenem pismu, kot ga je poimenoval, ministrstvo za zdravje zavestno krši svoj odlok, je zapisal. "Vlada je ustavila
celotno gospodarstvo razen izjem. Ta izjema je tudi gradbišče celjske bolnišnice, kjer ne izvajajo nujnih del. Menjavajo
okna, obnavljajo fasado. Gradbišče obratuje normalno. Čeprav odlok govori o nenaseljenih objektih, kar po logiki nabito
polna bolnišnica ni. Naročnik je ministrstvo za zdravje. Isto ministrstvo, ki nam vsak teden pove, da bo naslednjih 14 dni
kritičnih. Vsak dan poslušamo, kako kršimo ukrepe, zato ni znižanja števila obolelih. Se mi zdi, da je takšna stvar večji
problem kot 'Kacinove koline', ki naj bi ogrožale nacionalno varnost. Ali se s takšnimi ravnanji ne ogroža delavcev in
njihovih družin, ki se bojimo za svoje življenje?" se sprašuje naš bralec.

V bolnišnici so dovoljena

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

Vprašanje, kako
SBC. Ministrstvo

možno, da potekajo gradbena dela v tem času, smo naslovili tako na zdravstveno ministrstvo kot na
je naše vprašanje posredovalo naprej na zdravstveni inšpektorat.

je

Izvajanje toplotne izolacije v času ustavitve nenujnih del
Gordana Possnig

v

gospodarstvu razburja

ljudi.
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Inšpektorica Andreja Moškotevc nam je v odgovoru med drugim pojasnila, da odlok o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji po razlagi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
prepoveduje vse dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje - potrošnik in ki niso navedene med izjemami. Z odlokom pa
se ne urejajo razmerja med podjetji. "Gradbena dela v celjski bolnišnici so torej dovoljena, saj gre za izvedbo pogodbe, ki
sta jo podpisali dve pravni osebi. Pri izvedbi del je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno
zdravje."

Neopravljeno delo bi povzročilo škodo
Odgovor glede izvajanja dela so nam poslali tudi iz celjske bolnišnice: "V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji se gradbena dela na obeh gradbenih projektih v naši bolnišnici
lahko še naprej izvajajo, saj je v zdravstvenih zavodih med epidemijo dovoljeno izvajanje investicijsko-vzdrževalnih del.
Nadaljuje se lahko izvajanje gradbenih del, katerih izvedba je v teku, pri tem pa morata javni zdravstveni zavod in izvajalec
predhodno uskladiti in sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da ne prihaja, ne bo prihajalo oziroma ne more
priti do stika med izvajalci gradbenih del in zaposlenimi, bolniki oziroma vsemi drugimi osebami, ki se zadržujejo na
območju in v objektih zdravstvenega zavoda. To je potrdilo tudi ministrstvo za zdravje," pojasnjujejo in ob tem dodajajo,
da morajo izvajalci pri energetski sanaciji dela nadaljevati, ker lahko sicer zaradi nedokončanih del nastane materialna
škoda ali celo splošna nevarnost za zdravje ljudi.

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

Pripravljajo dodatno sobo
V SBC je trenutno hospitaliziranih 131 pacientov na navadnih covid bolniških posteljah in 21 na intenzivnih, 19 jih je priključenih na
ventilator. Zaradi pritiska na intenzivno enoto po besedah strokovne ga direktorja mag. Franca Vindišarja pripravljajo dodatno sobo
za intenzivno nego s petimi posteljami, v katero bo mogoče namestiti paciente takoj, ko ne bodo potrebovali več intenzivne terapije.
Navadnih covid postelj imajo za zdaj dovolj. Trenutno imajo v bolnišnici 114 okuženih zdravstvenih delavcev, od tega 24 zdravnikov,
50 diplomiranih medicinskih sester in 40 zdravstvenih tehnikov. Njihovo odsotnost nadomeščajo z zaposlenimi z drugih oddelkov ter
s pomočjo medicinskih sester in študentov zdravstvene nege in medicine. Od zdravnikov družinske medicine jim je ob koncih tednov
prišla pomagat zdravnica iz Zdravstvenega doma (ZD) Laško. Pozivu so se odzvale tudi medicinske sestre iz nekaterih ustanov, ki so
prav tako - poleg svojega rednega dela v ustanovah, kjer so zaposlene (ZD Laško, ZD Celje in Srednja zdravstvena šola Celje) - prihajale
še na delo v SBC. Večinoma gre za medicinske sestre, ki so bile prej zaposlene v SBC. Poleg njih so se v delo bolnišnice vključili tudi
študenti zdravstvene nege in medicine. Se pa število okuženih zdravstvenih delavcev v bolnišnici počasi le zmanjšuje.

Ob projektu energetske sanacije so pripravljeni posebni protokoli gibanja izvajalcev del v času trajanja odloka, ki določa
preprečevanje stika potrošnikov, razen v nujnih primerih. Izvajalci pristopajo do objekta z zunanje strani, dela v zaprtih
prostorih pa se lahko opravljajo le v izrednih primerih, ko so v njih nujno potrebna. Dela pri nadomestni novogradnji dela
bolnišnice potekajo povsem ločeno od pacientov in zaposlenih, saj je gradbišče od preostalega dela bolnišnice ločeno z
ograjo in zadrževanje na njem za nepooblaščene osebe ni dovoljeno.
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Izvajanje toplotne izolacije v času ustavitve nenujnih del
Gordana Possnig

v

gospodarstvu razburja

ljudi.
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Pred kopališče Ilirija bi vrnili kip Plavalke

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

Prihodnje leto naj bi občina postavila vsaj dva nova kipa, v prihodnje pa bodo tudi očistili kip Orfeja
v Šiški in pred kopališče Ilirija ponovno postavili kip Plavalke, ki so ga leta 2007 neznanci ukradli.

Občan je mestne oblasti pozval, naj kip Orfeja z današnje lokacije ob Celovški cesti premestijo na primernejšo lokacijo, kjer bi lahko
prišel bolje do izraza. (Foto: Jaka Gasar)

Do leta 2007 je nad vhodom v kopališče Ilirija stala Plavalka slovenskega kiparja Franceta Goršeta.
A junija 2007 so neznanci bronasti kip Plavalke,

ki

se pripravlja na skok v bazen in je bila pritrjena

na bronasti podstavek, ukradli.
Kipa do danes niso našli, zato ga pred kopališče ob Celovški cesti ne morejo vrniti,

si

ljubljanski mestni občini želijo, da bi ukradeni kip nadomestili drugače. »Prizadevamo

pa na
si

nadomestiti

kip Plavalke in upamo, da nam bo uspelo. Najdena je bila namreč miniatura kipa, po kateri bi lahko
izdelali odlitek,« so pojasnili na občinskem oddelku za kulturo.

Kip

bi

postavili po prenovi kopališča

Kot so pojasnili na občini, je manjša skulptura Plavalke v zasebni lasti. Po njej bi lahko izdelali večji
tridimenzionalni model, kip pa vrnili nad vhod kopališča. Plavalka bi se ob Celovško cesto tako
lahko vrnila hkrati z obnovo kopališča, so pojasnili na občini. Ljubljanski župan Zoran Janković je

v

majskem intervjuju za Objektiv o načrtovani prenovi šišenskega kopališča povedal, da bo občina
gradbeno dovoljenje za načrtovani Športni center Ilirija, s katerim bi rešili tudi vprašanje pokritega
olimpijskega bazena

v

glavnem mestu, dobila predvidoma letos, nakar bi se lahko

spletni strani občine je zaključek projekta predviden

v

lotili

gradnje. Na

letu 2024.
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Že pred letom 2024, predvidoma prihodnje leto, bo Ljubljana bogatejša za vsaj dva nova
spomenika. Občinska komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij je namreč za leto 2021
potrdila postavitev kopije zvezdnega opazovalnika Avguština Ferdinanda Hallersteina ob izteku
Grudnovega nabrežja nasproti državnega arhiva ter postavitev spomenika Braniteljem mesta
Ljubljana 1991. Zanj je občina letos izvedla javni natečaj, postavili pa ga bodo na prenovljenem
Trgu mladinskih delovnih brigad.

Orfeja bodo očistili prihodnje leto
Medtem bi kip Orfeja

iz

leta 1969 v bližini Trga prekomorskih brigad, na zelenici med Kinom Šiška in

Celovško cesto, v prihodnje lahko dobil novo lokacijo. Na občini razmišljajo, da bi trg celovito
preuredili in morda na območju zgradili tudi podzemno garažo, kip,

ki

je delo slovenskega kiparja

Stojana Batiča, pa premestili. Prav takšen Batičev kip Orfeja sicer stoji tudi v nizozemskem
Valkenburgu in je bil darilo mesta Ljubljana.
Na šišenskega »osirotelega Orfeja« je občino na portalu za pobude meščanov pred časom opozoril
občan. Zapisal je, da »je kip postavljen ob cesti, nekatere črke so odpadle, vidijo se sledovi
packanja z barvami. Tukaj stoji pozabljen in skrajno zanemarjen.« Mestne oblasti je pozval, naj kip
premestijo na primernejšo lokacijo, kjer bo prišel bolj do izraza.
»Že

v

času postavitve kipa se je načrtovala sprememba in ureditev Trga prekomorskih brigad,« so

ob tem pojasnili na občini in dodali, da bodo, ko bo postopek sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta končan, občinski komisiji predlagali premestitev kipa. Kam, niso navedli. So pa
zagotovili, da bodo kip očistili in uredili. »Čiščenja zaradi trenutnih razmer še nismo izvedli,

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

načrtujemo pa ga, če bodo okoliščine to dopuščale,

v

začetku prihodnjega leta,« so napovedali na

občini.
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Javno-zasebno partnerstvo po madžarsko,

2.

Ne bom komentiral pretežne vsebine kolumne Mitje Gasparija pod zgornjim naslovom Dnevnik 27.
11. 2020), ampak le njen zaključek: avtor ugotavlja, da bi bilo izvedbo projekta (moja opomba: novih
velikih projektov) smiselno prepustiti kakovostnemu mednarodnemu inženiring podjetju z
odličnimi referencami, nadzor nad izvedbo projekta pa prenesti na neodvisnega tujega nadzornika
v sodelovanju z domačim (državnim) nadzornikom.

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

(

,

Takšna rešitev bi pomenila bistveno manj finančnih in izvedbenih zapletov, kot smo jim bili priča pri
zadnjem velikem infrastrukturnem projektu gradnje avtocestnega križa. Država naj dela tisto, kar
zna (financiranje projekta), zasebna specializirana podjetja pa tisto, česar država ne dela dobro
(izvedba in nadzor nad stroški projekta).
Kako znajo država in njeni finančniki z denarjem, kažejo bančne luknje, ki smo jih morali sanirati
davkoplačevalci. Vrednost teh lukenj je primerljiva z vrednostjo zgrajenih avtocest. Po avtocestah,
ki prinašajo lepe denarce, se vozimo, od bančnih sanacij imamo pa…
AC-sistem je največji (na žalost edini) uspešno zaključen infrastrukturni projekt v državi Sloveniji.
Vse domače in tuje strokovne primerjave in analize kažejo, da je bil ta projekt realiziran izjemno
hitro, učinkovito, poceni in kvalitetno. Glede na moje poznavanje današnjih tržnih cen si upam trditi,
da Slovenija ne bo nikoli več tako poceni gradila, kot je bilo pri avtocestah. Projekt zgraditve AC se
sam financira. Zelo dobri prihodki iz cestnin pokrivajo tako vračanje posojil kot upravljanje in
vzdrževanje, pa še verjetno kaj ostane za novogradnje.
Inženirji, ekonomisti, pravniki, gradbeniki in še veliko drugih strok so ustvarili sistem, ki današnjim
upravljalcem omogoča nemoteno dobičkonosno poslovanje. Grehe finančnikov na preostalih
področjih pa plačujemo davkoplačevalci.
Gradbeništvo niso samo tajkuni, disketne afere in aneksi, ampak še veliko drugega, kar se je
manifestiralo s trdim, odgovornim, napornim, dobro organiziranim in zelo strokovnim ter
dolgotrajnim delom različnih strok. Izvedba tako obsežnega in zahtevnega programa je zahtevala
veliko takšnih in drugačnih žrtev (tudi smrtnih) med tisočimi entuziastov, ki so izgorevali za to, da se
danes udobno in varno vozimo po vsej Sloveniji in da cestnina omogoča nemoteno poslovanje
Darsa. Na drugi strani pa se nekateri, ki niso bili zraven, stalno škandalizirajo, kako neuspešen in
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preplačan je

bil

2/2

ta program.

Veliko neresnic o tem našem največjem projektu je bilo napisanih in povedanih, predvsem v
rumenih medijih. Na žalost pa te neresnice širijo tudi tisti, ki so bili na najbolj odgovornih mestih v
državi in bi morali to problematiko bolj poznati. Ne nazadnje je bil, po mojem vedenju, avtor
kolumne tudi zadolžen za reševanje gradbeništva v Pahorjevi vladi. Njegovo neuspešno delo še
danes čutita slovensko gradbeništvo in gospodarstvo.
Metod Di Batista, Ljubljana
pisma bralcev

država

infrastruktura

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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KAJ VSE JE SKRITO V PROTIKRIZNIH

UKREPIH?

Korona za vlado
priročen izgovor
V vladi hitijo z ukrepi za omilitev posledic koronavirusa,
kar je dobro, vendar spreminjanje pogojev za vpis

na študij in podobno nima nobene zveze

z zdravstveno krizo
skega zavoda in uredila pridobiva-

Jan Konečnik

V

pripravi

je

protikoronski
koalicijski

PKP7,

torej

paket,

sedmi

šestega

je

glasovalni stroj potrdil

teden. Zakoni o začasnih

prejšnji

za omilitev in odpravo posledic covida-19 oziroma protiko-

ukrepih
ronski

paketi

pravzaprav zaspremembe, s katerimi

konske

so

skuša vlada ublažiti posledice epi-

demije v

državi,

tako

na

širšem

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

družbenem kot gospodarskem po-

dročju. V teh paketih tako najdemo ukrepe, kot so usmeritve za šolanje

daljavo, povečanje zdrav-

na

stvenih

zmogljivosti

ter

zaščitne

ukrepe
gospodarstvu pa denimo podaljševanje moratorijev na posojila, izza

zajezitev epidemije, pri

plačevanje nadomestil

Za

zaposle-

ne na čakanju, kritje fiksnih Straškov podjetij in podobno.

A skoraj v vseh protikoronskih pasmo našli tudi zakonske

ketih

spremembe,

ki

z

reševanjem

zdravstvene ali ekonomske krize
nimajo

kaj

veliko skupnega. No,

razen tega, da jih je v senci protikriznih ukrepov veliko lažje spraviti skozi državni zbor.

PKP6

-

pomoč

nje akreditacij za študijske programe tako, da jih do

daljšanja

Peter

Jambrek, ki naj bi bil blizu

vladajoči SDS. Kolegi z Dnevnika

no-pravne

službe

DZ,

previsoke kazni, bo po
ko

da

gre

-

za

novem lah-

organizira zbi-

posameznik, ki

oktobra obiskal ministrico za izobraževanje Simono Kustec. Sesta-

od 1200 do 12.000 evrov. V opozi-

nek so na MIZŠ prijavili kot lobi-

ciji pri tem vidijo predvsem poskus

ugotovili, da je

ranje,

pogovor pa je tekel predvsem o tem, da ima njegova Nova
univerza težavo
Nacionalno
z
kakovost

ranje

ma

omejevanja, kaznovan z globo

vlade, da bi z višino kazni prestrašila ljudi in tako. preprečila proteste.

-

šolstvu, saj naj bi jim zaradi neiz-

PKP5
»zamrznili«
vrednost nepremičnin

polnjevanja pogojev hoteli odvzeti

Peti skupek omilitvenih ukrepov je

akreditacijo. Na Novi univerzi

posegel

agencijo

za

v

visokem

me-

tudi

da ni tako in da gre za protizakonito nasprotovanje delovanju

ocenjeno

njihove

ki

nijo,

ustanove.

stranke LMŠ,

SAB,

Opozicijske
SD in Levica

so predlagale, da začne določilo
veljati z začetkom študijskega leta

2022. Tako bi

se

izognili dvomom,

Tako

trg.

na

nepremičninski

vlada

je

vrednost

jo najdemo

ske uprave. Ti

na straneh

2017 in vrednosti

so

precej nižje od

današnjih tržnih vrednosti. Kot razlog za »zamrznitev« vrednosti
nepremičnih

so

prejemnikov

različnih

predlogom

niso

Vlada je sicer v PKP6

uspeli.

geodet-

podatki so iz leta

verzi.

S

zamrznila

nepremičnin,

da je člen pisan na kožo Novi uni-

navedli

zaščito
socialnih

želela tudi

prejemkov, saj bi bili ob njihovem

spremeniti pogoje za vpis na uni-

naraščanju vrednosti lahko ob de-

verze, tja bi

narno

se namreč lahko

vpisa-

li tudi dijaki s poklicno maturo,

Med ukrepi v zadnjem paketu za
boj proti epidemiji smo tako našli
tudi spremembe visokošolske za-

ustanovitev visokošol-

zbiranje

ljudi. Kljub opozorilom zakonodaj

ljudi na javnem kraju v nasprotju z ukrepom prepovedi oziro-

Temu so

za

je sprožilo
za

Jambrek

so namreč

glede

pogojev

ne bi preverjali. Mediji

so
to povezali z Novo univerzo, ki jo
vodi nekdanji ustavni sodnik dr.

Novi univerzi?

konodaje, in sicer je Janševa vlada
podaljšala roke za izpolnjevanje

naslednjega po-

nem paketu ni.
Veliko razburjenje pa
tudi dvigovanje glob

na

ne

področje izobraževanja.
splošnih

in

strokovnih gimnazijah, saj gre

za

se

uprli

na

diskriminacijo gimnazijcev, ukrep
pa nima nobene podlage v trenut-

všečen

pomoč

ukrep,

države.
a

To

je sicer

je lahko težava

predvsem pri pridobivanju stanovanjskih posojil, saj glede na podražitev nepremičnin tri leta stare
vrednosti niso

je

več realne, zato se
podatke ne morejo
več zanašati. Ne nazadnje pa tudi

tukaj popustila in člena v potrje-

javnost tako nima več transparen-

ni

zdravstveni

situaciji.

Vlada

banke

na

te
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tnega pregleda nad realnimi vred-

postopke umeščanja v prostor in

Osnutek vladnega predloga prve-

nostmi nepremičnin iz morebitnih

začetka gradnje, precej pa so dvignili tudi letvico za okoljske nevla-

ga

boval

dne organizacije pri tem, da bi bile

104, po katerih bi policisti lahko

sumljivih poslov.

-

PKP4 in PKP3
brez večjih presenečenj

lahko

topku

V četrtem protikoronskem paketu
so

se pripravljavci zakona vzdržali

vnosa določil,

ki z epidemijo nima-

jo veliko skupnega. Podobno je bi-

lo v tretjem, kjer se je sicer poleg
množice ukrepov za pomoč gospodarstvu
zaradi
epidemije vlada

pridobivanja

fotografijah, izdelovali fotorobo-

svežnju ukrepov

za omilitev

dic koronavirusa videli priložnost,
da

pospešita

gradnjo velikih

in-

frastrukturnih projektov. Tako so v

predlagani

zakonodaji

pospešili

oseb po

velik vpliv na okolje. Po predlogu

ta,

vstopali v tuje stanovanje in dru-

imeti najmanj 50 aktivnih članov,

ge

tri

najmanj

zaposlene

evrov

izobrazbe

in

sedmo

s

deset

tisoč

premoženja, vse pa bi morali
za dve leti nazaj.

Nevladniki so se pritožili na ustavno sodišče,

lo

in

ki jim je deloma ugodi-

zadržalo

izvajanje

spornih

členov. »S tem se bo do malo bolj

posle-

tudi prepoznave

bi morala namreč okoljska društva

dokazovati tudi

PKP2znebili bi se nevladnikov
Predvsem okoljsko in infrastrukturno ministrstvo sta v drugem

namen spoštovanja ukrepov iz

zakona o nalezljivih boleznih iz-

vajali

določili EU, predvsem na področju
pregleda in priglasitev neposrednih

ložb v družbe ali nepremičnine.

za

vse-

103 in

sporna člena

dovoljenja denimo pri hidroelek-

stopnjo

tujih naložb. Določila je tudi kazni,
če podjetja ne priglasijo tujih na-

gradbenega

tudi

trarnah ali novih cestah, ki imajo

odločila urejati tudi opredelitev tujih vlagateljev v skladu z

vseeno

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

stranski udeleženci v pos-

interventnega zakona je

tehtnega premisleka ustavil interventni režim, ki je bil vsiljen v času

koronavirusa,« so za medije takrat
povedali v pravnoinformacijskem
centru

nevladnih

organizacij

poudarili, da bodo postopki

ter

znova

tekli po stari zakonodaji.

-

PKP1
sporno sledenje
okuženim

postavljali

cestne

začasno

prostore,

blokade,

omejevali

gibanje oseb in podobno. Sporen
je bil sploh 104. člen, po katerem
bi

lahko

policisti

brez

odredbe

sodišča od operaterjev mobilnih

omrežij pridobivali podatke

o lo-

kaciji telefona oseb v karanteni,
če bi oseba s tem pisno soglašala.

V uradu varuha človekovih pravic niso prepoznali nujnosti vseh

predvidenih

ukrepov,

so

ustavne pravice in v

na poseg v

opozorili

praksi vzpostavitev policijske države.

Strinjali

se niso

niti

vsi

v
koaliciji, zato v potrjenem zakonu

104. člena ni bilo, 103. člen pa

so nekoliko omilili.

■

Nujnega postopka
ne izkoriščajo le Janševi
Po ustavi za

zakone, ki urejajo nujne ukrepe za zagotovitev varnosti
ali odprave posledic naravnih nesreč, kamor spada tudi epidemija,

ni dopustno razpisati referenduma. »Pravila za vpis na študij v delu,
kolikor v bistvu izenačujejo splošno in poklicno maturo, po nobeni
razumni razlagi ne morejo predstavljati nujnega ukrepa za varnost
ali za odpravo posledic naravnih nesreč. Zato takih določb ni dozakon, ki ureja tako imenovani PKP6, saj je s tem

pustno vključiti v

volivcem protiustavno odvzeta pravica do referenduma,« razloži
dr. Rajko Pirnat z ljubljanske pravne fakultete in dodaja, da pripravljavci zakona velikokrat tudi ne upoštevajo mnenja zakonodajno-pravrie službe DZ, zato so zakoni tudi slabo pripravljeni. »Zlasti
je problemi, cja j
nejm
zakonomh že jrred ustavnim
sodiščem. Po mojem trdnem prepričanju ti PKP-zakoni v mnogih
določbah niso v skladu z ustavo,« je še povedal Pirnat »Urejanje

vsebin, ki ne spadajo med razloge za nujni postopek, zato pomeni
obhod smisla in namena poslovniške ureditve nujnega zakonodajnega postopka. Ker imam že dolg zgodovinski spomin, se skoraj ne

spomnim vlade, ki ni poskušala kdaj pa kdaj v nujni postopek spraviti tudi vsebin, ki tja ne spadajo,« dodaja pravnik dr. Franc Grad.
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V šestem protikoronskem paketu

so tudi spremembe glede

akreditiranja visokošolskih zavodov, s čimer naj bi šla vlada na
roko ljubljanski Novi univerzi, /foto: Bojan Velikonja
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Ifo: zaradi koronakrize se v povprečju za preživetje boji 15 odstotkov nemških
podjetij; med njimi ni nobenega farmacevtskega podjetja 1
39 min

Zaradi koronakrize je ogroženo preživetje 15 odstotkov nemških podjetij, so ugotovitve iz novembrske ankete
sporočili iz nemškega inštituta Ifo. "To sicer pomeni izboljšanje, saj je bil delež junija višji, 21-odstoten," je
pojasnil vodja raziskav pri Ifu Klaus Wohlrabe . Kot je nakazal, gre sicer za povprečje, pri čemer se v
nekaterih, zlasti storitvenih panogah za obstoj boji še veliko več podjetij.

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

Kot izhaja iz ankete Ifa, so podatki o tem, kolikšen delež podjetij se zaradi negativnih učinkov koronakrize boji
za svoj obstoj, naslednji:
povprečje za storitvene panoge: 19 odstotkov ;
potovalne agencije, organizatorji potovanj: 86 odstotkov;
hoteli: 76 odstotkov;
restavracije: 62 odstotkov;
oglaševalska panoga: 27 odstotkov;
trgovci na drobno: 18 odstotkov;
logistična panoga: 14 odstotkov;
trgovci na debelo: 10 odstotkov;
IT-ponudniki: 5 odstotkov;
gradbeništvo: 4 odstotki;
pravni in davčni svetovalci: 3 odstotki;
povprečje za predelovalne panoge: 11 odstotkov ;
proizvajalci kovin: 34 odstotkov;
tiskarne: 29 odstotkov;
pijačarji: 22 odstotkov;
tekstilna industrija: 20 odstotkov;
oblačilna industrija: 18 odstotkov;
kemična industrija: 1 odstotek;
farmacevtska industrija: nobeno podjetje v tej panogi se ne počuti ogroženo.
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Večmilijonska gospodarska goljufija
KANAL A, 1.12.2020, SVET, 18:35
NUŠA LESAR (voditeljica)
Skupno kar 1864 kaznivih dejanj, to pa je bilanca večletnega ponarejanja listin, utaje davkov in neupravičenega
prejemanja socialne pomoči, ki ji je naredila konec slovenska policija. Storilci pa lastniki in zaposleni v nekaterih
gradbenih podjetjih in pekarnah iz Novega mesta in Posavja, ki so v nekaj letih povzročili za več milijonov gospodarske
škode bankam, upnikom, podjetjem in državnemu proračunu. Slednjega so oškodovali za več kot 8 milijonov evrov. Kako
jim je to uspelo, pa Manca Turk.
MANCA TURK (novinarka)
Roka roko umije, je bil očitno moto nezakonite, a dobro uigrane igre nekaterih delodajalcev in zaposlenih v gradbeništvu
in pekarnah iz Novega mesta in Posavja.
FRANCE BOŽIČNIK (vodja sektorja kriminalistične policije PU NM)
Povzročena škoda pa je znašala več milijonov evrov.
MANCA TURK (novinarka)
Pravila igre, kako priti do velikih zaslužkov, so bila dobro premišljena. Najprej so zaposleni, večinoma državljani Kosova
in drugih tretjih držav na upravno enoto podali vlogo za združitev družine, ki je v domovini čakala na prihod v Slovenijo.
FRANCE BOŽIČNIK (vodja sektorja kriminalistične policije PU NM)
Vlagatelj, ki je hotel združiti svojo družino in jo pripeljati na območje Republike Slovenije, je pač moral izpolnjevati cenzus
za preživljanje svojih družinskih članov.

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

MANCA TURK (novinarka)
In tega so dosegli z zavajanjem upravne enote. Delodajalec jim je namreč prikazal, da prejemajo višjo plačo kot so jo v
resnici.
FRANCE BOŽIČNIK (vodja sektorja kriminalistične policije PU NM)
Mu je delodajalec ponaredil oziroma priredil plačilne liste.
MANCA TURK (novinarka)
Vrata v Slovenijo so se družinskim članom tako odprla, a ker so hoteli pobrati še socialne transferje, so od te točke naprej
operirali z dokumenti, ki so prikazovali njihov realen dohodek, minimalno plačo. In kaj je za sodelovanje pri tem dobil
delodajalec?
FRANCE BOŽIČNIK (vodja sektorja kriminalistične policije PU NM)
So vlagatelji morali del pridobljenih socialnih transferjev v gotovini vrniti delodajalcem kot vračilo usluge za izdelavo
prirejenih listin.
MANCA TURK (novinarka)
Ali pa so morali v zameno delati brez plačila. Še več, delodajalci iz gradbeništva in pekarn, ki so se znašli v tej preiskavi,
so izkoriščali celo epidemijo. Pridobili protikoronsko pomoč države, češ da so delavci na čakanju, v resnici pa so delali.
Vse to so delodajalci dobro prikrivali z dvojno dokumentacijo.
DRAGAN OBOLNAR (uprava kriminalistine policije na GPU)
Prirejena dokumentacija, prirejena za potrebe morebitnega nadzora pristojnih organov, hkrati pa ročno vodena tudi za
vse zaposlene delavce s strani storilcev.
MANCA TURK (novinarka)
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Bilanca pa: skupno kar 1864 kaznivih dejanj, večmilijonsko oškodovanje upnikov, podjetij, bank in državnega proračuna,
slednjega za več kot 8 milijonov evrov.
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Filmski obračun:

trije milijoni

dolga
(Ne)financiranje filma Zaradi vladne blokade sredstev
za sedmo umetnost je ogrožen mednarodni ugled Slovenije
maja

Od

do danes na situ odbo-

stoji 33

zadeve

da jih bo

sredstva, ki

stila

čakajo,

filmov, ki

vlada potrdila

godbah

so jim

in

spro-

plačilo

na

približno

filmsko

za

se povišala

zatrdili na

so

jih

leto

sprostijo? Kdo

samostojnih

vprašanja že pol leta nikomur

v kulturi in
podjetnikov), ki so

delo že opravili.

uspe

specifike

filmskega

podro-

čja in nerednih dohodkov je med
njimi veliko takih, ki niso bili upra-

do

vičeni

dohodka

mesečnega temeljnega
in

katerih

ogroženost
pandemije

je

se

eksistencialna

valu

drugem

v

poglobila.

še

Virus in blokada

financiranja sta

ustavila skoraj vso

filmsko produk-

cijo,

načrtovano

prihodnji
saj

je

dve

venski

letos.

za

leti

Tudi

filmski center

za

dobro,

ne kaže

na dolge proge.

film tek

Slo-

(SFC) zaradi

neizplačevanja trans krši pogodbe,
sklenjene

producenti,

s

in

tvega

jih menda producenti

tožbe, ki

že

pripravljajo. Navsezadnje jim je so-

dno pot

kot

stanja«

izhod

svetoval

»absurdnega

iz

tudi

minister

za

Simoniti na izredni

kulturo Vaško

seji vlade sredi novembra, v odgovoru na vprašanje Luke Meseca,
zakaj

ski

z neizplačili uničuje sloven-

Očitno ga sodni stroški,
ki bi dodatno obremenili državni
film.

proračun

primeru

v

izgubljenih

isti

sapi

da bi lahko

se

zadeve

takega
ske

je

več za

premaknile, a

»nima

ovire,

Simoniti priznal,

naredil

to, da bi
da

za kaj

Birokratki zahtevajo večkratno

medresorsko

orodja«.

preverjanje

in

potr-

ali kakor se je
NSi Jožef Horvat,

jevanje projektov,

izrazil

poslanec

zahtevnejši

»malo
zahteva

film

skorajda

dokumentacijo in postop-

ke, kot so potrebni za gradnjo drugega

jih zadržuje? Na

ta
ne

odgovora.

S

svojim

krši

le

več

tudi

tira« in jih je

uvedla

že prej-

desetletja

nadoma

vlada

ne
tem-

pogodb,

cijo Sveta Evrope

konven-

o filmski kopro-

dukciji, ki jo je Slovenija ratificirala
in se s tem zavezala,

nezanesljive

Sloves,

ki

ga

partnerje.
odpraviti,

je

dobijo tudi

do 30

da bo spodbu-

najboljšem

ga proračuna za
tujini. Letos
neizplačil
in

kot

Bučar in

dodala:

večji

del

sredstev

proračunu,

&

igralka
Film,

tako

drugačni,
Če

se

zaprtja

meja

ku.

pro-

podpisane
so

sofinanciranju,

Eurimages,

sredstva

produkcijskega sklada Sveta EvroPogoj za prejem tega denarja je,

da filmski projekt

subvencionirajo

tri države članice.

Če se ena ne

drži

ne izplača odobrenih
realizacijo
lahko ogrozi

se

in

leti,

je bil pred

ko

so

Vabili

nas

je

Film

ko

izmišljija

ljudje

projektih,

je

sodeluje

Črna

trinajst

Francija,

gora,

ki

čakajo

na

Sloveni-

poleg
držav:

Češka,

Hrvaška,

prvora-

do

Cannesa

in zato je

občutijo

v teh

duševne

stiske, pomemben za naše počutje,
je

hrana

mnim na

dušo.

za

stari

Vedno

se

spo-

Kdor

ima

dva

rek:

kruha, naj en hleb proda in

kosa

si

kupi narcis, da si bo lahko s kruhom
nasitil želodec, z narcisami

pa dušo.

Narcise so v tem primeru film.

To, kar

se

pri

nas

že

Nataša

še

je tudi danes.

Benetk. In tako

časih,

na

od

producenti,«

pojasnila

sem

delala na filmu, v svetu uspe-

mom, je velik greh.

vlade,

izrazim

umetnosti in jezi-

po

Slovenski film

več mednarodnih koprodukcijskih projektov. To pomeni, da se
lahko znajdejo v težavah tudi tuji
V

prepoznavni.

kmečko

po

tridesetimi

sprejeti v sofinan-

o

potrditev

za-

česar smo v svetu

radi

čimo

v

naših

pogodbe

Bučar.

vsa

film

zaradi

koprodukcijski

je

kot

umetnost, je tisto,

slovenski

imajo s SFC

sredstev,

za

skoraj tri mili-

žeblje delajo povsod enake, lo-

ciranje in

pe.

v

filmskim

bo

Milena Zupančič

zredne festivale,

tudi

bo

ostal

producentom

in

šen.

prejeli

ne bo

letne-

zaradi

bili

filme

pa

dolgoval

Bučar.

so

vlada

denarja,

za

SFC

je povedala direktorica SFC Nataša

jekti, ki

»Če

sprostila

decembra

pri-

letu

covida-19 ta vlaganja zastala,«

»Nekateri

težko
Nataša

odstotkov

tako

so

bo

opozorila

jala razvoj mednarodnih filmskih
koprodukcij v Evropi. »Slovenski
v

ne-

za

ustvarjalcem

mednarodno

producenti

ime, zdaj

gradili

veljamo

jone evrov.«

početjem

domačih

si

leto 2020

trinajstih držav

dogovora

tožb, ne skrbijo.
V

še

Ogroženi projekti

Tina Lešničar
Zaradi

dobiti

Slovenci torej v mednarodnih
filmskih krogih, v katerih smo

ministrstvu.

prihodnje

bo

de-

milijon

za

ma samozaposlenih

svoje

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

sredstva

so obljubili. Zakaj jih torej ne

več,

ustvarjalcev (večino-

filmskih

sprostiti

in

so, kot so zatrdili na
ministrstvu, na voljo.

so

Menda

1400

odpraviti

ki

-

več,

evrov,

Društva slovenskih režiserjev

ni

čaka

sredstva

javnost

oce-

Po

mogoče

pristojnem
Še

po po-

zagotovljena.

vlada, bi bilo z malo politične

šnja
volje

za državno ureditev in javne

ra

tno

umetniško

hota.

dogaja

s

Zaustaviti

produkcijo

je

stra-

Tega drugje ne počnejo, ko

tako

fil-

celo-

se

radi primerjamo z drugimi.

Če odločevalci ne bodo

hitro

ugo-

tovili, kaj so povzročili, se nam res
hudo

piše.

To

ni

vprašanje

enega

Ita-

lija, Kosovo,

Nemčija, Nizozemska,

Romunija,

Severna

Makedonija,

Slovaška,

Srbija in

da ogroža

tudi njihove projekte.

ZDA.

Tako

vla-
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jih izgubimo de-

dveh let, lahko

ali

set.

izgineš in ni te več.

Kar

je potem

se

ki

čez

danes mladi,

so

bodo

več. Vsi vemo,

kruh

težak, veliko

je

da

robe, največja sreča kar

filmski

poklicev

je

mi v

Ne gre

kratkoviden,

tako

razumeš

kako

glasbe,

ne

čuti

ob tem lahko

žalost. Kot vidimo,

tudi

vrvici),

direktor

ničesar.
še jezo

pri Svetu

nobena

bolj

in

in

demokratično

za

-

ostra

ne pomaga.

Tak odnos

Težave,

v katerih

venska

filmska

ko

razumemo

iz

resnično

tniškega

norčevanje

kot

pomembnega

področja

ume-

Slovenijo.

za

Že

bije zadnja plat zvona, čas je,

nam
da

le

zganejo,

se

bodo

posledice

že

tako velike.

ki

ne

od

bo ogradila

tvi-

da s (m) o umetniki

tov,

tudi

nje koritniške,

slovenske-

izmečki

ga naroda itd., do takrat mislim,
da ji takšni tviti ustrezajo, da je ta
vox populi

razširila

splošnega konsenza.

ven

na ra-

Gospod

Hojs, gospod Janša! Oblast naj
vmešava

ne

slovenskih

ogledala,

enkrat

še

se

v umetniške vsebine
filmov; ne verjamem,

v filmu Izbrisana,

da bi

bi

si ga

zaslutila

kak

če

odsev duše.

skrbi

da

enako.

za
Ob

da

(tisoč

1400

filmskih delavcih,
lačni, zveni to kot

ki

vla-

družbe

segmente

vse

igralec

v

|

sem

J

s tem
naše

zaradi

pa tudi

stiske,

v

štiristo!)

bodo

posmeh

kmalu

bljenega

lamentu

pandemije.

Situacijo
nek-

slabima

končno

so

do

leta

2022

na

že

sofinanciranju

ne-

odvisnih filmskih produkcij. Do
mene velikokrat pridejo informacije,

da

so

posamezniki

ženja v filmski

in

zdru-

industriji v Evropi

zaskrbljeni zaradi usode filma

zelo

Na koncu bi opozoril

še na zave-

so jo do spoštovanja svobode
zo,
nedavno
umetniškega
izražanja
sprejele države članice
V

svetu.

prišli

do

Pred

v parpirove

zagotovili,

da

večkrat obljubljenih enajst

milijonov evrov. Tako koalicija kot
opozicija sta na takratnem odboru
za kulturo doumeli, da s sredstvi,

ki

so

na

razpolago

slovenski

za

film, ne moremo posneti niti enenadaljevanja
Kekca.
ga
samega
Slovenski

film je

obsojen na žanr

socialne drame, ki

gre

nekaterim

v nos.

ki

pe.

fil-

za slovenski film
povišala
sukcesivno

ravni. V okviru
mojih pristojnosti je tudi delovanamenjen

vlada

slovenskega
po

nam

sredstva

je

že

glede

dvema letoma smo

ko

zmage,

in

se bodo

ki

imajo

ugleda

regiji

v

se poklicno ukvarja z medvladnim sodelovanjem in podporo

nje fonda Sveta Evrope Eurimages,

zdaj

slovenskega

do, ki

kulturi na evropski

je

odločevalci

usode

družbe. Zaskrbljen

spremljam tudi kot

jasno, kakšen

ma. Gre za skrajno nepojmljivo
rušenje težko pridonačrtno

zgolj

zaradi

da

povsem

in

materialno

socialne

Mislim,

namen

kulture

filma

novembra.

zagotavlja,

SDS

Sebastian Cavazza

pozorno

v Sloveniji.

Oddaja Politično, 29.
Poslanka

in

kulturni

za-

kateri so se znašli številni filmski
delavci v kontekstu, a ne vedno
pozorno

zajedavci, delomrzneži, svi-

omejeni

umetnosti

in

med prejemnike ekonom-

toliko zaizletov

umetnike

in

da drža-

ske pomoči.«

slo-

od

strani kot državljan,
se zaveda ključne vloge ter

sem

slo-

vključuje, povezuje

eni

uspešnost

vlada

ne

filmske vode. Zaskrbljen
po

ativnost,

igralec

venska

je znašla

umetnosti

družbenega resur-

navdihuje, je pomembno,

za odprtost, demokratičnost, kre-

Vlado Novak

se

pa

otroških

svojih

radi

pomena

Dokler

ljudi

ki

pomen

kot

ve vključijo

industrija,

pandemije

te

spremljam,

dohodka

sektorja, hkrati pa se je še

kulture

sa,

mladih

Evrope

se

vpliva

močno

ustvarjanja

izpostavil

sektor

lah-

med

časih,

umetnikov in kulturnega ter krea-

direktorata

participacijo

četka

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

pravnik

življenja

možnosti

tivnega

najsibo lepa, pametna ali

beseda
-

le

Matjaž Gruden
igralec ( Sreča na

filma,

Ne

javnega

na

ne

teh težkih

»V

je zaznamovala kriza zaradi
covida-19 in v katerih zapiranje

da ne delaš nesrečnih.

lahko

piše:

ki jih

dovolj,

ni

umetnosti in kulturi

v

drugim

pri

lahko

ničesar.

prav

gledališča,

Človek

si

glavo, kako

nja

Če

na-

največ lju-

ali

di, se vprašaj, oblast,

ne

že izginilo.

nas

in

deset let

merila za vse, prosim.

Enaka

je merilo za to, kaj je prav in kaj

Lah-

izgubimo cele generacije. Tisti,

ko

ne

Težko

vzpostaviti.

spet

Sveta Evro-

manifestu o svobodi izraža-

Žal

je po vsem tem neskončnem

sprenevedanju
film

obsojen

To,

da

minister,

o

oblasti slovenski
še na propad.

samo

filmu

odloča

notranji

spominja na najbolj

ne-

debelu-

ha vrstam pred Karitas. Opozicija v
oddaji Politično. Voditeljica oddaje

Tanja Gobec odpre

vprašanje kul-

ture. Šarec nič, Fajonova
komaj

kaj,

potem

pa

Bratuškova

takoj,

»no,

in

en

da

Mesec

stavek,

se vrnem

na tisto, o čemer je bil tu govor
Nepomembna

je odnos
stnikov

loček je
del

digresija?

naših vsakokratnih
do slovenske
le

ta,

slovenske

demontira
korenček

z

da

...«.

Ne,

kulture.

to

oblaRaz-

današnja oblast

kulture

debelo,

trdo

zavestno

palico,

Skratka,

za izbrance.
danes vladajo boksarji, ju-

tri

slalomisti.

bodo

pa

hrani
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predstavljive

jim

smo

sistemih pred

več

dje za svoje
z Balkanom,

dni.
ki

izogibamo

tno

z

kot

sedemdese-

bili plačani

To nima

se

jugovzhodno

označevati

Evropo

ali

zaho-

«v

a

Balkanom. Dajte

dnim

spre-

srednjo

imenovano

želimo se

Ne

zveze

tako

mu

z umeščanjem Slo-

venije v tako
Evropo.

totalitarnih

niso

delo

skoraj leto

že

ki

v

pri tem je, da lju-

leti. Najhuje

timi

scenarije,

črne

priča

bili

no!

le

filma tiče, se lahko kosamo

„.,

J

se

Kar
še

z

barbari.
Pozivam

oblast

da poravnajo

ljudi,

ki

zanj

svoje

so

obveznosti

opravili

delo

prejemajo

nagrade na

odločevalce,

in

vsaj

in

ugledne

številne

festivalih

filmskih

do

po

svetu.

<a

Matej Zemljič
igralec
Situacija,

smo

kateri

v

znašli,

se

je

in grozljibi si, da bi
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absurdna
Želel

va.

doma znali

ceniti sloven-

»Pa

naj

tožijo državo,«

v slogu

Marije

Antoanete

svetuje

minister Vaško Simoniti

filmarjem,

ki letos še niso dobili

plačila

za

opravljeno

delo.

ski film, tako kot ga cenijo v tujini,
o čemer priča nemalo nagrad na
največjih

in najbolj

je

Kako

ki
še

uglednih film-

festivalih.

skih

mogoče,

da

vedno

niso

plačila

dobili

opravljeno delo? Kako
da

na

kot

filmarji,

v ustvarjanje vložili več

so

izplačilo

evropskih

za

je mogoče,

sredstev

čaka več

Večina

sredstev

filmov?

30

let,

koproducentov

je

potr-

jena. Zakaj je treba še vedno čakati
na
ki

odobritev
so

že

od

domačih
začetka

sredstev,

namenjena

filmu?
Prihodnost
avdiovizualnih medijih,
spada tudi film. Žalosti me,

slovenskemu

vidim v
kamor
da

domovina

ne

ceni

potenciala

filmskih ustvarjalcev.

50

01.12.2020

Nova24tv.si

Torek, 12:07

Država: Slovenija

Kazalo

1/5

https://nova24tv.si/lokalno/sproscanje-omejitvenih...

Sproščanje omejitvenih ukrepov vplivalo na
občutno okrevanje gospodarske aktivnosti v
tretjem četrtletju!
1. 12. 2020, 12:02

0
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Facebook
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Foto: Pixabay

Na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ugotavljajo, da je vmesno
sproščanje

omejitvenih

ukrepov

vplivalo

na

občutno

okrevanje

gospodarske

aktivnosti

v tretjem

četrtletju. V tretjem četrtletju je realni bruto domači proizvod (BDP) četrtletno okreval celo bolj, kot so
pričakovali, medletni upad se je namreč znatno zmanjšal (-2,6 odstotka, v drugem četrtletju je znašal
-13,0 odstotkov).
Ko je na račun začasnega izboljšanja epidemiološke slike v poletnih mesecih prišlo do postopnega sproščanja
omejitvenih ukrepov, je k manjšemu medletnemu upadu aktivnosti prispevalo predvsem hitro okrevanje aktivnosti
v izvoznem delu gospodarstva,
uvoza

sta se

partnerice.

zmanjšala

Obseg

predelovalnih in nekaterih

zaradi

aktivnosti

oživljanja

aktivnostih

pa so povečale

storitvenih dejavnostih. Medletna padca izvoza in

v državah,

tudi storitvene

ki

predstavljajo

dejavnosti,

iz

glavne

povezane z domačo

turizmom. So pa te okrevale počasneje zaradi določenih omejitvenih ukrepov,
velikega upada prihoda turistov

naše

ki

so bili še vedno

trgovinske
potrošnjo

in

v veljavi in

tujine.
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Preberite več: Državna pomoč prizadetim v koronakrizi v praksi

Sproščanje omejitvenih ukrepov je imelo prav tako vpliv na četrtletno rast potrošnje gospodinjstev. Ker je bila
prisotna visoka raven varčevanja, je ta medletno ostala nekoliko nižja. Po podatkih UMAR-ja so investicije v
opremo in stroje četrtletno močno okrevale, investicije v gradbene objekte pa so celo presegle raven pred letom
dni. “Skupna raven bruto investicij pa je predvsem zaradi močnega zmanjšanja zalog ostala precej pod lansko
ravnjo. Med agregati potrošnje je bila medletno višja le končna državna potrošnja. Gospodarska pričakovanja
podjetij in potrošnikov so se po aprilskem strmoglavljenju na najnižje vrednosti v zgodovini počasi izboljševala do
oktobra,

ko so se zaradi

drugega

storitvenih dejavnosti

začela

ponovno

medletnega

povečanje

vala epidemije

in

posledičnih

ponovno slabšati.” Poudarjajo,
padca

gospodarske

omejitvenih

da je mogoče

aktivnosti,

ki

bo

ukrepov

ter zaprtja nenujnih

v zadnjem

četrtletju pričakovati

po

predvidevanjih

manjši

kot

v

spomladanskih mesecih in osredotočen predvsem na storitveni del gospodarstva.
Statistični urad RS je v ponedeljek objavil podatke

iz

katerih je razvidno, da je medletni upad realnega BDP v

tretjem letošnjem četrtletju (-2,6 odstotka) pričakovano

znatno manjši kot v drugem četrtletju (-13,0 odstotkov).

“Četrtletno je BDP močno zrasel, bolj kot v povprečju EU (12,4 odstotka; v EU za 11,6 odstotka; očiščeno vpliva
sezonskih in koledarskih dejavnikov). Tudi medletni padec je bil glede na EU-27 veliko manjši (-2,9 odstotka v
Sloveniji in -4,3 odstotka

v EU, desezonirano).

odstotkov (po originalnih podatkih).

Skupno

je

BDP

v devetih mesecih

medletno

upadel za 6

“

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

V tretjem četrtletju je bil medletni padec gospodarske aktivnosti manjši kot v EU

Vir: Eurostat/SURS

Zaradi počasnejšega okrevanja so v tretjem četrtletju k padcu dodane vrednosti največ prispevale storitve, še
posebej gostinstvo, trgovina in promet. V teh dejavnostih je sicer prišlo do izboljšanja razmer. V gostinstvu na
primer je k temu prispevala tudi večja usmeritev počitnic in izletov na domači trg, v trgovini pa v večini realizacija
dela odloženih nakupov
prometu.
vrednost

“Najpočasneje
najbolj

iz

drugega četrtletja. Mednarodni tovorni promet je tisti,
so

zaostajala

distanciranja in nošenja

okrevale razvedrilne, športne,
za

lansko

ravnjo

zaradi

mask ter samozaščitnega

rekreacijske

ohranitve

in

določenih

obnašanja,” je glede

ki

osebne

je

vplival na izboljšanje v
storitve, kjer je dodana

omejitvenih

počasnejšega

ukrepov

fizičnega

okrevanja nekaterih
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storitev komentirala direktorica UMAR Maja Bednaš

.

Dodana vrednost v gradbeništvu je bila po drugi strani

medletno pozitivna, poudarjajo na uradu in dodajajo, da so hitro okrevale tudi izvozno usmerjene predelovalne
dejavnosti, kjer je sicer dodana vrednost ostala nižja v primerjavi z lanskim letom. “Med njimi je bila, podobno kot
že v drugem četrtletju, aktivnost medletno višja v farmacevtski industriji, dodatno pa še v proizvodnji IKT opreme,
prehrambni in lesni industriji. Padec je ostal največji v kovinski industriji in usnjarstvu, precej pa se je zmanjšal v
proizvodnji motornih vozil in električnih naprav,” pojasnjujejo.
K padcu dodane vrednosti so v tretjem letošnjem četrtletju zaradi počasnejšega okrevanja največ
prispevale storitve

Vir: SURS, preračun UMAR.

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

Število registriranih brezposelnih se je postopno zmanjševalo od maja do konca septembra
Na račun sprostitve ukrepov in nadomeščanja nakupov, do katerih ni prišlo v drugem četrtletju, je v tretjem
četrtletju prišlo do povečanja potrošnje gospodinjstev. Vnovčenje turističnih bonov je imelo pozitiven vpliv. V
poletnih mesecih se je zaupanje potrošnikov povečalo tudi na račun izboljšanje razmer na trgu dela, kjer se je
število delovno aktivnih četrtletno povečalo. Po besedah Bednaševe je k izboljšanju razmer na trgu dela,
sicer bolj zaostrene kot pred letom dni, ključno prispevali vladni interventni ukrepi,

ki

ki

so

so prispevali k ohranjanju

delovnih mest. “Število registriranih brezposelnih se je tako postopno zmanjševalo od maja do konca septembra
in je

do konca novembra, kljub ponovnemu omejevanju poslovanja od sredine oktobra, ostalo na podobni ravni

kot v predhodnih dveh mesecih.”

Zasebna potrošnja v tretjem četrtletju je kljub četrtletnem okrevanju medletno

ostala malenkost nižja. To je predvsem na račun omejitvenih ukrepov,
oteženih potovanjih v druge države in v veliki negotovosti,

ki je

ki

so prisotni, razloge pa je tudi iskati v

po oceni UMAR-ja prav tako vplivala na nadaljnje

višje varčevanje, kot je bilo prisotno pred letom dni.
“V tretjem četrtletju so okrevale tudi investicije v osnovna sredstva, vendar so medletno ostale nižje za 1,8
odstotka. Četrtletno je bilo okrevanje najbolj intenzivno pri investicijah v opremo in stroje, kar je predvsem
posledica njihove nizke ravni v drugem četrtletju. Okrepile so se tudi investicije v gradbene objekte in postale
medletno celo pozitivne,” poudarjajo pri UMAR in dodajajo, da je bil medletni padec bruto investicij veliko globlji
(-19,6 odstotka) zaradi močno negativnega vpliva zalog (prispevek -4,0 o.

t.).
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Foto: Pixabay

Medletna padca izvoza (-9,5 odstotka) in uvoza (-13,1 odstotka) sta se na račun oživljanja aktivnosti v državah,
ki

predstavljajo naše glavne trgovinske partnerice, opazno zmanjšala. Še posebej je okreval izvoz blaga v države

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

članice Evropske unije,

ki

predstavljajo največji delež našega izvoza, vendar je bil medletno še vedno nižji za

okoli 6 odstotkov. V večini glavnih dejavnosti je izvoz okreval. Še najbolj vidno v skupini vozil, kjer je bil v drugem
četrtletju zaznan največji upad. V tretjem četrtletju se je vidno povečal tudi uvoz blaga, še posebej proizvodov,
so

za vmesno

porabo.

zmanjšanega obsega

“Okrevanje

potovanj.

v menjavi

storitev pa je bilo zaradi

počasnejše,

Prispevek salda menjave s tujino k rasti BDP

je

zlasti zaradi

ki

močno

bil pozitiven (2,0 o. t.),”

poudarjajo in med drugim dodajajo, da je končna državna potrošnja edina komponenta

BDP,

ki je

medletno

ostala višja.
Gospodarska

pričakovanja

so

se

pričela

ponovno

slabšati

v zadnjem

obdobju,

kar

nakazuje

na

povečanje medletnega upada gospodarske aktivnosti v četrtem četrtletju
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Vir: SURS, Evropska Komisija.

“Gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov v Sloveniji in v EU so se po aprilskem strmoglavljenju na
zgodovinsko najnižje vrednosti od maja do septembra izboljševala zaradi postopnega sproščanja omejitvenih
ukrepov in okrevanja aktivnosti. Z vnovičnim poslabšanjem epidemioloških razmer doma in v tujini ter uvedbo
obsežnih zaščitnih in omejitvenih pa so se oktobra v Sloveniji začela ponovno slabšati, vendar še ostajajo na
višjih ravneh kot spomladi,” poudarjajo na UMAR

in

dodajajo, da je mogoče v zadnjem četrtletju pričakovati

ponovno povečanje medletnega padca gospodarske aktivnosti.
Na podlagi dostopnih podatkov ocenjujejo, da bodo posledice osredotočene predvsem na storitveni sektor in
manj na dejavnosti, vpete v mednarodno menjavo. Po besedah direktorice UMAR za zdaj kaže, da bo upad v
večini segmentov manjši kot spomladi, k čemu prispevajo tudi prilagoditve podjetij in potrošnikov novi realnosti,
enak ali večji upad pa je pričakovati v gostinstvu in razvedrilnih, športnih, rekreacijskih in osebnih storitvah. “Kar
zadeva okrevanje v letu 2021, se to verjetno zamika proti drugemu četrtletju, vse bo odvisno od epidemioloških
razmer v Sloveniji in drugih državah,
politik z ukrepi za blaženje

posledic

ki

so naše pomembne trgovinske partnerice, uvajanja cepiva in odzivnosti
epidemije za

gospodarstvo in dohodke prebivalstva,” je zaključila. V

pihajočih dveh tednih bodo ocenili uresničevanje Jesenske napovedi za obdobje 2020-2022. “V kolikor bodo
potrebni popravki, bomo še pred koncem leta pripravili Zimsko napoved gospodarskih gibanj 2020,” sporočajo.
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Nina Žoher
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11 zlatih priznanj

in 2

posebni priznanji

za slovenske inovacije, med njimi Krka
in TPV Automotive
Komentiraj
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Novo mesto/Ljubljana - V okviru Dneva
inovativnosti je Gospodarska zbornica
Slovenije že 18. podelila nacionalna
priznanja najbolj inovativnim podjetjem in
inovatorjem v podjetjih in drugih
organizacijah. Nacionalno priznanje GZS za
najboljše inovacije predstavlja najvišje
priznanje inovativnim dosežkom slovenskih
podjetij in s tem promocijo inovativnosti v
Sloveniji. Podeljenih je bilo 11 zlatih, 24
srebrnih, 5 bronastih priznanj, 2 posebni
priznanje za mlado podjetje, 1 posebno
priznanje za inovacijski izziv – povezovanje
kulturno kreativnih industrij in
gospodarstva. Nagrajena je bila tudi
najboljša inovacija leta po izboru javnosti, ki
je postala inovacija podjetja Kronoterm. Gre
za tiho, prilagodljivo, pametno, učinkovito in
prijazno toplotno Adapt. Dogodek je letos v
celoti potekal v virtualnem okolju.
naši regiji sta med prejemniki priznanj za
inovacije dve družbi. To je novomeška Krka,
ki je prejela eno zlato in eno srebrno
priznanje ter TPV Automotive d.o.o., ki je
dobitnica zlatega priznanja za univerzalno
robotsko »BIN PICKING« celico.

Vodja skupine dr. Miha Vrbinc iz
Farmacevtskega razvoja v Krki, ki je
sodeloval pri Krkini zlati inovaciji (Foto:
Matjaž Očko)

V

Zlata inovacija
Automotive

iz

podjetja TPV

Med prejemniki tudi novomeška Krka
Krka je tudi letos med prejemniki priznanj
za najboljše inovacije Gospodarske zbornice
Slovenije. Na sinočnji podelitvi je prejela dve
priznanji, in sicer zlato priznanje za
nadomestno zdravilo s trojno kombinacijo
učinkovin za zdravljenje visokega krvnega
tlaka in srebrno priznanje za inovacijo, s
katero so povečali proizvodnjo in še
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izboljšali kakovost zdravilne učinkovine
valsartan.
»Spremljanje globalnih trendov raziskav in
znanstvenih dosežkov na številnih za
farmacijo pomembnih področjih in njihovo
vključevanje v naše razvojno delo nam
omogočata hitro in ustrezno odzivanje na
razvojne izzive, tržne zahteve in priložnosti.
To potrjuje tudi nova generacija zdravil za
sodobno, varno in učinkovito zdravljenje
številnih bolezni in kakovost življenja. Veseli
nas, da so naše inovativne pristope
prepoznali tudi ocenjevalci inovacij pri
Gospodarski zbornici Slovenije,« je ob tej
priložnosti povedal član uprave in direktor
Razvoja in proizvodnje zdravil dr. Aleš Rotar.
Zlato priznanje zdravilu za zdravljenje
visokega krvnega tlaka
Krki so v skrbi za zdravo življenje razvili
novo zdravilo za zdravljenje visokega
krvnega tlaka. Njegova prednost je, da so
eni tableti združili kar tri učinkovine:
amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid.
Zdravilo je sicer na voljo v kar 5 različnih
kombinacijah odmerkov.
V

Dr. Miha Vrbinc iz Farmacevtskega
razvoja v Krki (Foto: Matjaž Očko)
v

kombinirano tableto so uporabnikom, ki
sicer jemljejo več zdravil s posameznimi
učinkovinami, omogočili enkrat dnevno
jemanje samo enega zdravila za zniževanje
krvnega tlaka s tremi učinkovinami.
Zmanjšanje števila odmerkov bolnikom
zagotavlja prijaznejši način jemanja, izboljša pa se tudi nadzor njihovega zdravljenja.
Raziskave namreč kažejo, da večina bolnikov ob jemanju več različnih zdravil že v
prvem letu od začetka terapije opusti zdravljenje.

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

S

Kot je pojasnil vodja skupine iz Farmacevtskega razvoja dr. Miha Vrbinc, ki je
sodeloval v nagrajenem razvojno-raziskovalnem projektu, so v zdravilu uporabili
lastno, patentno neodvisno učinkovino valsartan, s katero dosegajo najvišje
standarde kakovosti. Patentno neodvisno formulacijo trojne kombinacije učinkovin
so uspešno lansirali na Krkinih ključnih trgih in s tem utrdili položaj vodilnega
generičnega proizvajalca zdravil za zdravljenje krvnega tlaka. Nagrajeni izdelek
predstavlja četrto generacijo Krkinih zdravil z valsartanom, ki jih Krka trži v več kot 50
državah in jih dnevno uporablja že več kot 3 milijone bolnikov, so v Krki med drugim
zapisali v izjavi za javnost.
Srebrna nagrada za izboljšavo procesa zdravilne učinkovine valsartan
Srebrno priznanje je prejel projekt, s katerim so Krkini raziskovalci izboljšali proces
izdelave zdravilne učinkovine valsartan. Kot je poudaril član raziskovalne skupine in
vodja oddelka Laboratorija za optimizacijo in avtomatizacijo v Razvoju in proizvodnji
učinkovin z oskrbo Jure Ciber, so z inovacijo v treh tehnoloških stopnjah sinteze
bistveno povečali proizvodne zmogljivosti zdravilne učinkovine valsartan.
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To so dosegli z uporabo inovativnih in znanstvenih pristopov v laboratorijski fazi
optimizacije po principih »Design Of Experiments« in z uporabo računalniških CFD
simulacij. Sledil je učinkovit prenos tehnologije v industrijsko merilo. S tem so
zagotovili zadostne količine izdelka v času povišane potrebe po učinkovini, ki jo
vgrajujejo v zdravila za zdravljenje povišanega krvnega tlaka. Pomemben prispevek
nagrajene Krkine inovacije pa je tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, saj so
optimizirali regeneracijo organskih topil, so zapisali v Krki.
Dobitnica zlatega priznanja GZS
TPV Automotive

je

tudi

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

Družba TPV Automotive je bila z zlatim
priznanjem nagrajena za univerzalno
robotsko »BIN PICKING« celico. Njeni avtorji
so Boštjan Piletič, Jože Pezdirc, Dario Novak,
Miroslav Kuharič, Alen Černelč, Boris
Antolovič, Jernej Knežič, Matjaž Sotler, mag.
Igor Lekše, Mišo Pereško, Srečko Basarac iz
TPV Automotive in dr. Mario Žganec, dr.
Aleš Mihelič, dr. Stanislav Gruden, dr.
Boštjan Vesnicer, dr. Žiga Golob, dr. Jaka
Kravanja, dr. Jerneja Žganec Gros iz
ljubljanskega podjetja Alpineon.

TPV Automotive

Inovacija predstavlja popolno novost na
globalnem trgu. V sklopu inovacije so razvili
in izdelali univerzalno »bin picking« celico z
naprednim strojnim vidom, ki je v
TPV Automotive
embalažni enoti sposobna prepoznavati in
pobirati 3D-kose kompleksnih oblik. Celica
je modularne gradnje, zato je povezljiva v različne sisteme. Zaradi enostavnosti
uvoza novih kosov v program lahko uporabnik samostojno prilagaja celico svojim
potrebam. Celica je uporabna v večini industrijskih panog, pri katerih se srečujejo s
problemom prelaganja kosov iz neorientiranega stanja v orientirano. Celica je prav
tako uporabna za integracijo pri aplikacijah, kjer je položaj operaterja neergonomski.
Za testiranje so v podjetju TPV Automotive prvo celico integrirali v proizvodno linijo
za varjenje sklopov sedežev.
R.M.
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Večja gospodarska goljufija
PLANET TV, 01.12.2020, DANES, 18.17
IGOR KRMELJ (voditelj)
Po večletni obsežni preiskavi so novomeški kriminalisti odkrili večjo gospodarsko goljufijo v kateri so ugotovili kar 766
kaznivih dejanj. Večje število osumljencev je obtoženo oškodovanja upnikov, kršitev temeljnih pravic delavcev, davčnih
zatajitev in drugih kaznivih dejanj, s čimer je nastalo 8,2 milijona evrov škode. V več kot 30-tih hišnih preiskavah so
odkrili, da so posamezni delodajalci poslovanje iz prezadolženih družb prenašali na druge družbe, za njimi so ostali le
neporavnani dolgovi. Odkrili so tudi ponarejanje listin pri združevanju družin, kar so ob pomoči delodajalcev izvrševali
zaposleni, večinoma s Kosova, zaposleni predvsem v gradbeništvu in pa pekarnah. Policisti so podali ovadbe za 1.098
kaznivih dejanj. No za omenjena dejanja pa so predvidene tudi zaporne kazni.
FRANCE BOŽIČNIK (vodja Sektorja kriminalistične policije Novo mesto)
Gre za zaposlene v gospodarski dejavnosti, predvsem v gradbeništvu, kjer vemo, da so plače minimalne. Vlagatelj, ki je
hotel združiti svojo družino in jo pripeljati na območje Republike Slovenije, je pač mora izpolnjevati cenzus za preživljanje
svojih družinskih članov, ker z minimalno plačo tega cenzusa ni dosegel, se je v dogovoru z delodajalcem dogovoril, da
mu je delodajalec ponaredil oziroma priredil plačilne liste iz katerih je bilo potem razvidno, da dosega cenzus in na
podlagi tako prirejenih listin, mu je bilo odobreno dovoljenje za začasno oziroma stalno bivanje svojih družinskih članov.
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Od danes pa je za vstop na Hrvaško obvezen negativen izvid tista na novi koronavirus če bi torej nameravali potovati čez
južno mejo morate imeti torej negativen test ki ne bo starejši od 48 ur v nasprotnem primeru se boste morali testirati pri
vstopu v državo in aditiva samo osamitvi dokler ne bo znan izvid tista ukrepi pa ne veljajo za zeleno območje Evropske
unije vendar je hrvaški minister boš vnovič spomnil da je trenutno med njimi le otok Fausta na Finskem.
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Začeli gradnjo prizidka

k šoli
Medvode -Občina Medvode
je začela gradnjo modularne-

ga prizidka k osnovni šoli v
Preski, ki se srečuje z veliko
prostorsko
vo dveh

prostorom
za

iz-

pouka tako v novih
kakor tudi zaradi

prostorih
ječih

bodo

se

prostorski pogoji za

izvajanje

manjše

učilnicami

pred

garderobe

boljšali

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

stisko. Z dozida-

matičnih učilnic ter

zasedenosti

prostorov.

konstrukcijsko

obsto-

Gradnja
ne bo

se

nasla-

njala na obstoječi objekt, bo

pa z njim funkcionalno povezana. Dela bodo zaključena
predvidoma do sredine marca 2021, terminski plan pa

je

odvisen tudi od vremenskih
razmer. Vrednost

investicije

je nekaj manj kot štiristo ti-

soč evrov.
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Obnova kulturnega doma
doma. Začeli so z zagotavljanjem požarne varnosti
obnovili del balkonskega zidu in namestili nov lučni trakt. Največji letošnji poseg pa je obnova

V Kropi urejajo notranjost tamkajšnjega kulturnega

dotrajanega poda na odru.
Marjana

Ahačič

med bolj dejav-

za program,

nimi uporabniki je tudi KraKropa

-

Leta

stavba je bila

1952 zgrajena
sicer v začet-

je osnovna

krajanov in podjetja Plamen

stavba (brez prizidka) v večinskem lastniškem deležu

kot

sindikalno-

Občine Radovljica. Posame-

-kultumi dom. Stavba je bila

zni deli, po večini na novo
predelana stanovanja, pa so

ku petdesetih let na pobudo

zasnovana

kot prostor, kjer bi sobivale različne
v osnovi zgrajena

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

jevna organizacija Rdečega

križa. Trenutno

kulturne.

V

v zasebni lasti.

pred-

V prihodnje si v Kropi že-

prvotno

lijo, da bi lahko izpeljali tudi

sta

nujno obnovo zaodrja s kle-

bili tudi predvideni dvorana

tjo, na novo uredili prezrače-

prizidku

načrtovanem

za različna srečanja

in pros-

vanje in ogrevanje ter preg-

obnovili

torna telovadnica s spremlje-

ledali

valnimi prostori. Zaradi raz-

konstrukcije v dvorani

ličnih razlogov gradnja pri-

seveda da Kulturni dom os-

zidka po prvotni zasnovi ni
nikoli uspela, saj so na tem

tane

mestu

pojasnjuje

Anže

središče

stropne

-

in

družbenega

dogajanja v kraju.
»Kulturni

zgradili stanovanjski

prizidek,

in

jen

dom,

načrtih

po

nare-

arhitekta

Habjan. V Kulturnem domu

Maksa Streharja,

Kropa je sicer vse leto živah-

prva

je

danes

monumentalna stav-

Domača društva organi-

ba, ki jo poleg industrijske-

prireditve, delavnice,

izobraževanja, srečanja raz-

ga dela Krope, ki je čez cesto, srečamo, ko se pripe-

ličnih društev

ljemo

no.

zirajo

cij.

V

njem

Krajevna

ki

in

ima

organiza-

sedež tudi

skupnost

Kropa,

prostore upravlja

in skrbi

v

Kropo,«

ja

Saša Roškar

za

varstvo

čine.

»S

poudar-

Zavoda

iz

kulturne
stališča

Kulturni dom v Kropi je tudi po sedmih desetletjih še vedno
središče

družabnega

dogajanja

dediščine je ta stavba pomembna zato, ker je načrtovana na

način,

da zados-

v kraju.
vedno, takrat in zdaj,

to, hkrati
objekt,

pa

boga-

ni generičen

ampak

v

detajlih

dediš-

ti potrebam lokalnega kul-

vključuje

kulturne

turnega življenja, ki je bilo

ščino umetnega kovaštva.«

kroparsko

dedi-
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Kdo bo imel prednost pri
nakupu kmetijskih zemljišč
Predlagane spremembe zakona

o kmetijskih zemljiščih, ki bodo do 23. decembra v javni razpravi, pri
kmetijskimi
zemljišči spreminjajo vrstni red predkupnih upravičencev, zvišujejo pa tudi
prometu s
odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbna.

Cveto

Zaplotnik

-

Kranj

Ministrstvo za

kme-

in

pre-

tijstvo,

gozdarstvo

hrano

je

tek

pripravilo

sprememb

nitev

ko se kot celota prodaja

ru,

več

gozdnih

prefabrikat,

objek-

tnih aktivnosti

(objekte

za

boniteto, višjo od 50.
Na kmetijskih zemljiščih
bo po novem prepovedano

obratovanje smučišč),

postavljanje
nojev

zemljišč skupaj, bo prodaja

minska

kmetijskih

potekala po kmetijskem za-

objekte,

spoverske

obeležja,

označevalne

table

reklamnih pa-

izvajanje

drugih

oblik oglaševalske dejavno-

konu, če je v tej celoti vsaj pe-

ter

tina kmetijskih zemljišč.

metrov

Po novem odobritev pravnega posla ne bo potrebna
tudi v primeru prodaje manj

skladiščenje kmetijskih pri-

kmetijska,

kmetijske organizacije in vsi

delkov in rastlinskih odpad-

jenje

kov iz rastlinske pridelave.

oljk in gozdnih dreves.

kot

Pogoje za gradnjo nezahtev-

Osnutek bo

do

23. decembra v javni razpravi, v tem času bodo
zainteresirani

drugi

dali nanj pripombe.

lahko
Po

na-

črtu ministrstva naj bi spremembe po obravnavi na vladi

in v

državnem zboru uve-

200

kvadratnih metrov

velikega kmetijskega

jitev,

sodišče

lo status

Predlagani zakon pri pro-

ko oglasne deske spreminja
vrstni red predkupnih upravičencev. Po novem naj bi si
sledili po naslednjem vrstnem redu: solastnik, lokalni kmet meupravičenci

s

sklenje-

no zakupno pogodbo, lokal-

ni mladi kmet, lokalni kmet,
ki je

zavarovan kot kmet, lo-

kalni kmet z razvojno
sobno kmetijo,
tijskih

zemljišč

spo-

sklad kme-

in

ter preostali kmetje.

bo

preverja-

zaščitene kmetije

gozdov

tijskih zemljišč.

dajanje

za

kmetijskih

ze-

določa, da je

kmet tisti,

ki

ima v upravljanju najmanj

jezemljišče.

jo zemljišč z

mešano, to

kmetijsko

gozdno rabo.

je

Če je na zemljišču več kmegozdne rabe,

bo

prodaja potekala po kmetij-

občina

Če

spremembo

na-

menske rabe kmetijskih zemljišč

v

stavbna,

enako površino
pozidana

mora

vrniti

stavbna

za
ne-

zemljiš-

bo dovoljeno sa-

sadik sadnega drevja,

Možnost razdružitve
solastnine
Spremembe bodo tudi pri
agrarnih

Tako

operacijah.

naj bi poenostavili vročanje
upravnih

pisanj,

zemljišči, ki

radi

izvedbe

racij,

naj

promet

z

je potreben zaagrarnih

bi

oprostili

opeplači-

la davka na promet z neprebolj

mičninami,

bi

opredelili

jasno

naj

medsebojno

menjavo kmetijskih in goz-

dnih zemljišč, uredili pa naj
tudi delitev solastnine v

viti nova nadomestna kmetijska zemljišča. Enako ve-

komasacijskih postopkih in

bo možno dati v upravljanje

lja za državo, pri posegih na

masacijskih

skladu kmetijskih

kmetijska

kmetijskih

ze-

zemljišč

zemljišča

mora

uvedli možnost ustavitve ko-

zagotoviti po
površini in
kvaliteti enakovredna nado-

vališčem ali brez zakonitega

mestna zemljišča.

cija.

Še enkrat višja

ševanju

gozdov tudi

zastopnika

v primerih,

obdeluje ze-

ne

mljišč kot dober gospodar.

Predlagani zakon širi
objektov

ki

in

posegov

dopustni

v

Z

bi jasno dolo-

čili, da izkoriščanje mineral-

nih

surovin

ni agromeliora-

Pri namakanju in osunaj

bi uvedli neka-

tere poenostavitve glede ob-

odškodnina

na-

postopkov.

zakonom naj

če lastnik z neznanim prebi-

in

bor
tudi proda-

kme-

pozidanih

po
rabi

so

dejanski

mljišč. Kmetijska zemljišča

primerljivih

hektarjev

sto

zemljišč z novimi

ali v sosednji občini, v kateri

nado-

zemljiščih, ki

bi

in največ

Kot lo-

isti

načrtuje

tudi

sti. Na

namenski in

ča v kmetijska ali vzposta-

pet

ima stalno prebivališče v

tijske kot

Zakon uvaja
meščanje

kalni kmet se šteje kmet, ki

in

občine v svojih prostorskih aktih.

Ker naj bi v zakonu črtali do-

mljišč v zakup kmetom uporabljali definicijo kmeta, ki

jih do-

ločale

ločbo o statusu kmeta, bodo

Nadomeščanje pozidanih

Zakon ureja

žava, po novem naj bi

le še v postopku dedovanja.

daji kmetijskih zemljišč pre-

na

danji zakonodaji določa dr-

ga leta.

jaš, lokalni kmet

nih kmetijskih objektov

za

zaščitenimi kmetijami

(med živimi) ne bo več ome-

predkupnih upravičencev

prostore

kmetijskih zemljiščih po se-

ljavili do sredine prihodnje-

Spreminjajo vrstni red

120

velike

Pri prome-

ljišča ali gozda.
tu z

zem-

največ

kvadratnih

in

vključno

zemljiščih.

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

in

kmetijskih

stlinjak

te za izvajanje zimskih špor-

dopol-

in

zakona o

osnu-

skem zakonu, sicer pa po zakonu o gozdovih. V prime-

močja osuševalnega sistema

Odškodnina za spremembo
namembnosti kmetijskih zemljišč se v primerjavi
s

sedanjo ureditvijo zvišuje
sto odstotkov,

obveznost

in

oboda namakalnega siste-

ma. Možna bo tudi

izgradnja

državnih namakalnih sistemov, v tem primeru bi bil

in-

na

za

zemljiščih.

Po

plačila odškodnine pa se raz-

mljišč in gozdov, ki pa bi po

predlogu

bo

širja tudi na zemljišča z bo-

petih

tako možno na kmetijskem

niteto od 35 do 50 točk. Po sedanji ureditvi je treba plačati

vico,

prostor,

kmetijskih

zakonskem

so

zemljišču postaviti

tudi ra-

vestitor

sklad kmetijskih ze-

letih

lastninsko

upravljanje in

vanje lahko

prenesel

pravzdržena lo-

odškodnino le za zemljišča z
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kalno skupnost. Zakon uva-

Do

pol

veliko

hektarja

ja tudi možnost razdružitve

gozdno zemljišče,

solastnine, ki je nastala v de-

ro

je bilo izdano dovoljenje

nacionalizacijskih

za

krčitev

postop-

kih in pri kateri je solastnica

gozda

za

v

kate-

kmetij-

ske namene, bodo po krčitvi
med »ostala kmetij-

država, pri tem pa bo dosedanji solastnik na podlagi izka-

uvrstili

zane volje lahko

vod za gozdove izdal ugoto-

pridobil

mljišče v izključno last.

ze-

ska zemljišča«, o tem bo zavitveno odločbo.

Po predlaganem zakonu naj bi si upravičenci do

nakupa kmetijskih zemljišč sledili po naslednjem
vrstnem redu: solastnik, lokalni kmet

mejaš, lokalni

kmet s sklenjeno zakupno pogodbo, lokalni mladi
kmet, lokalni kmet, ki je zavarovan kot kmet, lokalni
kmet z razvojno sposobno kmetijo, sklad kmetijskih

zemljišč in gozdov

ter

preostali kmetje.

ps

-

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

V

UL!

Predlagani zakon bo med drugim omogočil razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč, ki je
nastala v denacionalizacijskih postopkih.

/ Foto:

Gorazd

Kavčič
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Še bodo gradili in

skrbeli za starejše
Občinski svetniki so na nedavni

seji potrdili

osnutek proračuna Občine Naklo za prihodnje
leto. Župan Ivan Meglič je povedal, da je proračun
realen
Suzana

-

Naklo

v

okviru danih možnosti in izziv za vse.

Načrtovanih prihod-

kov je za približno 5,9 milijona evrov, odhodkov za okoli
7,5 milijona evrov. Glede na

realizacijo proračuna v letu
2020

je ocenjen presežek v

višini

milijona evrov,

1,1

za

pokrivanje

primanjkljaja

prihodkov

pa tudi zadolže-

vanje za dobrega pol milijo-

mom

da to ne bo potrebno.
nalna

ureditev

območja

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

in

komunalne

gradnja

strukture

v

iz-

infra-

Poslovni

coni

Logar v Naklem, obe investiciji

vredni po približno

sta

pol

milijona

evrov.

Precej-

del denarja bo šel za področje oskrbe s pitno vodo,
šen

za

dokončanje komunalne

ureditve na Okroglem, gradnjo in obnovo občinskih cest
kolesarske steze Kranj-

ter

Naklo-Zadraga,

v

posodo-

bitev mladinskega športnega

igrišča v Naklem. Obno-

vili bodo

cesto

pogojem, da bi dobili vsaj de-

vetdeset odstotkov sofinan-

skozi Zadra-

s

PGD Naklo

zveze.

ciranih sredstev.

Predvide-

je letos že dobilo novo gasil-

nih

sko vozilo. Župan je spomda so imeli v občini le-

skem proračunu v

nil,

tos dva huda požara

gasilci

se

in da

izkazali kot

so

izje-

ni, sicer bi bila lahko škoda

Svetnika
gradnje

Babi-

Marjana

2021

pa

me

normalno delovanje

za

obstoječega doma.
Že nekaj

pomoči

na

mesecev storitev

domu

in

razvoz

kelski

občini uspešno opra-

dinamika

vlja Dom Petra Uzarja Tržič.

kanalizacijskega

»Ta pomoč se je razširila na

zanimala

je

tisoč evrov v občin-

kosil za starejše občane v na-

večja.

še

120

je za morebiten nakup opre-

požrtvoval-

učinkoviti,

mno

ča

je v načrtu komu-

2021

skladno

gasilske

na evrov, vendar župan upa,

V

progra-

opremljanja občinske

opremo

Kovačič

P.

omrežja v Žejah in Bistrici.

16

Za Žeje je župan Meglič de-

tudi ob popoldnevih, sobotah

jal,

da bodo začeli pripravdokumentacijo, uredi-

ljati

tev v Bistrici pa je vezana

na

državno cesto, kjer bo treba

zagotavljajo jo

ur na dan,

in nedeljah. Da bo

to še bolje

delovalo, je Občina Naklo kupila nov avto, ki ga dobimo v
naslednjih

dneh,«

je pojas-

doseči dogovor o sofinanci-

nil župan. Občina je lastnica

ranju.

Doma starejših Naklo,

Proračunska

sredstva

rezervirana tudi za
Naklo.

rejših

so

Dom sta-

Svetnik

Mar-

ko

Mravlja sicer dvomi, da
bo država sofinancirala širitev doma, po nj ego vem bodo

prioritete

države

verjetno

tam, kjer doma starejših

še

nimajo. Obstoječih postelj

v

zaradi

poteka pogodbe je bil potre-

ben nov javni razpis, na katerega se je prijavil Dom Petra
Uzarja Tržič, ki bo upravljanje doma prevzel s prvim januarjem

2021.

Župan Meglič

je poudaril, da pa je cilj jasen:

oskrba za njihove občane v
domu po

čim

Renko

institucionalnem domskem

prevoz šolskih otrok, občinska komunalna služba

varstvu v Naklem

bo dobila novo strojno met-

sprejmejo vse občane, ko to

turistično-informacijske-

lo za pometanje cestnih po-

potrebujejo. Predlagal pa je,

da se zagotovi več denarja za

ga centra (TIC) v Naklem in
skrbništvo za muzejsko lo-

občanom

komotivo. Župan je predlog

za

vršin

...

Na področju gasilstva naj
bi

nim
v

letih

starejšim

na njihovem domu.

men,

vsebine

je

se uredijo nain

dejavnosti

zagotovili vso

jasnil, bi se odločili za širitev

nudniki turističnih storitev.

najsodobnejšo

Doma starejših Naklo le pod

gasilskim

potrebno

pomoč

predlagal, da

za TIC pa še dejal, da
bi morali skupaj stopiti po-

društvom

nekaj

oceni dovolj, da lahko

Jure

se je s tem strinjal, kot je po-

štirim

prostovolj-

vsem

govi

je po nje-

Svetnik

ugodnejši ceni.

go v tretji fazi, kupili kombi

Župan

podprl,
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Gradnja šole končno bližje
i

i.

stran

Občinska uprava s podžupanom

Bogdanom

čarjem na čelu se

Poga-

je zadnje

mesece intenzivno ukvarja-

la z racionalizacijo projekta,
saj je bilo jasno, da je kar 21
milijonov evrov vreden projekt treba poceniti. To jim je,
vsaj na papirju, za zdaj uspelo za približno dva milijona.

Je pa zgolj

za projekte

in do-

kumentacijo občina v vseh

teh letih plačala že 1,8 milijona evrov.

»S

soglasjem svetnikov

občina postavila

vse

je

teme-

lje za objavo javnega razpisa
za izvajalca

ST

•

gradbenih del in

''v

‘
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nadzor, tako da se zdaj resnično lahko veselimo začetka gradnje,« nam je povedal

podžupan, ki

Osnovna šola

Frana

Albrehta je že več kot desetletje požarno, potresno in prostorsko

neprimerna za pouk.

je svetnikom

na seji predstavil

dolgo zgodovino tega projekta in tudi
kriterije, po katerih so se lo-

tili racionalizacije, ki je stroške gradnje znižala na slabih 18 milijonov evrov, kar

Občina namerava pridobiti 12,5 milijona evrov kredita
si pa pri tej naložbi močno želi pomoči države, ki

naj bi v prihodnjem letu objavila razpis

za tovrstne
objekte, kar bi občinski strošek lahko znižalo na deset

milijonov

namerava pridobiti

12,5 mi-

lijona evrov kredita,

si pa pri
tej naložbi močno želi pomoči države, ki naj bi v pri-

hodnjem letu objavila
pis

evrov.

pa že vključuje omenjene
stroške za projekte. »Ključ-

bi

za

raz-

tovrstne objekte, kar

občinski

znižalo na

strošek

lahko

deset milijonov

ni dve zahtevi racionalizaci-

poenotenjem tlakov in pred-

Brejca

je z naše strani sta bili, da oh-

vsem s fasado,

ki je bila v pr-

janc,«

ranimo obstoječe gradbeno

votnih projektih bogato na-

dovoljenje in da ne poslabša-

črtovana.

mo bistveno pogojev izobra-

so

investi-

gradnjo

novega

šolskega

2021,

ževalnega procesa.

torjem, projektantom in rav-

objekta,

zunanjo

ureditev

bran do maja, ob zaključku

bile

Vse

spremembe

usklajene z

Rode

Mojca
je

opisal

Škr-

Bogdan Pogačar.
Investicijska

evrov.

Občina bo

podžupan
za
ocena

za

javna

razpisa

izvajalca gradnje in nad-

zor del ob j avila v začetku leta

izvajalec naj

bi bil iz-

Oceno
stroškov smo tako znižali z
izbiro materialov za stavbno

nateljem OŠ Frana Albrehta

in športno igrišče po racio-

šolskega leta pa bi se gradnja

Rafkom Lahom, z neprecen-

nalizaciji

lahko

pohištvo, racionalizacijo ele-

ljivimi izkušnjami pa nam je

na evrov oz.

mentov akustike, elektro

z nasveti

in-

štalacij in strojnih inštalacij,

pomagala tudi

nateljica sosednje OŠ

rav-

Toma

znaša 17,9 milijo-

-

stroški projektov, ki so že bili plačani
16,1 milijona evrov. Občina
s

-

že

začela. Od začetka

del do pridobitve uporabnega dovoljenja sta predvideni
dve leti.
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Podravje, Ptuj • Naslednje leto le

izgradnji urgentnega centra
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Konec sanj o

100.000 državnih evrov za novogradnjo bolnišnice
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Gorenjski glas - Kranjske novice
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Stran: 16

1/1

Površina: 236 cm2

Kapelico so prestavili
V okviru

obnove ceste Breg-Mavčiče je bilo treba prestaviti tudi kapelico iz

druge polovice devetnajstega stoletja.
Vilma Stanovnik

potrebe prestavljanja opravljena tudi statična

-

Mavčiče
Trenutno poteka
obnova ceste Breg-Mavčiče
odseku od gasilskega
na

bo ta še dolgo lahko služila

doma v Mavčičah do objekta

trov

severneje,

Praše 4. Kar 591 tisoč evrov
projekt
vreden
izvaja

stran

ceste.

Gorenjska gradbena družba,

eden od izzivov pri gradnji
pa je bila tudi prestavitev

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

sanacija,

svojemu
so

namenu.

Kapelico

prestavili šestdeset

je obdana

Na

me-

na

drugo

novi

lokaciji

in travniki
Jurjeve domačije, katere lastniki so jo tudi postavili.
s polji

Kapelica je skupaj z ojačitva-

kapelice na novo lokacijo.
Kapelica je posvečena Sveti

prestavitev,

družini, vanjo pa se je večkrat zaletel tudi kakšen avto-

šestdeset ton. Zaradi zahtevnosti izvedbe so se na pre-

mobil,

ker je stala tik ob
To je načelo njene
temelje, ker pa je bila zaradi

stavitev

cesti.

no

mi,

narejenimi

en

prav za to
tehtala več kot

pripravljali približmesec.

Vsa

dela

potekala pod nadzorom

so

tika in Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije. Gre

za največji

objekt, ki

ga na območju mestne
občine Kranj doslej prestavili v enem kosu. Prestavljanje
so

kapelice

ogledal

si je na prizorišču
tudi župan Matjaž

Rakovec.

"Navdušen

sem

nad prestavljanjem kapelice

in kako elegantno so vsi v
izpeljali
zahtevno
verigi
tudi
nalogo.
Prav je in
pomembno, da varujemo in
ohranjamo kulturno dediščino
v občini," je povedal
župan Matjaž Rakovec.

sta-

Prestavitev kapelice je bila zahtevna naloga, saj je to največji objekt, ki so ga na območju
mestne občine Kranj doslej prestavili v enem kosu.
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V LUCIJI OTVORILI PRVI SKORAJ
NIČ-ENERGIJSKI ZDRAVSTVENI
DOM V SLOVENIJI
S

simbolnim rezanjem traku

pridobitev, saj poleg treh izolirnih

kamenček v tem mozaiku s svojo

zasaditvijo dreves je bil danes

sob za

tehnologijo in znanjem prispevali

uradno odprt nov, izjemno sodo-

sodobno opremljenim urgentnim

ben in ekološko najbolj varčen

centrom

zdravstveni dom v Sloveniji.

gentna vozila omogoča tudi odvzem

nič-energijske in trajnostne gradnje
v Sloveniji ter tujini. V tem standardu

paciente z

okužbami

in

z velikim nadstreškom za ur-

tudi v našem podjetju.

Že vrsto

let

namreč udejanjamo vizijo skoraj

Zdravstveni dom, ki stoji na mestu

brisov

nekdanjega v Luciji, so dan pred

napreden Center za krepitev zdravja

je zgrajen tudi nov zdravstveni dom

občinskim praznikom, zaradi

z veliko telovadnico/predavalnico,

v Luciji, za katerega je Občina Piran

poslabšanja epidemioloških

ki

razmer in

posledično odpovedane

po

»drive

in« sistemu,

ponuja

gaje sofinanciralo Ministrstvo za

prejela nepovratne finančne spodbu-

zdravje. Z zunanjim amfiteatrom je

de Eko sklada.

slavnostne otvoritve, odprli župan

zagotovo edini zdravstveni dom v

nadgradil še s sončno elektrarno, pa

Občine Piran, direktor zdravstve-

Sloveniji ki

bo postal energetsko popolnoma

nega doma Piran in direktor

izvedbo različnih dogodkov tudi

podjetja Lumar IG.

na

Župan

Občine

Piran

Benio Zadkovič,

omogoča predavanja oz.

prostem.

nemoten

Poleg naštetega je za

potek dela in kakovostno

kateri se je v Evropi
začelo

Matjaž Kranjc in direktor podjetja

da

prvi

in

ima

vsaka ambulanta svoj prostor

tudi referenčne ambulante niso pri

traku simbolično otvorili prostore

tem

novega več kot

Na otvoritvi je

2.700

m

2

velikega

izjema.«

bo v prihodnje

je v

duhu

zelene trajnostne transformacije, o

opravljene zdravstvene storitve to,

Marko Lukič, so s prerezom

Če se

samozadosten. Omenjeno

direktor Zdravstvenega doma Piran

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

in

in pri

govoriti, v Luciji

nas šele

pa že

imamo

primer dobre prakse.«

Pregled gradnje po fazah:

Prva faza gradnje novega
direktor podjetja

Zdravstvenega doma Piran je

zdravstvenega doma. Po krajšem

Lumar Marko Lukič povedal, da

vključevala rušitev ter novogradnjo

ogledu notranjosti so vsi trije pred

»gre za trenutno najbolj energetsko

obstoječih prostorov v okolici

vzhodnim pročeljem

učinkovit zdravstveni dom v

lekarne

Sloveniji. Veseli me, da smo

in

posadili

tri

drevesa Istrskega hrasta, kijih je
podarilo podjetje Lumar.

Lucija.

Začela

seje

16. 4. 2019

je bila uspešno zaključena 25. 10.

Slednji

predstavljajo na simbolni ravni

trdno

sodelovanje in zeleno prihodnost, za

katero so se med gradnjo zavzemali
deležniki.

vsi

Občina Piran ima po mnenju
župana Zadkoviča »najlepši, najbolj
energetsko varčen in moderen

zdravstveni dom v Sloveniji.« Poleg
tega je izjemno

ponosen

na dejstvo,

da so kljub pripombam nekaterih,

ki

so

ne bo

napovedovali, da Občini Piran
uspelo zgraditi zdravstvenega

doma v predvidenih časovnih
cenovnih okvirih,

in

dosegli prav to.

Direktor Zdravstvenega doma,
Matjaž Kranjc je dodal,
novi

prostori

da: »so se

v trenutnih epidemio-

loških razmerah izkazali za izjemno
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IZBOLJŠAJMO BIVALNE POGOJE

Z EKOLOŠKO PRIJAZNIMI
GRADBENIMI MATERIALI
Ohranimo stik z naravo

Kako v današnji široki ponudbi gradbenih materialov

1. Termoizolacijski ometi za

narediti

fasade in za izsuševanje zidov

pravo

izbiro?

v času, ko ekološka ozaveščenost vse bolj narašča,

Živimo

tudi na področju gradnje

Osnovne lastnosti, kijih taki materiali morajo izpolnjevati,
so energetska varčnost, trajnostna

varovanje okolja, obenem pa

zdravih

in prijetnih

bivalnih

gradnja, dolgoročno

tudi zagotovitev

skrbno izbiro gradbenih materialov, ki
pogojev,
nja in
Z

in

ohranitev

poleg že omenjenih

morajo omogočati kreativno svobodo oblikova-

estetskega izražanja ter biti enostavni za uporabo.

naravnih

materialov. 5

kemikalijami,

posebnimi substancami in z dodatki je sicer bila dosežena
večja trajnost in odpornost gradbenih materialov, vendar
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

so se s tem poslabšali bivalni pogoji
povečane

zahteve glede energijske

najpreprostejši odgovor
neprepustnim
je

-

in vplivi

na okolje. Na

varčnosti

stavb

je

bil

oplaščiti zgradbo z difuzijsko

stiroporjem ali stirodurjem. Rezultat tega

nastanek plesni

in

zatohlosti v prostorih, kar

pa

terja

vgradnjo dragih sistemov za izmenjavo in filtriranje zraka
ter uporabo raznih zaščitnih sredstev
razmer in
V

in

čistil za izboljšanje

zmanjšanje negativnih vplivov.

izogib negativnim posledicam uporabe takšnih grad-

benih materialov ponujajo v programu KOOP ekogradnja
okolju in zdravju prijazne gradbene materiale na osnovi
plute, zaščitne premaze in barve na vodni bazi, tanke
plošče

iz

naravnega kamna

in

Iz

kakšnih materialov narediti difuzijsko prepustno

toplotno fasado ?
Pluta,

ta čudežna dobrina narave,

se uporablja v

obliki

in

tako v celoti

zadošča zahtevam trajnostne gradnje.
Pluta

je v gradbeništvu

že dolgo znana kot toplotno

izolacijski material, v obliki plošč ali drobljenca.
Sedaj pa so na voljo tudi gradbeni materiali »ready to

intenzivno gradnjo smo se v preteklosti vse bolj

odmikali od uporabe

osnovi plute

gradbeništvu v popolnoma naravni

Vse to zahteva

pogojev.

na

materialov.

in gradbenih

use« za izdelavo fasad z učinkovito termoizolacijo, kot

tudi ometi za izsuševanje vlažnih zidov. Mešanica drobirja
iz

plute in ostalih povsem

naravnih materialov
vsebuje do 70 % zraka.

Materiali so žilavi, elastični,
nudijo zelo dobro zvočno
in toplotno zaščito,

imajo

izredno dobro prepustnost
za zračno paro,
in naravno

so negorljivi

odporni proti

bakterijam in termitom.

Materiali Diathonite so
negorljivi, primerni za
protipožarno gradnjo,

tesnilno lepilne materiale

brez agresivnih kemikalij, kot so izocianati, kisline in topila.

Izvedba fasade,

ki

diha

Izsuševalni

omet
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poleg tega pa so bili taki materiali zahtevni za delo. Danes
obstajajo premazi na vodni bazi, enokomponenetni,

poponoma

varni

zelo

in

tudi zelo zanesljivi

(z

za delo,

enostavni

zraven tega pa

10-letno garancijo).

Hidroizolacijska zaščita pred polaganjem keramike
(balkoni,
Da

terase,

kopalnice, sanitarije)

bi se izognili zelo dragim sanacijskim postopkom, je

treba k izvajanju teh del pristopiti z zahtevo,
za

da mora držati

vedno, torej celo življenjsko dobo objekta. Pomembno

je, da je zaščitna prevleka dovolj elastična in obenem žilava
z dobrim oprijemom

na podlago.

Iz praktičnega razloga

je tudi dobrodošlo, da se ploščice lahko lepijo direktno na
Pluta

-

darilo

hidroizolacijski premaz.

narave

2. Sodobni premazi za hidroizolacije v

3. Talni premazi

gradbeništvu

Izbira premaza za tla,

Slaba hidroizolacija naredi veliko škode na objektu

je

odvisna od področja uporabe, in

tla v industrijskih objektih, ki so izpostavljeni

Premazi

terase, balkoni, ravne strehe, kot

velikim obremenitvam (viličarji, stroji, tovorna

tudi kopalnice, sanitarije

drugi mokri prostori.

Velik

izziv

ta

je izvedba kvalitetne hidroizolacije na zunanji

je

v grobem razdeljena v dve skupini:

ustvarja neugodne bivalne pogoje. Rizična področja so

in

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

in

za

namen

se

vozila): za

v glavnem uporabljajo dvokomponentne

samorazlivne mase na bazi epoksija ali poliuretana. Te so

površini, ki je popolnoma nezaščitena, izpostavljena UV

zahtevne za izvedbo, primerne za profesionalne izvajalce.

žarkom ter visoki

Ker

V

in

preteklosti so se za

nizki temperaturi.
take razmere nudili premazi

iz

»težke

niso UV obstojne,

so omejene samo za

uporabo v

notranjih prostorih.

kemije«, na bazi topil z dodanimi cianati in podobnimi

Premazi za tla za neindustrijske površine, kot so kleti,

kemikalijami, ki so zelo škodljive za okolje in zdravje,

garaže, sprehajalne steze, igralne površine, tla v delavnicah

Nanos brezšivne

elastične

hidroizolacijske

membrane

Izjemno

obstojen

talni premaz
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5. Stonedecor

-

Tanek kamen

fleksibilne

plošče

iz naravnega kamna,

debeline zgolj 1-2 mm, za zunanjo in notranjo uporabo
Stonedecor plošče so na voljo v številnih motivih
nega kamna
oblikovalcev,
ali notranjih

in zadostijo potrebam
ki

iščejo

unikatne

tudi najzahtevnejših

rešitve

bodisi na zunanjih

površinah zgradb.

Tudi Stonedecor plošče ne vsebujejo nevarnih
Izjemno obstojen talni premaz

in proizvodnih obratih,

prav

iz narav

snovi

in

tako spadajo v kategorijo Greenbuilding materialov.

kjer se odvija lažji transport: za

to so na voljo enokomponentni materiali,

enostavni

delo,

torej prijazni

cenovno dostopni, na vodni osnovi,

za uporabnike in okolje. Ker so UV odporni,

za

se lahko

uporabljajo tudi na zunanjih površinah.

4. HPL laminatne plošče
Za laminatne plošče

značilen eleganten videz,

HPL je

z visoko kvaliteto in široko namembnostjo.

združen

Ustrezajo kriterijem najzahtevnejših uporabnikov, tako
po kvaliteti,

trajnosti, videzu, tehnologiji, ognje-odpor-

nosti, kakor tudi z vidika ekologije.
so izdelane iz kraft papirja

Plošče

visokim pritiskom

pri

visoki

in so stisnjene pod

temperaturi.

-

HPL

plošče ne vsebujejo nevarnih snovi

kategorijo Greenbuilding materialov.

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

Od tod

tudi

naziv

Hight Pressure Laminates.

HPL

HPL plošče

za

in

tako spadajo v
Papirno tanek

kamen

notranjo uporabo (pohištvo)

Dodatne informacije poiščite na www.

ekogradnja.si ali pokličite na brezplačno
HPL plosre

za

zunanjo uporabo (fasade

telefonsko

številko 080 73 07.
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TOVARNA GEBERIT V RUŠAH

PRI MARIBORU
britanski investicijski družbi Doughty

Globalno podjetje Geberit je vodilno podjetje v Evropi
na

področju sanitarnih proizvodov. Posluje kot povezana

skupina in je zelo močno prisotna v večini evropskih držav,
kjer zagotavlja edinstveno dodano vrednost na področju

sanitarne tehnologije

kopalniške keramike. Proizvodna

in

obsega 29 proizvodnih obratov, od katerih

mreža

jih je 23

na drugih celinah. Sedež skupine je v kraju

v Evropi, 6 pa

Geberit

Rapperswill-Jona v Švici,

pa ima

več kot

kraju Rappersvvil v Švici. Ustanovil ga je Caspar Melchior

bil izdelan leta
leta

1905

pa

1902

seje

in povzročil

zanj

že

naredil

je

patent. Omenjeni

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

so še leto
svetu

mas, leta
Švice

1955

isti način,

proizvodnjo oziroma

kot današnji.

v Nemčiji (Pfullendorf), kjer danes poleg stoji tudi

izmed tovarn. Leta

1957 je podjetje začelo proizvajati odtočne
je

novosti

in

predstavljen

1964

in

je bil

od takrat jih

Geberit nenehno proizvaja ter na tem področju zaseda
vodilno mesto.
novost

-

Leta

1977 se je na trgu

pojavila pomembna

tuš WC, leta 1989 pa še celotna proizvodnja

-

ima

zelo dober poslovni model

in

razvoj

V

in

sklopi produktov, ki jih
sistemi

slednjem segmentu je največ

od keramike, pohištva, tuš kadi, ogledal

-

skratka

cevi

Geberitova tovarna v Rušah je energetsko

Skoraj nova

učinkovita

in

okolju prijazna tovarna z zavidljivo velikim

proizvodnim obratom. Njeni prostori obsegajo 8 400

cevi. Cilj

bil vselej izdelava kakovostnih

prvi podometni splakovalnik in

vodilnega

sodobno kopalnico.

in 2

trajnih materialov, ki bi zdržali generacije. Leta

-

Geberit kupil Sanitec

CHF prometa. Investira predvsem v

3 milijarde

je

Geberitovih izdelkov

borzni

Geberitova tovarna v Rušah

predelavo plastičnih

je bila zgrajena prva podružnica izven

in ena

je

2015

tvori

vsega, kar potrebujemo za dobro zasnovano, funkcionalno

predstavljajo mejnik za podjetje,

Geberitov logistični center

Švici. Leta

izmed delnic, ki

ponudnika sanitarne keramike v Evropi.

ter kopalniški sistemi.

1935, ko je podjetje kot eno izmed prvih na

začelo s

index v

je ena

proizvajajo v podjetju, so inštalacijski sistemi, cevni

tedaj pravzaprav ni spremenila in iz tehničnega gledišča

Pomembnejše letnice, ki

borzi v Zurichu ter

znanost o površinah. Trije glavni

tako deluje še danes. Tehnologija splakovanja se od

prvi splakovalnik na

delnica

izolacija, protipožarna zaščita, procesni inženiring,

bil prvi splakovalnik na trgu, ki je deloval brezhibno,

funkcionira

1999 je

podjetja Geberit prišla na borzo in od takrat kotira na

virtualni inženiring, znanost o materialih, elektronika

splakovalnik je predstavljal temelj prihodnji rasti. To je

in

in poslovna kultura

naslednjih področij: hidravlika, higiena, statika, zvočna

velik preboj na trgu,
prvi

vizija

tem je

Pri

dobre možnosti za nadaljnjo rast. Letno ustvari približno

1874 v

splakovalnik, imenovan Phonix,

da se

pomena,

podjetja upošteva tudi v prihodnje. Leta

podjetje v Evropi, ki

Podjetje je bilo ustanovljeno daljnega leta

Prvi

bilo bistvenega

1997 prodano

Hanson.

Danes je Geberit na področju sanitarne tehnike vodilno

12 000

zaposlenih v približno 50 državah.

Albert Gebert.

Podjetje je bilo leta

za oskrbo (vodovod).

O Geberitu

500

m

2

veliko skladišče, zgrajena je bila leta

2015

m2
in

edina tovarna, ki v celoti obratuje brez fosilnih goriv.

V proizvodnih procesih

ki pozimi skrbijo

se uporabljajo toplotne črpalke,

za ogrevanje in poleti

za hlajenje.

Prav

tako se pozimi za ogrevanje prostorov uporabi odpadna
toplota iz proizvodnih procesov. V sanitarijah se namesto
pitne vode uporablja deževnica. Tovarna v Rušah je tudi
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edina, ki ima svoj lastni razvoj izdelkov, ostalih
ima

razvoj

28 tovarn

Proizvodnja deluje po načelu vitke proizvodnje

niziranost delovnih mest, red,
po

principu

»just

treh skupin

-

-

obsega izdelavo

nadometnih splakovalnikov,

splakovalnih ventilov in fazonskih kosov Sllent PP

strojev,

orga-

in pa proizvodnja

čistoča

in time«. Proizvodnja

izdelkov

v hali s šestimi

-

Če

ki potuje

poteka

ladjami, kjer je nameščenih 36 brizgalnih

je za

po

prozornih ceveh,

se dogaja

jasno in nazorno

v ceveh večnadstropnih stavb.

inštalaterje najbolj zanimiv prav vodni stolp, pa

jeza projektante in tiste, ki sodelujejo pri načrtovanju
in gradnji javnih prostorov,
in

orodij za brizganje plastike, dve popolnoma

620

voda,

pokaže, kaj

v Švici.

kot so na primer bolnišnice

hoteli, zelo zanimiva tudi tema higiene pitne vode.

Demonstracijska stena z vodovodnimi inštalacijami s
pomočjo tipal za temperaturo in pretoka vode prikazuje
preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode s pomočjo

avtomatski ter štiri polavtomatske montažne linije ter več

higienskega splakovanja Geberit v različnih situacijah.

različnih ročnih delovnih mest.

Inštalacije so izvedene s cevmi

Kot podjetje je Geberit izredno trajnostno naravnano.
Trajnost

je že desetletja

risti okolju,

Dober

podjetju, strankam, partnerjem

z vodo, nove

so

in

izdelki, ki

Geberit Mepla

in

Geberit Mapress. Zanimiv je tudi moderni izobraževalni

del Geberitove identitete, kar ko-

primer trajnostnega načela

sistema

zaposlenim.
varčujejo

center, ki se lahko pohvali s prostorno predavalnico in
delavnico, v kateri lahko obiskovalci v praksi preizkusijo

Geberitove izdelke.

logistične rešitve ali energetsko učinkoviti

proizvodni sistemi in odgovorno izobraževanje.
Da

bi svojim obiskovalcem pokazali realno delovanje

odtočnih inštalacijskih sistemov,
vodni stolp, ki je narejen
z rdeče in

iz

so v avli

dveh delov,

in

podjetja postavili
sicer

tako,

modro obarvano vodo prikazuje pravilno

nepravilno nameščene odtočne inštalacijske sisteme

da
in

v

večnadstropni stavbi. Ta vodni stolp je edinstven prikaz

odtočnih inštalacijskih

sistemov.

Prikazuje sanitarne

inštalacije v večstanovanjski zgradbi

s štirimi nadstropji,

opazovalec pa lahko dogajanje opazuje s pomočjo
prozornih cevi. Prikazani so primeri pravilnih inštalacij,

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

pa tudi najpogostejših napak. Rdeče in modro obarvana
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2019. V soboto, 9.

11. 2019, je objekt

nadomestno gradnjo. Oba objekta

ki dvignejo stroške v neslutene

dobil pravnomočno uporabno

je nato združil z novim glavnim

višave.

dovoljenje in začel delovati.

vhodom. Dokončan zdravstveni dom

kar velja od projekta, rušitve starega

Prva faza je obsegala novogradnjo

je s površino 2700 kvadratnih metrov

zdravstvenega doma in novogradnje

na zahodnem delu nekdanjega

za 700 kvadratnih

objekta z 2770

objekta ob Cesti solinarjev, kjer so

nekdanjega.

bile ambulanta družinske medicine,

Investicija seje zaradi nujne

referenčna ambulanta,

dodatne ojačitve temeljev, kar

specialistična

metrov večji

od

Vrednost celotne investicije,

m 2 neto ter

3360

m

bruto površin, je stala 5.253.354 eur.
V ta
ni

ambulanta za diabetike, internistična

bilo mogoče predvideti v začetni

ambulanta in psihiatrična ambulanta.

fazi, podražila zgolj za

1%. Gradnja

znesek šteje celotna ureditev

zunanjih površin
m

2

ter izvedba

v velikosti 5000

170

parkirnih mest.

Projekt, ki sta ga izvedla podjetji

Občina Piran je za omenjena

zdravstvenega doma predstavlja

Lumar in Grafist, bo Ministrstvo za

gradbena dela odštela 1.460.000 eur

po tej plati šolski primer skrbnega

zdravje financiralo v višini do

brez DDV.

ravnanja z javnimi sredstvi, kjer ni

200.000

prišlo do zlorab, nepredvidenih

pridobila še sredstva Eko sklada v

aneksov in raznovrstnih dodatkov,

višini 1.028.872 eur.

V drugi

fazi je izvajalec del zrušil

drugi del starega objekta in zgradil

2

evrov, Občina Piran

bo
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ODPRTE HIŠE SLOVENIJE

NA MEDNARODNEM
FESTIVALU OPEN HOUSE

WORLDWIDE!

14. in
prvi

novembra

15.

2020

seje odvil

mednarodni digitalni festival

Open

House VVorldvvide,

ki

arhitekturne navdušence
mest po

45

je

in več kot

svetu. Program

celotnem

festivala je bil razdeljen na različne

ki

tematike,

razstavo Expo Milano 2015, nato
pa so

združil

so obravnavale najpo-

OHS

mu

razvoja
ga

v duhu trajnostnega

namenili novo vsebino

in

prestavili v Mursko Soboto. Tam

stoji

na revitaliziranem območju ob

Soboškem

jezeru

in

obiskovalcem

predstavlja regijo Pomurje.

membnejša vprašanja, s katerimi se

Nekateri prispevki bodo za ogled

v današnjih časih soočata arhitektura

ponovno na voljo v naslednjih

urbanizem.

in

tednih. Vabimo vas, da

si jih ogledate

Odprte hiše Slovenije (OHS) so

na www.openhouseworldwide.org

sodelovale v sklopu »Podnebna

ali www.odprtehiseslovenije.org.

kriza«,

ki je

predstavilo

sodobne

prakse za zmanjševanje vpliva ljudi
okolje. Pri tem imata veliko vlogo
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na

gradbeništvo oz. arhitektura,

stavbe za
kar

40

saj

delovanje porabijo

odstotkov proizvedene

energije.

hkrati

svoje

Ta podatek

optimističen,

in

pomeni,

da

novih energetsko

imata gradnja
učinkovitih

je strašljiv
saj

stavb

in energetska

sanacija obstoječih stavb ogromen
potencial za zmanjšanje škodljivih
izpustov in zmanjšanje porabe
energije.
V

pogovoru s strokovnjakinjo

Lone Feifer,

generalno sekretarko
House Alliance«,

združenja »Active
so

Odprte hiše Slovenije predstavile

principe

aktivne

hiše.

stanovanjsko hišo, ki
tifikat »Active

slovensko
cer-

House« je zasnovalo

podjetje Lumar
premierno

Prvo

je pridobila

in

je bila leta 2019

predstavljena javnosti na

festivalu OHS.
V drugem prispevku

so

si

obiskovalci

ogledali zgodbo regijskega promocijskega centra
prvotno

Expana, ki je bil

zasnovan za

mednarodno
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5. KONFERENCA

TRAJNOSTNE GRADNJE
15.

-

16. oktober 2020

Predavanja so se vsebinsko nanašala
na tri

tematske sklope

trajnostno

-

gradnjo, kakovostno bivalno klimo
ter obnovo

Slovensko združenje za

stavbne

dediščine

pod

nagovoril minister

Andrej Vizjak, ki je združenju

v nadaljevanju pa seje posvetil

preoblikovanju in dodani

spomeniškim varstvom. V dveh

obnovi,

dneh seje zvrstilo 17 predavateljev

vrednosti obstoječih stavb, ki

raziskovalnih in znanstvenih

iz vrst

institucij

ter fakultet,

svoje

trajnostne

zadovoljevati spremenjene

Slovenija je 15. in 16. oktobra

so predstavila tudi podjetja, ki

organiziralo že 5. konferenco

nas prizadevajo

trajnostne gradnje, ki jo

prehodu gradbeništva v trajnostno

v Republiki

gradnjo in zeleni prenovi gradbene

obravnavi,

pa

si pri

morajo

potrebe

sodobnega človeka: "Trajnostna

rešitve

ter primere dobrih praks

najprej

čestital za desetletnico delovanja,

trajnostno gradnjo GBC

je 110 udeležencev zaradi

gradnja nosi velik potencial na
znatno zmanjšanje vplivov na

okolje.

Dolgoročna strategija razogličenja

k čim hitrejšemu

interesov

panoge.
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prostor uvodoma

Sloveniji je že v javni
z njo

pa

ob

upoštevanju

gradbenega sektorja

zdravstvenih omejitev

Dr.

Iztok Kamenski, predsednik

naslavljamo izzive, zapisane

tokrat spremljalo na

UO

združenja GBC Slovenija, je ob

sporazumih za neto ničelne emisije

daljavo prek spleta.

odprtju konference pozdravil vse

do leta

Osrednja tema dvodnevne

udeležence

2030

spletne konference je bila

predstavil glavne cilje,

ki jim v Sloveniji sledimo

in energije,

objektov na trajnosten in

ambicioznih ciljev,

okolju prijazen način, glavni

EU

zdravih in sodobnih

bo imel

pri

k

doseganju
jih v

ki smo si

zastavili do leta

2030

in

2050,

predvidevajo kar 55-% znižanje

emisij, kar k ukrepanju naslavlja
vse

sektorje, zlasti gradbenega."

Navedel je še, daje bilo doslej največ
narejenega

na področju energetske

učinkovitosti stavb,

pozornost pa je

sedaj usmerjena tudi na varovanje
virov,

morali

sledljivosti materialov ter sestavi

načrtovati in

graditi trajnozmanjšamo

njihov vpliv na okolje. Evropa je s

izboljšanje poznavanja

vgrajeni v stavbe." V okviru širšega

uporabnikom zagotavljajo

kazalniki

vrednotenje trajnostnih stavb, merila

LIFE IP

pokroviteljstvo trajnostne

za gradnjo stavb

tno izvajajo

konference sta prevzela

pa

razvijamo

njimi

že razvila okvir za

Level(s)

in njihovo prenovo

tudi v Sloveniji.

Z

bomo pridobili informacije o

in

gradbenih proizvodov, ki so trajno

večjo vrednost. Častno

predsednik Republike

Ambiciozni cilji do leta

2050.

pomembno vlogo. Stavbe bomo

stno, da pomembno

trajnostnih stavbah, ki

poti

kije med največjimi porabniki virov

ter izvajanje prenove

poudarek pa na kakovostnih,

na

gradnji: "Gradbeni sektor,

trajnostni

premišljeno načrtovanje

in

v

in večletnega

integralnega projekta

CARE4CLIMATE na

MOP

trenu-

analizo okoljskih izjav

na trgu z gradbenimi proizvodi, s

katerimi bodo proizvajalci izkazovali

življenjskem ciklu stavb, njihovih

energetsko učinkovitost in povzetek

Slovenije Borut Pahor in

učinkih na rabo tal, vplivu na

vseh vplivov gradbenih proizvodov

Ministrstvo za okolje in

podnebje ter zagotavljanju kakovosti

na okolje v celotnem življenjskem

prostor na čelu z ministrom

bivalnega okolja, tem trajnostnim

ciklu, vključno z vplivi proizvodnega

Andrejem Vizjakom,
izvedbo pa so podprli
Eko sklad, Stanovanjski
sklad RS in Borzen

usmeritvam

pa

bodo morali

procesa
letom

in

dobave

osnovnih

surovin.

se bo z Zakonom o

slediti tudi proizvajalci gradbenih

Z

materialov."

varstvu okolja začela uveljavljati

Udeležence
je v imenu

trajnostne

konference

Ministrstva za okolje in

2021

proizvajalčeva razširjena odgovornost, kar velja tudi za stavbe.
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Trajnostna gradnja
Na

EU je gradbeni sektor

ravni

odgovoren za porabo več kot 40 %
vse

energije, 36 % emisij C0

2 , 40

%

vseh naravnih virov ter porabo
30 % vode,

cikla pa

ob koncu življenjskega

generira

odpadkov. Da

še okoli 30 % vseh

bi lahko dosegli

in do leta 2050 postali

okoljske cilje

prva podnebno nevtralna celina,
je

Evropska komisija pripravila več

dokumentov,

med katerimi je ključen

Akcijski načrt za krožno gospodarstvo. V Sloveniji bo poimenovan kot

Celovit strateški projekt razogličenja
Slovenije preko prehoda v krožno
gospodarstvo, obravnaval pa bo

zlasti

vire

in

materiale ter stavbe gle-

de snovne, energetske in emisijske
produktivnosti. Slovenija o trajnostni
gradnji, ki
stavb,

upošteva

uredbe nima,

življenjski ciklus
ima

pa vrsto

usmeritev, zapisanih v številnih

dokumentih. Med temi gradivi je
tudi pregled sistema kazalnikov
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trajnostne gradnje, ki sta ga za MOP
pripravila ZAG in

Gradbeni inštitut

ZRMK, z njimi

bo gradbeništvo

pa

okvir, ki se izteče konec leta 2026.

prvenstveno usmerjeni le

Testiranje pripravljene alfa verzije,

učinkovitih toplotnih izolacij, visoko

s katero želijo

zrakotesnost fasadnega ovoja

snovalci preveriti

vplivov na podnebje ter izboljšanje
bivalnega okolja. Raba energije v

fazi uporabe stavbe je torej le njen
manjši

del, obravnavati bo treba tudi

vgradnjo učinkovitih mehanskih

se bo pričelo že

sistemov.

letos

predvidoma

in

Če je

zdaj naša pozornost

zaključilo v letu dni. Kazalniki bodo

prvenstveno

kasneje nadgrajeni, urejen bo

učinkovitost stavb, bomo morali v

sistem za vrednotenje v okviru beta

prihodnje več pozornosti

verzije, sledilo bo še uravnoteževanje

doseganju optimalne kakovosti no-

kazalnikov

tranjega okolja v smislu zagotavljanja

in testiranje

parametrov.

Tako bo Slovenija do konca leta
2026
sistem

vzpostavila delujoč nacionalni
za vrednotenje trajnostne

gradnje, ki

bo skladen z

Level(s).

usmerjena v energetsko

namenjati

celovitega udobja in zdravih bivalnih
razmer. Delež stavb s prekomerno vlago v Sloveniji dosega 30 %,

v Evropi v povprečju

15

%.

V

takih

Trajnostno gradnjo podpirajo tudi na

okoljih se večajo tveganja za pojav

Stanovanjskem skladu RS, kjer imajo

astme in

odprtih kar nekaj projektov

trenutno

se povečujejo težave z

di-

hali, kar je še posebej pomembno za

z okoli 2.000 najemnih stanovanj, ki

ranljive skupine prebivalcev. V stavbe

bodo uporabnikom na voljo pred-

se kljub odredbi

vidoma konec prihodnjega leta. Kot

vgrajujejo nekateri gradbeni proizvo-

javni sklad so zavezani

di, katerih vsebnosti imajo negativen

k trajnostni

iz leta 201 1 še vedno

gradnji in uporabi novih tehnologij,

vpliv na zdravje in okolje. Sindrom

z ustvarjanjem dodane vrednosti za

bolnih stavb se

uporabnike pa dajejo dober zgled

vlja pri več kot 30 % stavb po vsem

tudi drugim investitorjem. Pri nas bo

svetu,

v kratkem

nezadostno prezračevanje. Pravi pri-

izšel tudi prvi Priročnik za

po oceni

WHO poja-

povzroča pa ga najpogosteje

trajnostno gradnjo, ki bo prispeval k

stop za trajnostno gradnjo je zdrava

hitrejši prenovi

in

gradbenega fonda in

bo na voljo brezplačno.

Kakovostna bivalna klima

udobna stavba z minimalno mo-

žno rabo energije, brez negativnih
vplivov na okolje. Notranje udobje
ter prijetno

in

zdravo klimo je mogo-

Stavbni fond je tako v Evropi kot

če doseči z učinkovitimi ogrevalnimi

Sloveniji potraten in star, največ

sistemi

energije

stavbah porabi za

pa se v

ogrevanje in hlajenje. Ukrepi so

faze proizvodnje, gradnje, uporabe
in

in

uporabnost posameznih kazalnikov,

izkoristilo možnosti za večjo
učinkovitost rabe tal, zmanjšanje

v izvedbo

in

sistemi prezračevanja, pa

tudi z uporabo ekoloških materialov
za notranje prostore.

izrabe stavbe ob možnostih za

nadaljevanje njenega cikla. Pri snovanju stavb bomo tako sledili 6 makro
ciljem ter kazalnikom s področij rabe
energije, rabe gradbenih materialov,
odpadkov in vode, kakovosti
notranjega zraka, toplotnega ugodja,
odpornosti na klimatske razmere

in upravljanja

s stroški, ključno

pa

bo sodelovanje stroke in uporabnikov,

ki bo potekalo v več fazah

testne uporabe posameznih verzij.

Vzporedno s kazalniki se že razvijata

tudi podporno okolje

in

e-platforma

trajnostne gradnje, vzpostavlja pa se

tudi podatkovna platforma.

Za

razvoj

slovenskih kazalnikov trajnostne
gradnje je predviden 8-letni časovni

Stanovanjska soseska

v

Mariboru (arhiv SSRS
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stavb kulturne

Obnova

in

snovati

spomeniškim varstvom
V

slovenskem

Registru

kulturne dediščine
vpisanih okoli
dediščine, od
ca

arhitekturne

nepremične

enot kulturne

teh je približno polovizgodovinske,

svoje

kulturne vrednosti je

in

odgovornost, da jih ohranjamo tudi
za

bodoče

generacije, na ramenih

celotne družbe.
ščina

pogosto

razumljena kot

za gradbeništvo (ZAG), Gradbeni

Te

in Gradbeni

RS

med drugim

inštitut ZRMK,

kulturne dediščine (ZVKDS), fakulteta

okolja in bivalnega ugodja z opisom

za arhitekturo (FA)

učinkov ukrepov, ter tehnične ukrepe

gradbeništvo in geodezijo (FGG)

energetske prenove z njihovimi

Univerze

vplivi, prednostmi, slabostmi in

sklad RS, Energetska agencija za

omejitvami. Poseben poudarek je

Podravje (Energap) ter družbe JUB,

ter naravne dediščine.

turizma

sledijo, ko je osnovno

www.gbc-slovenia.si

predvidena v osnutku

dolgoročne strategije energetske

pa

prenove

stavb do leta

2050.

V

jo tudi kulturnovarstveni pogoji. V

okriljem MOP pa

pomoč pri načrtovanju in izvajanju

ZRMK razvija

energetske prenove stavbne

Znaka kakovosti v graditeljstvu

dediščine so stroki ter projektantom

(ZKG),

Stavbna

predstavlja

dediščina

dediščina.

Glede

na

to,

kako

se

enega

največjih zalogovnikov

obnašamo

do

nje,

Izvedbo

okviru

pa

mogoče

5.

konference trajnostne

gradnje so podprli:

projekta LIFE IPCARE4CLIMATE pod

poleg zakonodaje določa-

posameznih sklopih na voljo na

po

smernic je že

v praksi

Kratki povzetki vsebin predavanj so

urejeno. Dopolnitev in posodobitev

stavb je lahko tudi njena energetska
tehnične rešitve za izvedbo

Eutrip in Fit

media.

stanje stavbe strokovno korektno

Sestavni del celovite prenove teh

prenova,

fakulteta za

Xella porobeton,

VVienerberger, Lunos,

ske

prenove

in

v Ljubljani, Stanovanjski

Knauf Insulation,

potresni odporno-

in

poškodb ter reševanju

v razvoju, vendar pa je nedvomno

povezovanja kulturnega

Zavod za varstvo

vsebujejo tudi parametre notranjega

velik razvojni potencial z vidika
in

prenovi stavb kulturne dediščine.

Urbanistični

sti, sanaciji

cokla

sta jih v tesnem

Na konferenci so sodelovali Zavod

inštitut

tudi na statični

je kulturna dedi-

postopkov pri gradbeni in energetski

v Sloveniji

problemov z vlago. Ukrepi energet-

turizma

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

Žal

v letu 2016 in

bolj poudarili pomen kakovosti

še

sodelovanju z ZVKDS pripravljala

inštitut ZRMK.

je trenutno

30.000

stavb. Zaradi

smo začeli

smernice, ki

dediščine pod

tudi

investitorjem na voljo

Eko sklad, SSRS

Gradbeni inštitut

in

Borzen.

Sponzorji:

tudi novo kategorijo

Lunos,

JUB, Xella, ZAG,

VVienerberger

da bi v nacionalnem okviru

turističnega

gospodarstva,

v prihodnosti

tudi ta

ne

in

če kulturne

dediščine

ne

bomo

ohranjali,

nam

bo

ostala

le

naravna

več.
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V MEŽIŠKI DOLINI PRISEGAJO
NA JUBIZOL FASADE
Združenje za trajnostno gradnjo GBC

v prvi vrsti seznanjajo

dovršenimi materiali

Slovenija v sodelovanju z Eko skladom,
družbo JUB in drugimi proizvajalci gradbenih

tem

terenu z njimi krepijo

odnose:

izvajalci zaključnih del v gradbeništvu, pri

njihove prednosti izkazujejo

skozi praktične prikaze pravilne izvedbe, hkrati pa tudi
na

materialov izvaja strokovna srečanja z

z najsodobnejšimi in tehnološko
ter

"Odzivnost

in

poglabljajo partnerske

izvajalcev je res odlična, zato bomo

z delavnicami v spomladanskem času še nadaljevali in

jih

vsebinsko še okrepili ter dopolnili, prilagodili pa tudi široki

pa izpostavlja uporabo trajnostnih

potrošnji oz. segmentu

materialov ter večjo učinkovitost dela pri

JUB

energetskih obnovah stavb. 8. oktobra je

'naredi

Koroškem še posebej

je na

sam'

(angl. Do it yourselfj."

prepoznan

po

fasadnih

sistemih JUBIZOL, ki so vgrajeni ne le v individualne

tako srečanje s fasaderji in slikopleskarji

iz severovzhodne Slovenije potekalo na

lokaciji trgovskega podjetja IBUS v Slovenj
Gradcu, na katerem

so spremljali praktične

prikaze novih tehnik strojnega nanašanja
najsodobnejših barv in disperzijskih
kitov, ki

so jih prispevali v družbi JUB.

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

Na dogodku je predstavnik družbe Z&Z

predstavil še

nov rezalnik za

EPS plošče,

podjetje F. Leskovec program pritrdil za
izolacije, družba Xella pa izolacijo Multipor.

Dr.

Iztok Kamenski je v vlogi predsednika UO GBC

Slovenija uvodoma pozdravil udeležence

sodobne pristope pri gradnji novih

in

ter

izpostavil

obnovi starejših
■

ki morajo biti

stavb,

bi uporabnikom lahko nudile tudi
bivalno okolje.

tais

prvenstveno energijsko varčne, da

Koncept

primerno

in

BBHi

'ui-./ol

Ğ

zdravo

jesenskih delavnic, kijih

v različnih

regijah po Sloveniji izvaja Združenje za trajnostno gradnjo
v sodelovanju z Eko
in

skladom, temelji na vgradnji sodobnih

okolju prijaznih gradbenih materialov,

ki

povečujejo

energijsko učinkovitost stavb in podaljšujejo njihovo
življenjsko dobo, uporaba novih tehnik pa bo olajšala delo

številnim izvajalcem, ki bodo lahko objekte kakovostno

!l

in

hitreje prenavljali.

Nad takim sodelovanjem proizvajalcev ter ponudnikov
gradbenih materialov z izvajalci so navdušeni tudi v družbi
JUB, saj
vseh

se s predstavitvami svojih izdelkov pojavljajo na

organiziranih regijskih delavnicah po Sloveniji. Po

besedah vodje široke

potrošnje

Albine Močilnikar

v JUB-u kot vodilni v svoji dejavnosti izvajalce in

tako

trgovce
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hiše,

pač

pa

so tovrstna

tudi v številne večstanovanjske stavbe. Da
srečanja izjemno koristna,

poudarja tudi

sledita še nanos

REVITAL

Primer NG ter

barvanje fasadne

Darinka Pečovnik, ki se v Mežiški dolini že 12 let uspešno

površine z eno izmed UV obstojnih in trpežnih mikro-

povezuje s profesionalnimi izvajalci zaključnih del v

armiranih fasadnih barv, kot so Revitalcolor,

gradbeništvu in jih seznanja z novostmi, ki jih ponujajo na

Nanocolor,

trgu:
in

"Take delavnice so odlična priložnost, da fasaderjem

slikopleskarjem v živo predstavimo naše najnovejše

izdelke ter načine njihove uporabe ali vgradnje, z

njimi

pa

lastnosti

in

je strojno nanašanje materialov, da bi z manj fizičnega dela

ov

potekale občutno hitreje."

in

Silicatecolor.
sliko-

in

prednosti, pa tudi pravilne pristope k izvedbi
izvajala JUB-

nanašanja, praktične prikaze pa sta

demonstrator

iz

podjetja VVagner. Slednje je na

trgu

prepoznavno po svojih inovativnih in tehnološko visoko
razvitih

in notranjih

površin z

napravah za strojne nanose fasadnih in notranjih

zidnih barv, izravnalnih mas, premazov ter dekorativnih

JUB-ovimi izdelki
Na

Trendcolor,

pleskarjem predstavil še posamezne izdelke ter njihove

strojnega

Sanacija zunanjih

Siliconecolor

in

Kot vodja JUB Akademije je Kamenski fasaderjem

jim seveda prikažemo tudi aktualne trende pri gradnji, kot

prenove

zaključnih slojev.

srečanju v Slovenj Gradcu so profesionalnim uporab-

nikom prikazali nove tehnike strojnega nanašanja barv

in

Koroškim izvajalcem so med drugim predstavili specifike
nanašanja finih

kot

materialov,

Decor Acrylcolor

in

zaključnih slojev, fasadnih in notranjih barv JUPOL,

obdelavi notranjih površin,

pa

materialov za les

kot so JUBIN Decor, osnovni

mas

JUBOLIN

ter

barvanja lesenih in kovinskih

površin z izdelki JUBIN. Poleg tega so prikazali še sistemski
način

sanacije razpokanih fasadnih površin, ki jih je

mogoče sanirati s posebnimi

materiali. Uporaba

Primer NG

antikorozijski

in

tako

strojnega

namenjena dekorativni

sicer

kovino,

premaz JUBIN

za obnovo železnih

univerzalnimi elastomernimi

premaza REVITAL

Decor Glamour, ki sta

sta

disperzijskih kitov ter postopke pri izvedbi dekorativnih

izravnalnih

tudi strojno nanašanje

Metal

primer in

JUBIN Metal

in barvastih kovin. Sledil je še prikaz

nanašanja izravnalne mase JUBOLIN P15,

kvalitete Q1 do Q4, kar je Kamenski pospremil še z

ko bo pred obnovitvenim barvanjem

glede časa njihovega sušenja.

premaz

Revital

s

katero je mogoče obdelati mavčnokartonske plošče

predstavlja rešitev za lasasto razpokane omete, medtem

Repair preplastil večje, do

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

po sušenju, ki traja običajno do 12 ur,

so enostavni,

nanosa

Crack

1,5 mm široke razpoke. Postopki

Foto:

arhiv

GBC

nasveti

Slovenija

Izjavi udeležencev:
Fasaderstvo Imer iz Šoštanja: "Strojno
nanašanje materialov je hitro in enostavno in
nam

bo zagotovo olajšalo delo, hkrati pa so

predstavljeni materiali prijazni okolju in našemu zdravju.

Naložba v novo stojno opremo je tako zagotovo smotrna,
pridobiti moramo le še izkušnje, s takim načinom dela pa

bodo zaradi naše hitrejše izvedbe zadovoljni tudi končni
uporabniki."
Svetovanje in zaključna dela v gradbe-

ništvu- Radko Rogač
na

tehnik
S

"Odzval sem se

s.p:

povabilo družbe JUB k predstavitvi novih
nanašanja

barv

in

disperzijskih kitov.

predstavitvijo sem zelo zadovoljen, saj

so nam

prikazali

novitete,

ki

so nam

bile vsem zelo všeč,

zlasti nanos disperzijskih kitovzVVagnerjevimi brizgalnimi
pištolami, kar je novost, in upam, da ga bomo to tehniko v
prihodnje s pridom uporabljali."
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Novomeški kriminalisti odkrili večjo gospodarsko
goljufijo
01.12.2020 15:19

Novo mesto, 01. decembra (STA) - Novomeški kriminalisti so po večletni obsežni preiskavi
kaznivih oškodovanj s področja gospodarske kriminalitete v Posavju in na Dolenjskem odkrili
večje število osumljencev oškodovanja upnikov, kršenja temeljnih pravic delavcev, davčnih
zatajitev in drugih kaznivih dejanj. Ovadili so več osumljencev, ovadbe pa se nanašajo tudi na
podjetja.
Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto France Božičnik je na
današnji spletni novinarski konferenci, ki sta ju pripravili generalna in novomeška PU, povedal, da so
obravnavali skupaj 1864 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer kazniva
dejanja oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic delavcev, ponareditve ali uničenja poslovnih
listin, davčne zatajitve in overitve lažne vsebine.

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

Med preiskavo so ugotovili sistematična izvajanja kaznivih dejanj oškodovanja upnikov in kršitve
temeljnih pravic delavcev, neplačevanje prispevkov pri izplačilu plač in drugih kaznivih dejanj oz.
skupaj 766 kaznivih dejanj. Z oškodovanji upnikov, s kršitvami pravic delavcev in davčnimi
zatajitvami je nastalo za več kot 8,2 milijona evrov škode.
Ugotovili so, da so posamezni delodajalci, štirje iz Posavja in eden iz Novega mesta, prenašali
poslovanje iz prezadolženih družb na druge družbe, dolgovi pa so praviloma nastajali zaradi
neplačevanja prispevkov, izplačila plač in drugih davčnih obveznosti. Družbe so po blokadi svojih
računov prenehale s poslovanjem, posle pa so osumljeni preusmerili na povezane družbe.
Pri preiskavi so sodelovali s pristojnima državnima tožilstvoma, Finančno upravo RS, Finančnim
uradom Novo mesto in novomeško enoto Inšpektorata RS za delo.
Pri obravnavi omenjenih kaznivih dejanj so odkrili tudi nepravilnosti pri združevanju družin. Šlo je za
kazniva dejanja overitve lažne vsebine in ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji
izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62 vlagateljev, zaposlenih predvsem v
gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za 1098 kaznivih dejanj.
Ta so ob pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oz. s Kosova, in sicer
tako, da so na upravnih enotah vlagali vloge za združitev družine in navajali lažne podatke o
prejemkih.
Kriminalisti so v predkazenskih postopkih ugotovili, kako so vlagatelji lažno prikazovali višino
prihodkov. Delodajalci so zaposlenim na plačilnih listah lažno prikazovali stroške, ki pa dejansko niso
nastali. Med njimi so bili nerealna zvišanja bruto plač za čas, ko so morali izkazovati višja sredstva,
lažne stroške prevoza na delo in službenih potovanj, kilometrin, nadomestil za prehrano, stimulacije
za opravljeno delo, nadomestil za ločeno življenje, lažne terenske dodatke in druge lažno prikazane
dodatke pri plačah, je navedel Božičnik.
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Policisti so med preiskavo med drugim pridobivali podatke in dokumentacijo, zbirali obvestila in
bančne podatke. Opravili so več kot 30 hišnih preiskav pri različnih delodajalcih in v računovodskih
družbah. Zasegli so listinsko dokumentacijo, elektronske naprave in zagotovili dodatne dokaze.
Predkazenske postopke so izvajali ob usmerjanju in sodelovanju krškega in novomeškega
okrožnega državnega tožilstva.

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

Božičnik je še opozoril, da kazenski zakonik za overitev lažne vsebine določa do triletno zaporno
kazen, do dvoletno za ponareditev ali uničenje poslovnih listin in do osemletno v primeru velike
premoženjske škode pri oškodovanju upnikov. Do petletno zaporno kazen določa za kršitev temeljnih
pravic delavcev in do osemletno za kaznivo dejanje davčne zatajitve.
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