Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 4. 6. 2020
Število objav: 25
Internet: 22
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 4
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 20
Inženirski dan: 0
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Naslov

Prihodnost gradbeništva je v e4 hišah

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradbeništvo: 0-energijskih stavb je v Sloveniji vse več, predvsem zaradi stroškov in izboljšane kakovosti življenja S
tem, ko je letos skoraj nič-energijska gradnja...

Naslov

Maja ob manjšem prilivu na zavodu 90.415 registriranih brezposelnih (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 3. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka), Velenje (+30,4 odstotka), Maribor (+26,4 odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov). Delodajalci, med
katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot...

Naslov

Maja ob manjšem prilivu na zavodu 90.415 registriranih brezposelnih (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 3. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka), Velenje (+30,4 odstotka), Maribor (+26,4 odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov). Delodajalci, med
katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot...

Naslov

Rovo proti cesti tudi z ustavno presojo

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeni zakon

...svoji prvi predstavitvi za ministra najavil, do bo do konca tega leta oziroma že v jeseni v parlament poslal tri
sistemske zakone, in sicer prenovljen gradbeni zakon, prenovljen zakon o urejanju prostora in prenovljen zakon o
varstvu okolja. Če to drži, ti vnosi v "koronazakone" (pritožili naj bi se tudi na tretjega)...

Naslov

Minister Vizjak bi zagnal investicije po svojem programu

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dodal, da bodo rešitve iz interventnega zakona pozneje vpeljali v sistemsko zakonodajo. Anja Hreščak Stop nelojalni
konkurenci Sindikati, ki delujejo v gradbeništvu, so pred dnevi pozdravili zakon za zagon investicij, saj so prepričani, da
ta gradbenim podjetjem prinaša več možnosti za sodelovanje pri domačih infrastrukturnih...
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Naslov

Maja umiritev naraščanja brezposelnosti

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...beležile OS Kranj (50,1 odstotka), OS Koper (+44,4 odstotka) in OS Ptuj (41,6 odstotka). Delodajalci, med katerimi je
bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja
Zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, 67,9 odstotka več kot aprila in 45,2...

Naslov

Na zavodu 90.415 brezposelnih; jih bo do jeseni 100 tisoč?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Anja Zaletel, Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kopra (za 44,4 odstotka), Ptuja (41,6 odstotka) in Velenja (za 30,4 odstotka). Največ zaposlovanja v gradbeništvu
Povpraševanje delodajalcev po delavcih se je maja nekoliko povečalo, najbolj pa so delavce iskali v gradbeništvu,
proizvodnji in zdravstvu. Skupaj so maja delodajalci zavodu sporočili 7.282 prostih delovnih mest,...

Naslov

V Sloveniji 18.403 več brezposelnih kot v istem obdobju lani

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka), Velenje (+30,4 odstotka), Maribor (+26,4 odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov). Delodajalci, med
katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot...

Naslov

Maja so delodajalci povpraševali po teh delavcih

Medij

Cekin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

M. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Maja se je naraščanje brezposelnosti umirilo. Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja
gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja zavodu sporočili 7.282 prostih
delovnih mest. Zmanjšanje gospodarske dejavnosti,...

Naslov

Vlada odločno na plin na koroški hitri cesti

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 4. 6. 2020

Avtor

Mateja Kotnik

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 5

Površina: 360 cm2

...gospodarstva po epidemiji koronavirusa. Med njimi tudi gradnjo tretje osi, ki je zaradi tožbe novomeškega
okoljevarstvenega združenja Rovo botrovala spremembam gradbene zakonodaje. Matic Tasič je dejal: »Prav je, da se
ve, kdo in kdaj lahko nastopa v posameznih fazah. Zagotovo je nagajanje, če se nekdo vključi v postopke na koncu,...
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Naslov

»Glavni okoljski problem Slovenije je ministrstvo za okolje samo«

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeni zakon

...jim ne more parirati in je vedno lahko naslovnik kritik o lastni neučinkovitosti." (Pavel Gantar, nekdanji minister za
okolje in prostor, o spremembi gradbene zakonodaje v drugem protikoronskem zakonu, ki je nevladnim organizacijam
postavil praktično nemogoče pogoje; v intervjuju na MMC RTV SLO ) Pavle Gantar Borut...

Naslov

Maja umiritev naraščanja brezposelnosti

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...beležile OS Kranj (50,1 odstotka), OS Koper (+44,4 odstotka) in OS Ptuj (41,6 odstotka). Delodajalci, med katerimi je
bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja
Zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, 67,9 odstotka več kot aprila in 45,2...

Naslov

Kaj bo s proizvodnjo v Lendavi?

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Majda Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v podjetju Filc. To je slovenski proizvajalec netkanih tekstilij in laminiranih materialov, s svojimi izdelki pa oskrbuje
predvsem avtomobilski trg in gradbeništvo. Filc ima sedež v Škofji Loki, proizvodne enote pa še v Mengšu in Lendavi.
Skupaj zaposluje približno 360 delavcev, v Lendavi 25. Kakšna bo po zamenjavi...

Naslov

Problema ne bi smelo biti

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Rezervirano za vas; 4. 6. 2020

Avtor

Mateja Jaklič

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 20

Površina: 189 cm2

...postopki, ki še niso končani, prelevijo v integralni postopek. Glede tega je interventni zakon samo uzakonjanje že
uzakonjenega v letu 2018, ko je bil sprejet gradbeni zakon, po zahtevah Evropske komisije iz 2016, a se ta ne
upošteva. Pred Agencijo za okolje že dve leti teče postopek, ki ni integralni, zato da civilne iniciative...

Naslov

Kako potresno varne so naše hiše

Medij

Gea, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Smilja Štravs

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Stran: 28

Površina: 2.645 cm
2

...objektov v prihodnosti se uvaja ciljno potresno tveganje in ne več ciljna povratna doba potresov - Razlike v gradbeni
kakovosti objektov - Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani na podlagi nacionalnega registra nepremičnin
pripravljajo izkaznico o potresni varnosti stavb Mineva 125 let od rušilnega ljubljanskega...
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Naslov

Prihodnost gradbeništva je v e4 hišah

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradbeništvo: 0-energijskih stavb je v Sloveniji vse več, predvsem zaradi stroškov in izboljšane kakovosti življenja...

Naslov

Protipotresna gradnja bo v prihodnjih letih čedalje bolj pomembna

Medij

Deloindom.delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

P. I.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...detajli, kako te kriterije doseči, odvisni od tipa konstrukcije in materiala,«je o varni protipotresni gradnji povedal prof.
dr. Miha Tomaževič z Zavoda za gradbeništvo. Smernice so naklonjene opekiTrend gradnje se v zadnjih letih pomika k
sodobnim sistemskim rešitvam opečnih sistemov, kot je opeka z integrirano kameno...

Naslov

Maja so delodajalci povpraševali po teh delavcih

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Maja se je naraščanje brezposelnosti umirilo. Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja
gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja zavodu sporočili 7.282 prostih
delovnih mest....

Naslov

Konstrukcijski les iz macesna moramo kupiti v tujini

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Evropskega komiteja za standardizacijo CEN, da bi domač konstrukcijski les macesna označevali z oznako CE, ga
moramo kupovati v tujini. Konstrukcija v gradbeništvu pomeni dele stavbe ali drugega objekta, ki objekt nosijo in
povezujejo. Konstrukcijski les je namenjen izdelavi različnih gradbenih konstrukcij, kot so...

Naslov

Do leta 2021 naj bi ZDA imele “nekaj sto milijonov” odmerkov cepiva Covid-19, pravi Fauci

Medij

Longplay.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vikendih ob določenih urah zunaj svojih domov. Verske službe so dovoljene tudi z največ 30% zmogljivosti. Sektorji,
kot so kmetijstvo, rudarstvo, les in gradbeništvo, lahko zdaj nadaljujejo z delovanjem, domači leti pa se bodo
nadaljevali 3. junija. Brazilija: Deli Brazilije so začeli znova odpirati nebistvena podjetja...
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Naslov

Izobraževanje v panogi sledi trendom, na trgu še vedno pomanjkanje kadrov

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Vesna Bizjak

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Ljubljani ponuja na prvi stopnji dva študijska programa: univerzitetni študijski program lesarstvo in visokošolski
strokovni študijski program lesarsko inženirstvo. Univerzitetni študij lesarstva je naravoslovno tehniški in je okrepljen z
raziskovalnim delom. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake,...

Naslov

Prizadevanju za zmanjševanje plastike se je pridružilo že 48 občin – Ministrstvo za okolje in
prostor pozdravlja njihova prizadevanja v soočenju z okoljskim izzivom našega časa in
poudarja, da je to korak k zmanjševanju odpadkov

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...števila izdelkov za vsakdanjo rabo. Plastika se tako potrebuje skoraj povsod, tako v trgovini za distribucijo proizvodov
- za embalažo in transport, v gradbeništvu, v tekstilni industriji, v avtomobilski industriji, za medicinske pripomočke, za
električno in elektronsko opremo ter v kmetijstvu. K vse večji količini...

Naslov

Maja umiritev naraščanja brezposelnosti

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...beležile OS Kranj (50,1 odstotka), OS Koper (+44,4 odstotka) in OS Ptuj (41,6 odstotka). Delodajalci, med katerimi je
bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja
Zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, 67,9 odstotka več kot aprila in 45,2...

Naslov

Dnevni časopisi (3. del): kako lastniki Dela vplivajo na poročanje novinarjev

Medij

Podcrto.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Lenart J. Kučić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kolektor, ki se je uveljavil predvsem s proizvodnjo komutatorjev za avtomobilsko industrijo in belo tehniko, se je v
zadnjih letih razširil še na področje gradbeništva in energetiko. Aleksander Mervar vodi državno elektrodistribucijsko
podjetje ELES, ki je samo Kolektorjevim podjetjem Kolektor Koling, Kolektor Igin in...

Naslov

Prihodnost gradbeništva je v e4 hišah

Medij

Mojprihranek.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

0-energijskih stavb je v Sloveniji vse več, predvsem zaradi stroškov in izboljšane kakovosti življenja S tem, ko je letos
skoraj nič-energijska gradnja postala obveza vseh novogradenj, se je v ospredje bolj kot kdaj koli prej začelo postavljati
modernejše koncepte. Med njimi je tudi koncept e4

6

02.06.2020

Zurnal24.si

Torek, 22:25

Država: Slovenija

Kazalo

1 / 10

https://www.zurnal24.si/zanimivo/prihodnost-gradbe...

Prihodnost gradbeništva je v e4
hišah

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

AVTOR

Oglasno sporočilo

WIENERBERGER

1/4

Gradbeništvo: 0-energijskih stavb je v Sloveniji
vse več, predvsem zaradi stroškov in izboljšane
kakovosti življenja

7

Zurnal24.si
Država: Slovenija

02.06.2020
Torek, 22:25

Kazalo

https://www.zurnal24.si/zanimivo/prihodnost-gradbe...

2 / 10

S tem, ko je letos skoraj nič-energijska gradnja postala obveza
vseh novogradenj, se je v ospredje bolj kot kdaj koli prej začelo
postavljati modernejše koncepte. Med njimi je tudi koncept e4
gradnje, ki ga je skupaj s partnerji razvilo podjetje Wienerberger,
saj izpolnjuje vse zahteve evropske direktive o energetski
učinkovitosti, ter obenem v ospredje postavlja uporabniško
izkušnjo. Gradnja E4 hiš, ki so enakovredne 0-energijskim
hišam, je med slovenskimi potrošniki vse bolj priljubljena, saj se
ponaša z optimizacijo stroškov v celotni življenjski dobi stavbe,

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

ter obenem zagotavlja visoko kakovost bivanja.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

https://www.zurnal24.si/zanimivo/prihodnost-gradbe...

WIENERBERGER

Ker se bodo s tem v prihodnje soočili prav vsi novograditelji,
smo odgovore o tem, kako je gradnja 0-energijskih stavb videti v
praksi, pogovarjali z dr. Miho Praznikom, vodjo dejavnosti Pasivna gradnja in
energijsko učinkovita prenova na Gradbenem inštitutu ZRMK

.
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Zurnal24.si

Torek, 22:25

Država: Slovenija

Kazalo
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https://www.zurnal24.si/zanimivo/prihodnost-gradbe...

Kakšne so pravzaprav 0-energijske stavbe? "V primerjavi s starejšimi
stavbami so to primeri novih in celovito obnovljenih stavb, ki za svoje obratovanje potrebujejo
neprimerno manj energije, večji poudarek pa je tudi na koriščenju obnovljivih virov energije. Gre torej za
nizkoenergijske in pasivne stavbe, kot jih poznamo v praksi že dlje časa. V primeru stanovanjskih stavb
naj bi bila dopustna meja za novogradnjo v kategoriji sNES (skoraj ničenergijska stavba),"

je

povedal dr. Praznik, ki je sicer strokovnjak na področju
sistemskih rešitev, arhitekturnih in energetskih konceptov,
energijske učinkovitosti in trajnostne zasnove stavb, ob
upoštevanju okoljskih in ekonomskih parametrov

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

vseživljenjskega ciklusa stavb.
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WIENERBERGER

Ker smo v Sloveniji že pred desetletjem z gradnjo visoko
učinkovitih nizkoenergijskih in pasivnih stavb stopili na pot
gradnje skoraj nič-energijskih stavb, po mnenju dr. Praznika
prehod v obvezno gradnjo sNES v Sloveniji ne bi smel biti
problematičen, saj se nove direktive nanašajo na višjo
izhodiščno učinkovitost stavb ter omejeno rabi primarne energije
za njihovo obratovanje.

sNES v Sloveniji:

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

"V zadnjih desetih letih smo v Sloveniji zgradili že več kot 1200 visoko učinkovitih stanovanjskih sNES,
torej vsaj polovico bolj učinkovitih od mejne vrednosti zanje, že s pomočjo finančnih spodbud Eko
sklada. Tako lahko ocenjujemo da je ostalih stanovanjskih sNES, sicer verjetno nekoliko manj
učinkovitih, še vsaj nekajkrat toliko,"

je povedal dr. Praznik in dodal,

da opečne hiše e4 podjetja Wienerberger sicer presegajo
kriterije energetske učinkovitosti na številnih področjih.
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WIENERBERGER
"Primer koncepta e4 hiše govori o sodobni arhitekturi, ki v povezavi z različnimi tehničnimi rešitvami za
opečno gradnjo omogoča doseganje različnih energijskih razredov, po želji novograditelja. Odvisno od
orientacije in arhitekturne prilagoditve projekta, prav tako pa z izborom rešitev za toplotni ovoj stavbe in
prezračevanje prostorov, lahko E4 hiša nastopa kot visoko učinkovita nizkoenergijska ali pa pasivna
sNES. S tem so izpolnjene ali pa presežene osnovne zahteve po energijski učinkovitosti novogradnje
sNES, s souporabo obnovljivih virov energije pa se izpolnijo tudi zahteve po rabi primarne energije in
vključevanju OVE v energetsko oskrbo,"

je pojasnil.

Kakšna pa je razlika v gradnji med običajnimi in
0-energijskimi hišami v ekonomskem smislu?
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Čeprav se poraba energije v posameznem gospodinjstvu težko
posplošuje, je poraba energije za ogrevanje v obstoječih
stanovanjskih stavbah kar štirikrat višja, kot tista v novogradnjah
sNES v razredu B1, ter kar pa osemkrat višja tistih, v razredu
A1. "Prav tako se je v zadnjih letih gradnja dobrih skoraj 0-energijskih hiš optimirala in racionalizirala,
zato se investicijski dodatek med mejno sNES razreda B1 in razreda A giblje okoli 5%,"

še
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pojasnjuje dr. Praznik.

WIENERBERGER
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Vendar stroški še zdaleč niso edini argument pri odločanju
za gradnjo sNES. Kot pričajo uporabniki, je kakovost bivanja v
tovrstnih stavbah veliko višja, predvsem zaradi boljše naravne
osvetljenosti, stabilnejših temperatur, višjih površinskih
temperatur sten v zimskem času ter veliko boljše kakovost
zraka. "Razlika v bivalnih pogojih je praktično neprimerljiva glede na rezultate parametrov bivanja v
teh temah pri starejših stavbah. Enake ugotovitve veljajo tudi za javne in poslovne stavbe, ki so grajene
v tej tehnologiji, prav tako pa tudi za energetsko celovito prenovljene starejše stavbe,"

je še
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pojasnil dr. Praznik.
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WIENERBERGER

Opeka odličnih karakteristik
Ker je izbor gradbenega materiala povezan z lokacijo
novogradnje, se veliko hiš v Sloveniji gradi z opeko. V zadnjih
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letih se za gradnjo novih stavb izbirajo sodobni opečni proizvodi,
kot je IZO Profi opeka, ki ima v primerjavi s starejšo gradnjo
bistveno boljše toplotne karakteristike, ter sledi pravilom
trajnostne gradnje. Prednost je tudi ta, da je pri zadnji generaciji
zidakov toplotna izolacija integrirana že v sam opečni blok ter
zato dodatna fasadna izolacija ni potrebna. "Sistemi toplotne zaščite se
definirajo glede na arhitekturo in ostale tehnične ukrepe. Za pasivne sNES razreda A pridejo v poštev
najdebelejši izo zidaki z izolacijskim ometom in rešenimi detajli gradnje. Nizko energijske SNES razreda
B1 lahko izhodiščno razmišljajo tudi o manjših debelinah,"

še pojasnjuje dr. Praznik.

Vse, kar morate vedeti, da bo projekt uspešen:

Pravo dodano vrednost takšne stavbe ustvarimo z
optimalno arhitekturno rešitvijo, s katero se definira tudi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

cena gradnje. "Prvi korak pa je zagotovo jasno definirana projektna naloga, ki vključuje
optimalno izpolnjene zahteve in pričakovanja novograditelja, prav tako ustrezno prilagojene
lastnosti novogradnje glede na cilje gradnje. Zato je še kako pomembno sodelovanje investitorja
in projektantov. Ne smemo pa pozabiti tudi na nadaljnje komuniciranje med projektantom in
izvajalcem, ki pa bo verjetno enostavnejše v kolikor so bile za gradnjo stavbe načrtovane
prepoznane sodobne sistemske rešitve, s katerimi se izbrani izvajalec mora dnevno srečevati
tudi na drugih projektih,"

še pojasnjuje sogovornik.
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Maja ob manjšem prilivu na zavodu 90.415
registriranih brezposelnih (dopolnjeno)
Maja je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 90.415 oseb, kar je dva odstotka več kot aprila in 25,6 odstotka več kot
maja lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Število na novo prijavljenih se je minuli mesec na mesečni ravni
skoraj prepolovilo, narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih, so poudarili.
Ob koncu maja je bilo v Sloveniji registriranih 90.415 brezposelnih oseb, kar je 1767 oseb oziroma dva odstotka več kot
aprila in 18.403 osebe oziroma 25,6 odstotka več kot maja lani.
Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 7928 brezposelnih. S tem je število novih prijav v mesečni primerjavi
upadlo za 45 odstotkov, v medletni primerjavi pa poraslo za 75,6 odstotka.
Med novoprijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve zaposlitve, 56
brezposelnih zaradi stečajev in 2585 trajno presežnih delavcev.
Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov, glede na lanski maj pa zvišalo
za 304,5 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih,
trgovini, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.
V primerjavi z lanskim majem se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 47,4 odstotka. Tistih, ki jim je prenehala
zaposlitev za določen čas, je bilo več za 60,4 odstotka, število iskalcev prve zaposlitve pa se je zmanjšalo za 13,4
odstotka.

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

Od 6161 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5031 oseb,
kar je 120,1 odstotka več kot aprila in 6,5 odstotka več kot maja 2019.
Maja se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v vseh območnih službah zavoda, razen v murskosoboški, v kateri
je upadla za 2,7 odstotka. Najbolj je porasla v območnih službah Kranj (+5,1 odstotka), Koper (+4,3 odstotka), Nova
Gorica (+3,8 odstotka), Novo mesto (+3,1 odstotka) ter Ljubljana in Sevnica (v obeh +2,8 odstotka).
Na letni ravni je število registriranih brezposelnih naraslo povsod. Največje medletno povečanje so zabeležile območne
službe Kranj (+50,1 odstotka), Koper (+44,4 odstotka), Ptuj (+41,6 odstotka), Velenje (+30,4 odstotka), Maribor (+26,4
odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov).
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega
varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot aprila in 45,2 odstotka
manj kot maja lani.
Največ jih je iskalo delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (več kot 300), po več kot 240 pa jih je bilo še za zidarje
in podobno, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev ter čistilce, strežnike, gospodinjske pomočnike in podobno v uradih,
hotelih in drugih ustanovah.
V prvih petih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 82.849 brezposelnih, kar je 7,3 odstotka več kot v
primerljivem obdobju 2019. V tem času se je na novo prijavilo 46.655 brezposelnih oziroma 50,4 odstotka več kot lani v
tem času, največ zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (23.236). Iz evidence se jih je medtem odjavilo 31.532,
od teh 23.970 zaradi zaposlitve. To je 17,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju 2019.
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Maja ob manjšem prilivu na zavodu 90.415
registriranih brezposelnih (dopolnjeno)
Maja je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 90.415 oseb, kar je dva odstotka več kot aprila in 25,6 odstotka več kot
maja lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Število na novo prijavljenih se je minuli mesec na mesečni ravni
skoraj prepolovilo, narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih, so poudarili.
Ob koncu maja je bilo v Sloveniji registriranih 90.415 brezposelnih oseb, kar je 1767 oseb oziroma dva odstotka več kot
aprila in 18.403 osebe oziroma 25,6 odstotka več kot maja lani.
Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 7928 brezposelnih. S tem je število novih prijav v mesečni primerjavi
upadlo za 45 odstotkov, v medletni primerjavi pa poraslo za 75,6 odstotka.
Med novoprijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve zaposlitve, 56
brezposelnih zaradi stečajev in 2585 trajno presežnih delavcev.
Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov, glede na lanski maj pa zvišalo
za 304,5 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih,
trgovini, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.
V primerjavi z lanskim majem se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 47,4 odstotka. Tistih, ki jim je prenehala
zaposlitev za določen čas, je bilo več za 60,4 odstotka, število iskalcev prve zaposlitve pa se je zmanjšalo za 13,4
odstotka.
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Od 6161 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5031 oseb,
kar je 120,1 odstotka več kot aprila in 6,5 odstotka več kot maja 2019.
Maja se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v vseh območnih službah zavoda, razen v murskosoboški, v kateri
je upadla za 2,7 odstotka. Najbolj je porasla v območnih službah Kranj (+5,1 odstotka), Koper (+4,3 odstotka), Nova
Gorica (+3,8 odstotka), Novo mesto (+3,1 odstotka) ter Ljubljana in Sevnica (v obeh +2,8 odstotka).
Na letni ravni je število registriranih brezposelnih naraslo povsod. Največje medletno povečanje so zabeležile območne
službe Kranj (+50,1 odstotka), Koper (+44,4 odstotka), Ptuj (+41,6 odstotka), Velenje (+30,4 odstotka), Maribor (+26,4
odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov).
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega
varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot aprila in 45,2 odstotka
manj kot maja lani.
Največ jih je iskalo delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (več kot 300), po več kot 240 povpraševanj pa je bilo
še za zidarje in podobno, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev ter čistilce, strežnike, gospodinjske pomočnike in
podobno v uradih, hotelih in drugih ustanovah.
V prvih petih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 82.849 brezposelnih, kar je 7,3 odstotka več kot v
primerljivem obdobju 2019. V tem času se je na novo prijavilo 46.655 brezposelnih oziroma 50,4 odstotka več kot lani v
tem času, največ zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (23.236). Iz evidence se jih je medtem odjavilo 31.532,
od teh 23.970 zaradi zaposlitve. To je 17,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju 2019.
Zadnji podatki Statističnega urada RS o registrirani stopnji brezposelnosti pa so na voljo za marec, ko je izbruhnila
epidemija covida-19. Tedaj je bila brezposelnost osemodstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot februarja in 0,1
odstotne točke manj kot marca 2019. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,4-odstotna, žensk pa 8,7odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (12,7 odstotka), najnižjo pa območni službi Kranj in
Nova Gorica (obe 5,6 odstotka).
Pravi odraz poslabšanja na trgu dela, ki ga je povzročila epidemija, bodo sicer podatki o stopnji brezposelnosti v aprilu.
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Rovo proti cesti tudi z ustavno
presojo

Zaradi gradnje hitre ceste skozi Velenje so v ”korona zakonodajo” vgradili določene postavke, ki jih poskuša
Združenje Rovo zaustaviti z ustavno presojo. ROZMARI PETEK

Rozmari Petek
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Pritožba Rova na izdano gradbeno dovoljenje za odsek hitre ceste skozi
Gaberke ni uspela, sedaj pa Rovo skuša tok gradnje zaustaviti s pobudo
za ustavno presojo "koronazakonov".
Večeru smo nedavno poročali, da se je Peter Rezman iz Plešivca poleg Združenja Rovo tudi
sam pritožil na izdano gradbeno dovoljenje za odsek gradnje hitre ceste skozi Gaberke, obenem
pa podal pobudo za oceno ustavnosti zakona o interventnih ukrepih, v katerem je okoljski
minister Andrej Vizjak predvsem zaradi hitrega začetka gradnje tretje razvojne osi dodal
določilo, da se lahko gradbena dela začnejo tudi, če gradbeno dovoljenje zaradi pritožb še ni
pravnomočno. Podobno, le da je predloge razširilo na več določil 100. člena zakona, je storilo
Združenje Rovo. Izpostavlja, da je v bistvu omenjeni zakon celo po besedah ministra
nepotreben. To utemeljujejo s prepisom razprave v državnem zboru z dne 26. maja, kjer je
najavil prenovo treh sistemskih zakonov. Tam je Vizjak opomnil zbrane, da je že v svoji prvi
predstavitvi za ministra najavil, do bo do konca tega leta oziroma že v jeseni v parlament poslal
tri sistemske zakone, in sicer prenovljen gradbeni zakon, prenovljen zakon o urejanju prostora
in prenovljen zakon o varstvu okolja. Če to drži, ti vnosi v "koronazakone" (pritožili naj bi se

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

tudi na tretjega) niti niso potrebni, še menijo v Združenju Rovo. (rp)
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Minister Vizjak bi zagnal investicije po svojem programu
Da bi po koncu epidemije kar najhitreje zagnali gospodarsko aktivnost, so na
ministrstvu za okolje sestavili seznam pomembnih državnih investicij. Seznam, ki
združuje projekte, skupaj vredne več kot 500 milijonov evrov, naj bi v vladi potrdili v
prihodnjih dneh.
Anja Hreščak

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

3. junij 2020 07:30
3. junij 2020 8:06
Predviden čas branja: 5 min

Na seznamu pomembnih državnih naložb je več cestnih projektov, med drugim razširitev avtoceste Koseze–Kozarje (na
fotografiji) v šestpasovnico. (Foto: Luka Cjuha)

V prihodnjih dneh naj bi vlada potrdila seznam pomembnih investicij, ki ga pripravljajo na
ministrstvu za okolje in prostor, kot je pred časom napovedal minister Andrej Vizjak. Ta se
nadeja, da bodo projekte, ki so se prebili na seznam, začeli uresničevati v kar najkrajšem času.
Po naših informacijah so na posameznih ministrstvih izbrali projekte iz svojega resorja, končni
seznam pa je oblikovala ekipa na okoljskem ministrstvu. Zakon za odpravo ovir pri izvedbi
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pomembnih investicij je medtem državni zbor potrdil v minulem tednu. Na podlagi tega je nastal
tudi seznam, saj zakon določa kriterije za izbor pomembnih projektov, ki bodo imeli prednostno
obravnavo. Vsi projekti skupaj so vredni okoli 500 milijonov evrov, na seznam pa so se prebili
tisti, ki so vredni več kot pet milijonov evrov.
Med drugim so to tretja razvojna os tako na južnem kot na severnem delu države, drugi tir med
Divačo in Koprom, hidroelektrarna Mokrice, tiste na srednji Savi, črpalna hidroelektrarna na
Dravi, skladišče za nizko in srednjeradioaktivne odpadke, razširitev avtoceste Koseze–Kozarje v
šestpasovnico, priključek Dragomer, srminska vpadnica, tretji pas na primorski in štajerski
vpadnici v Ljubljano, nadgradnja železnice Zidani Most–Celje, Maribor–Šentilj, vozlišča
Pragersko in železniškega predora Karavanke, NUK 2, zapori Bizovik itd. Vsi ti projekti so ključni
pri uresničevanju nacionalnih strateških (in evropskih kohezijskih) politik. To je tudi ključni kriterij,
na podlagi katerega so se prebili na seznam.

Zakaj prav ti projekti?
Seznam investicije razvršča v tri skupine, je pojasnil Vizjak; najvišje so tisti projekti, za katere so
že pripravljeni prostorski akti, pridobljena vsa dovoljenja in imajo zagotovljene vire financiranja,
začeti pa jih je mogoče do konca letošnjega leta. Med temi je denimo hidroelektrarna Mokrice.
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Tiste projekte, ki so se znašli na tako imenovani drugi prioritetni listi, je mogoče začeti do konca
prihodnjega leta. Investicije tretje prioritetne liste morajo šele umestiti v strateške dokumente in
prostor, njihova vrednost pa je ocenjena na vsaj 25 milijonov evrov. V zadnji del seznama so se
denimo uvrstile hidroelektrarne na srednji Savi.
»Gospodarstvo poleg dosedanjih ukrepov nujno potrebuje pospešen zagon investicijskega cikla,
ki bo poleg gradbenega sektorja angažiral tudi ostale storitvene dejavnosti. S hitrim in učinkovitim
ukrepanjem se bodo omilile posledice epidemije na gospodarstvo,« so razloge za sprejetje
interventnega zakona (in posledično seznama investicij) strnili na okoljskem ministrstvu. Državna
sekretarka na okoljskem ministrstvu Metka Gorišek je pojasnila, da omenjeni zakon odpravlja
predvsem birokratske omejitve, saj je analiza ministrstva pokazala, da so nekatere vloge pri njih
že blizu deset let. »Največji problem je bil pri okoljevarstvenih soglasjih, pri integralnih in
gradbenih dovoljenjih ter tudi pri državnih prostorskih načrtih,« je naštela.
Vizjak zatrjuje, da zakon, ki so ga poslanci sprejeli minuli teden, zagotavlja usklajeno delovanje
državnih organov, dodatno bo za to skrbela koordinacijska skupina. Ta sicer ne bo vodila
postopkov ali pisala mnenj, za to so pristojni upravni organi, temveč bo usklajevala »sočasnost
izvajanja postopkov, saj se pogosto v posameznih postopkih pojavijo enake težave«, je razvidno
iz razlage zakona. »Ne gre za poenostavitev ali drugačne odločevalske postopke, temveč le za
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koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo sočasnosti posameznih postopkov, povezanih
z isto investicijo. Izogniti se želimo pridobivanju iste dokumentacije večkrat zapored,« je pred
časom pojasnil Vizjak.
Če bo neki organ moral sočasno odločati o več pomembnih investicijah, bo imel prednost tisti
projekt, ki je financiran z zasebnim kapitalom, sledili bodo projekti, financirani iz razvojnih skladov
in drugih mednarodnih virov, in projekti, ki so financirani iz (občinskega ali državnega) proračuna.
»Tako bodo stroji začeli brneti že poleti,« je še poudaril Vizjak in dodal, da bodo rešitve iz
interventnega zakona pozneje vpeljali v sistemsko zakonodajo.
Anja Hreščak

Stop nelojalni konkurenci
Sindikati, ki delujejo v gradbeništvu, so pred dnevi pozdravili zakon za zagon investicij, saj so
prepričani, da ta gradbenim podjetjem prinaša več možnosti za sodelovanje pri domačih
infrastrukturnih podjetjih, delavcem boljši položaj, obenem pa izloča nepošteno konkurenco.
Zakon namreč uvaja uporabo smernic evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje
države na trgu javnih naročil EU. To pomeni, da dovoljuje izločitev ponudnikov iz Turčije in
Kitajske, ki predvsem zaradi nižjih plač za delavce pomenijo nelojalno konkurenco domačim
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradbincem. Po evropskih smernicah javnim investitorjem odslej na razpise ne bo treba vabiti
ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov z EU, v katerih je zapovedano
upoštevanje okoljskih, delavskih in drugih standardov. Vsi gradbeni izvajalci in podizvajalci v
gradbeništvu bodo zavezani tudi k spoštovanju kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.
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9 min

Kosovski
parlament po
večmesečni krizi
podprl novo vlado

9 min

Maja umiritev
naraščanja
brezposelnosti

16 min

Švedska priznala,
da bi se lahko
bolje odzvala na
pandemijo

28 min

Prvi mož motoGP
potrdil pogovore
o začetku sezone

Maja umiritev naraščanja
brezposelnosti
Zmanjšanje gospodarske dejavnosti, ki ga je povzročilo spopadanje z boleznijo
Covid-19, se je v drugi polovici marca in v aprilu močno izrazilo v obsegu
brezposelnosti, v maju pa se je naraščanje brezposelnosti umirilo. Glede na
april so se nove prijave brezposelnih skoraj prepolovile, precej pa je poraslo
število odjav iz evidence brezposelnih. Narašča tudi povpraševanje
delodajalcev po delavcih,

Vse objave

(Foto: Maja Marko)

Ob koncu maja 2020 je bilo registriranih 90.415
brezposelnih, kar je 1.767 oseb oziroma 2 odsttka
več kot aprila, v primerjavi z majem 2019 je bila
brezposelnost večja za 18.403 osebe ali za 25,6
odstotka. V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo
na Zavodu v povprečju prijavljenih 82.849
brezposelnih oseb, kar je 7,3 odstotka več kot v
primerljivem obdobju leta 2019.
Glede na april so se nove prijave brezposelnih skoraj
prepolovile, precej pa je poraslo število odjav iz
evidence brezposelnih. Narašča tudi povpraševanje
delodajalcev po delavcih, v maju je bilo pri Zavodu
prijavljenih za 67,9 odstotka več prostih delovnih
mest kot v aprilu, a še vedno 45,2 odstotka manj kot
maja 2019.
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Trikrat več trajno presežnih
delavcev kot maja lani
NAJNOVEJŠE
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28 min

Na novo se je maja na Zavodu prijavilo 7928
brezposelnih oseb, 45 odstotkov manj kot aprila in

Na oddelku za
intenzivno terapijo
infekcijske klinike
ni več bolnikov s
covidom-...

75,6 odstotka več kot maja 2019. Med

Kosovski
parlament po
večmesečni krizi
podprl novo vlado

trajno presežnih delavcev. Število le-teh se je v

Maja umiritev
naraščanja
brezposelnosti

Med presežnimi delavci so prevladovali tisti, ki jim je

Švedska priznala,
da bi se lahko
bolje odzvala na
pandemijo
Prvi mož motoGP
potrdil pogovore
o začetku sezone

novoprijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi
izteka zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve
zaposlitve, 56 brezposelnih zaradi stečajev in 2585
primerjavi z aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov,
glede na lanski maj pa je višje za 304,5 odstotka.
delovno razmerjeprenehalo v predelovalnih
dejavnostih, trgovini, gostinstvu in drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih. V primerjavi z
majem 2019 se je povečalo tudi število stečajnikov,
za 47,4 odstotka, tistih, ki jim je prenehala zaposlitev
za določen čas, je bilo več za 60,4 odstotka, število
iskalcev prve zaposlitve pa se je zmanjšalo za 13,4
odstotka.

Vse objave

Od 6161 brezposelnih oseb, ki jih je maja Zavod
odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma
samozaposlilo 5031 oseb, kar je 120,1 odstotka več
kot aprila in 6,5 odstotka več kot maja 2019.
Maja se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim
mesecem povečala v vseh območnih službah (OS)
zavoda, razen v OS Murska Sobota, v kateri se je
zmanjšala za 2,7 odstotka. Brezposelnost se je
najbolj povečala v OS Kranj, za 5,1 odstotka.
Največje medletno povečanje so beležile OS Kranj
(50,1 odstotka), OS Koper (+44,4 odstotka) in OS
Ptuj (41,6 odstotka).
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev
s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter
zdravstva in socialnega varstva, so maja Zavodu
sporočili 7282 prostih delovnih mest, 67,9 odstotka
več kot aprila in 45,2 odstotka manj kot maja 2019.
Največ povpraševanja je po delavcih za preprosta
dela pri visokih gradnjah, zidarjih, voznikih težkih
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tovornjakov in vlačilcev, čistilcih, strežnikih in
gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih
ustanovah, natakarjih, delavcih za preprosta dela v
NAJNOVEJŠE
1 min

9 min

9 min

16 min
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Vse objave

predelovalnih dejavnostih, strokovnih sodelavcih za
zdravstveno nego, strokovnjakih za zdravstveno
nego, tesarjih in elektroinštalaterjih.

Na ministrstvu za delo
prilagaja ukrepe
Na ministrstvu za delo so povedali, da je ena od
prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja vzpostaviti
odziven trg dela. Ministrstvo v ta namen tudi že
prilagaja nekatere ukrepe, da se dejavno odzivamo
na dejanske realne potrebe na trgu dela.
Podatki za mesec maj so nekoliko spodbudnejši v
primerjavi s preteklima mesecema, kar nam lahko
vrača nekaj optimizma, pravijo. Trend naraščanja
števila brezposelnih oseb se je nekoliko umiril, manj
je prijav v evidenco brezposelnih, še posebej
pozitivno pa je, da narašča tudi povpraševanje
delodajalcev po delavcih in s tem tudi zaposlovanje,
kar vliva določeno mero optimizma glede prihodnjih
trendov na trgu dela.
Kljub bolj pozitivnemu trendu v mesecu maju, pa
moramo po oceni ministrstva ostati objektivni.
Nekatere gospodarske panoge bodo potrebovale več
časa za okrevanje. Kriza je najbolj vplivala na
gostinstvo, nadpovprečna rast brezposelnosti je še v
dejavnostih prometa in skladiščenja ter poslovanja z
nepremičninami. Ravno za tiste delodajalce, ki se
soočajo z večjim upadom prometa in znižanjem
poslovne aktivnosti, so, kot pojasnjujejo, pripravili
ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega
delovnega časa, ki je del tretjega protikorona
zakona. S tem ukrepom želijo omogočiti
delodajalcem, da ohranijo delovna mesta in tako
zadržijo zaposlene v delovnem razmerju, čeprav
začasno za krajši delovni čas. Ukrep zagotavlja
ustrezno spodbudo delodajalcem, prav tako pa
ohranja nivo socialne varnosti in nadomestilo
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dohodka delavca, pravijo. Ukrep je stopil v veljavo s
1, junijem, na Zavodu RS za zaposlovanje pa že
beležijo veliko zanimanje delodajalcev za ukrep.
NAJNOVEJŠE
1 min

9 min

9 min

16 min
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Delodajalci bodo ukrep lahko koristili do konca leta
Poleg ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja
polnega delovnega časa je ministrstvo v okviru
tretjega protikorona paketa zagotovilo tudi
podaljšanje ukrepa začasnega čakanja na delo za
vse delodajalce za obdobje do konca junija. V okviru
drugega protikoronskega zakona je Zavod RS za
zaposlovanje je do konca maja za ukrep začasnega
čakanja na delo prejel skoraj 47.000 vlog
delodajalcev za povračilo nadomestila plače za
čakanje na delo, in sicer za skoraj 276.000
zaposlenih. Trenutnim razmeram, ki so povezane z
epidemijo, prilagajajo tudi programe aktivne politike
zaposlovanja (APZ).
Z vsemi ukrepi, ki smo jih izvajali v času epidemije in
sedaj, v času po epidemiji, ocenjujejo, da so
pomembno prispevali k omejevanju škodljivih
posledic epidemije na trgu dela, zajezili obseg priliva
v brezposelnost in zagotovili delavcem ustrezno
raven socialne varnosti. V tej smeri bodo, skupaj z
Zavodom RS za zaposlovanje, ki je v kriznih
razmerah opravil zelo pomembno delo, delovali tudi
vnaprej. Njihove prihodnje dejavnosti so usmerjene
tudi v boljše pregled kratko- srednje- in dolgoročnih
potreb na trgu dela, kar bo omogočilo še bolj odzivno
ukrepanje, so še povedali na ministrstvu za delo.
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Na zavodu 90.415 brezposelnih; jih bo do jeseni 100
tisoč?

FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo
nadomestila plač
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.
Čas branja: 6 min

0
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LANA DAKIĆ , ANJA ZALETEL
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:
koronavirus >
Marko Jaklič >
Banka Slovenije >

brezposelnost >
Boma >

trg dela >

ZMAR >

Sašo Polanec >

Evropska komisija >

IMF >
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Konec maja je bilo na zavodu za zaposlovanje 90.415 brezposelnih oseb. Glede na
april je bilo skoraj 1.800 več brezposelnih oseb, od začetka epidemije pa se je število
brezposelnih povečalo za okoli 13 tisoč oseb, spodbudna novica pa je, da je maja
oživelo zaposlovanje, saj se je zaposlilo več kot pet tisoč brezposelnih. Za jesen
ekonomista napovedujeta, da se številki 100 tisoč brezposelnih ne bomo mogli
izogniti.

Od začetka epidemije na zavod 30 tisoč brezposelnih

Naraščanje brezposelnosti se je v maju sicer nekoliko umirilo. Na novo se je maja na
zavod prijavilo 7.928 brezposelnih oseb, kar je skoraj pol manj kot aprila, ko jih je bilo
14.419. Od začetka epidemije do konca maja se je tako na zavod na novo prijavilo
30.195 brezposelnih.
Tudi v maju se je večina novih brezposelnih prijavila zaradi izteka zaposlitev za
določen čas (49,4 odstotka), trajno presežnih delavcev je bila tretjina. Med presežnimi
delavci so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih
dejavnostih, trgovini, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (kamor
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se uvrščajo tudi kadrovske agencije).
V maju se je iz evidenc zavoda odjavilo 6.161 brezposelnih oseb, od tega se jih je 5.031
zaposlilo oziroma samozaposlilo (81,7 odstotka). V aprilu je bilo takih 2.373 oseb.

"Letos skoraj gotovo prek 100 tisoč brezposelnih"
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Če se povpraševanje ne bo povečalo, potem lahko
julija pričakujemo zvišanje števila brezposelnih,
meni ekonomist Sašo Polanec.
Kako kaže v prihodnjih mesecih? Spomnimo, vlada je minuli konec tedna tik pred
zdajci podaljšala subvencioniranje čakanje na delo še za en mesec, torej junij. Ta
mesec se je začela tudi subvencionirana shema skrajšanega delovnega časa.
Ekonomist Sašo Polanec podpira podaljšanje subvencioniranega čakanja na delo do
konca junija. Kaj pa bo po tem, je po njegovem težko napovedati. Če se povpraševanje
ne bo povečalo, potem lahko julija pričakujemo zvišanje števila brezposelnih. Videli
pa bomo, kakšen vpliv bodo imeli turistični boni in drugi ukrepi, ki zagotavljajo
dodatne dohodke in tako povečujejo povpraševanje prebivalstva, dodaja.
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Tudi jeseni, po koncu dopustov in ko se bodo iztekli morebitni odpovedni roki za
odpovedi vročene poleti, je možen skok števila brezposelnih. Polanec tu poleg
domačega povpraševanja izpostavlja tudi vpliv dogajanja v ZDA – morebiten
tamkajšnji upad povpraševanja bi se namreč po njegovih besedah lahko prelil tudi v
Evropo.
Ali bi lahko torej jeseni v Sloveniji spet imeli več kot 100 tisoč brezposelnih, kot smo
jih imeli nazadnje februarja 2017? To je težko izključiti, videli bomo, kaj se bo
dogajalo z gostinstvom, turizmom ter avtomobilsko industrijo in drugimi
predelovalnimi dejavnostmi, odgovarja Polanec.
Dosedanji ukrepi so očitno delovali, saj nismo videli masovnega odpuščanja, pa
ocenjuje ekonomist Marko Jaklič. Tudi on poudarja, da je težko napovedovati, kaj
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nas čaka v prihodnje. Julija bi po njegovem mnenju lahko doživeli skok števila
brezposelnosti, predvsem v avtomobilski industriji in povezanih dejavnostih.
"Bomo pa videli, ali bodo ukrepi, ki jih napovedujejo v Nemčiji, lahko spodbudili
tamkajšnje povpraševanje," dodaja.

Okoli tretjina delovnih mest, ki so trenutno na
čakanju na delo ali delajo po skrajšanem
delovnem času, je na dolgi rok ogroženih, ocenjuje
ekonomist Marko Jaklič.
Jaklič sicer meni, da bomo letos skoraj gotovo zabeležili prek 100 tisoč brezposelnih,
poleg že omenjene avtomobilske industrije izpostavlja še turizem in druge z njima
povezane dejavnosti. Strinja se z ocenami, da je okoli tretjina delovnih mest, ki so
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trenutno na čakanju na delo ali delajo po skrajšanem delovnem času, na dolgi rok
ogroženih.
Glede nekaterih ocen o rasti prihodnje leto za tujino in Slovenijo pa meni, da so
pretirano optimistične. Bolj kot upad in okrevanje v obliki črke U Jaklič pričakuje, da
nas v prihodnjih letih čaka kriza v obliki črke L. Za okrevanje pa poudarja predvsem
pomen inovacij in vlogo države pri spodbujanju inovativnih projektov na različnih
področjih, na primer v avtomobilski industriji, turizmu in drugih.

Preberite tudi
Čakanje in odpuščanja: kako se na življenje po epidemiji pripravljajo
slovenska podjetja
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3 dejstva o trgu dela med epidemijo koronavirusa

Kakšno brezposelnost napovedujejo Umar, EK, BS in MDS
V prvih petih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 82.849
brezposelnih, kar je 7,3 odstotka več kot v istem obdobju lani. Vladni urad za
makroekonomske analize in razvoj (Umar) je včeraj izdelal scenarij COVID-19 in
še tretjič letos poslabšal gospodarsko napoved, v tokratno objavo pa so
vključili tudi ocene o gibanju brezposelnih. Po njihovi napovedi bo tako letos na
zavodu za zaposlovanje v povprečju 87.500 brezposelnih, prihodnje leto pa okoli
86.800 brezposelnih, ocenjuje Umar. Lani je bilo v povprečju približno 74.200
brezposelnih.
Stopnja registrirane brezposelnosti je marca znašala osem odstotkov (zadnji dostopni
podatek). Umar napoveduje, da bo letos 9,1-odstotna, prihodnje leto pa
devetodstotna. Lani je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 7,7 odstotka.

Stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila lani 4,5-odstotna, v letošnjem prvem
četrtletju pa 4,6-odstotna, naj bi se letos zvišala na 5,4 odstotka, prihodnje leto pa
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upadla na 5,1 odstotka, še napoveduje Umar. Gre za različni metodologiji: zavod med
brezposelne šteje vse, ki so prijavljeni v njegovi evidenci, medtem ko se anketna
brezposelnost ugotavlja z anketo, skladno z metodologijo Eurostata, v kateri
brezposelne osebe niso opravljale plačanega dela, so v zadnjih štirih tednih aktivno
iskale zaposlitev in so v dveh tednih od dneva anketiranja pripravljene začeti
opravljati plačano delo.
Največjo rast anketne brezposelnosti nam napoveduje Mednarodni denarni sklad, in
sicer naj bi za letos znašala devet odstotkov, v prihodnjem letu pa naj bi se po njihovih
ocenah znižala na pet do šest odstotkov.

V Pomurju maja upad brezposelnih, največji skok spet v
Kranju
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Podatki o brezposelnosti za maj po Sloveniji kažejo, da se je tako glede na april kot
tudi medletno brezposelnost maja najbolj zvišala na območju Kranja. Konec maja je
bilo v Kranju 6.861 brezposelnih, kar je za 5,1 odstotka več kot aprila in 50,1 odstotka
več kot lanskega maja. Na mesečni ravni se je brezposelnost zvišala še na območju
Kopra (za 4,3 odstotka), Nove Gorice (za 3,8 odstotka), Novega mesta (za 3,1
odstotka) ter Ljubljane in Sevnice (v obeh za 2,8 odstotka). Se pa je maja glede na
april brezposelnost zmanjšala na območju Murske Sobote, in sicer za 2,7 odstotka.
Medletno so poleg Kranja največjo rast brezposelnosti zaznali na območju Kopra (za
44,4 odstotka), Ptuja (41,6 odstotka) in Velenja (za 30,4 odstotka).

Največ zaposlovanja v gradbeništvu
Povpraševanje delodajalcev po delavcih se je maja nekoliko povečalo, najbolj pa so
delavce iskali v gradbeništvu, proizvodnji in zdravstvu. Skupaj so maja delodajalci
zavodu sporočili 7.282 prostih delovnih mest, kar je 67,9 odstotka več kot aprila in
45,2 odstotka manj kot lanskega maja. V maju so bili tako najbolj iskani gradbeni
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delavci, vozniki težkih tovornjakov in čistilci.
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V Sloveniji 18.403 več brezposelnih kot v istem obdobju lani
UREDNIŠTVO • 2 uri

NAZADNJE POSODOBLJENO: 2 uri
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Maja je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 90.415 oseb, kar je dva odstotka več kot aprila in
25,6 odstotka več kot maja lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje.

Maja je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 90.415 oseb, kar je dva odstotka več kot aprila in 25,6 odstotka
več kot maja lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Število na novo prijavljenih se je minuli mesec na
mesečni ravni skoraj prepolovilo, narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih, so poudarili.

Kar 18.403 več brezposelnih kot maja lani
Ob koncu maja je bilo v Sloveniji registriranih 90.415 brezposelnih oseb, kar je 1767 oseb oziroma dva odstotka
več kot aprila in 18.403 osebe oziroma 25,6 odstotka več kot maja lani.
Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 7928 brezposelnih. S tem je število novih prijav v mesečni
primerjavi upadlo za 45 odstotkov, v medletni primerjavi pa poraslo za 75,6 odstotka.
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Med novoprijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve
zaposlitve, 56 brezposelnih zaradi stečajev in 2585 trajno presežnih delavcev.

Glede na lansko leto 304,5 odstotka več presežnih delavcev
Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov, glede na lanski maj pa
zvišalo za 304,5 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih
dejavnostih, trgovini, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.
V primerjavi z lanskim majem se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 47,4 odstotka. Tistih, ki jim je
prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo več za 60,4 odstotka, število iskalcev prve zaposlitve pa se je
zmanjšalo za 13,4 odstotka.

Precej več samozaposlenih
Od 6161 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5031
oseb, kar je 120,1 odstotka več kot aprila in 6,5 odstotka več kot maja 2019.
Maja se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v vseh območnih službah zavoda, razen v murskosoboški, v
kateri je upadla za 2,7 odstotka. Najbolj je porasla v območnih službah Kranj (+5,1 odstotka), Koper (+4,3
odstotka), Nova Gorica (+3,8 odstotka), Novo mesto (+3,1 odstotka) ter Ljubljana in Sevnica (v obeh +2,8
odstotka).

Največ delodajalcev išče gradbenike, delavce iz zdravstva in socialnega varstva
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Na letni ravni je število registriranih brezposelnih naraslo povsod. Največje medletno povečanje so zabeležile
območne službe Kranj (+50,1 odstotka), Koper (+44,4 odstotka), Ptuj (+41,6 odstotka), Velenje (+30,4 odstotka),
Maribor (+26,4 odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov).
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in
socialnega varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot aprila
in 45,2 odstotka manj kot maja lani.
Največ jih je iskalo delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (več kot 300), po več kot 240 povpraševanj pa je
bilo še za zidarje in podobno, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev ter čistilce, strežnike, gospodinjske pomočnike
in podobno v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

Največ jih je izgubilo zaposlitev za določen čas
V prvih petih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 82.849 brezposelnih, kar je 7,3 odstotka več
kot v primerljivem obdobju 2019. V tem času se je na novo prijavilo 46.655 brezposelnih oziroma 50,4 odstotka več
kot lani v tem času, največ zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (23.236). Iz evidence se jih je medtem
odjavilo 31.532, od teh 23.970 zaradi zaposlitve. To je 17,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju 2019.
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Zadnji podatki Statističnega urada RS o registrirani stopnji brezposelnosti pa so na voljo za marec, ko je izbruhnila
epidemija covida-19. Tedaj je bila brezposelnost osemodstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot februarja in 0,1
odstotne točke manj kot marca 2019. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,4-odstotna, žensk pa 8,7odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (12,7 odstotka), najnižjo pa območni službi
Kranj in Nova Gorica (obe 5,6 odstotka).
Pravi odraz poslabšanja na trgu dela, ki ga je povzročila epidemija, bodo sicer podatki o stopnji brezposelnosti v
aprilu.

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

STA

37

03.06.2020

Cekin.si

Sreda, 16:41

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://cekin.si/izobrazevanje_in_zaposlitev/zavod...

Maja so delodajalci povpraševali po teh
delavcih
M.M. / 03.06.2020, 13:29

Maja se je naraščanje brezposelnosti umirilo. Delodajalci, med katerimi je
bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti
ter zdravstva in socialnega varstva, so maja zavodu sporočili 7.282 prostih
delovnih mest.
Zmanjšanje gospodarske dejavnosti, ki ga je povzročilo spopadanje z epidemijo
novega koronavirusa, se je v drugi polovici marca in v aprilu močno odrazilo na
obsegu brezposelnosti. Na srečo pa se je maja to naraščanje umirilo.
Registrirana brezposelnost je v maju porasla za 2 odstotka, torej na 90.415 oseb, so
sporočili iz zavoda za zaposlovanje.
Glede na april so se nove prijave brezposelnih skoraj prepolovile, precej pa je poraslo
število odjav iz evidence brezposelnih.
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Narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih. Maja je bilo pri zavodu
prijavljenih za 67,9 odstotka več prostih delovnih mest kot v aprilu, a še vedno 45,2
odstotka manj kot maja 2019, so še dodali na zavodu.
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva,
predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja zavodu sporočili
7.282 prostih delovnih mest, 67,9 odstotka več kot aprila in 45,2 odstotka manj kot
maja 2019.
Največ prostih delovnih mest je za naslednje poklicne skupine:

Poklicna skupina

Število prostih
delovnih mest

Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah

304
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Število prostih
delovnih mest

Zidarji ipd.

262

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev

242

Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih,
hotelih in drugih ustanovah

242

Natakarji

239

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih,
d.n.

235

Strokovni sodelavci za zdravstveno nego

217

Strokovnjaki za zdravstveno nego

181

Tesarji ipd.

174

Elektroinštalaterji

173
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»Glavni okoljski problem Slovenije je
ministrstvo za okolje samo«

IZJAVA DNEVA
"Sedanji minister Andrej Vizjak v ničemer ne skriva, da je njegova zgodba odstranjevanje okoljskih
ovir pri gospodarskih mega infrastrukturnih projektih. O tem ni dvoma, tega ne skriva, kar mu je
mogoče celo šteti v čast, ker se vsaj ne spreneveda. Je pa dejanski nasprotnik bolj treznega
premisleka o tem, kako nasloviti to vprašanje v Sloveniji."
"Večkrat sem že omenil, da se zdi, da je glavni okoljski problem Slovenije ministrstvo za okolje
samo. Zaradi dolgoletne razgradnje sistema strokovnosti, kompetenc, uslužbencev, podcenjenosti
določenih vprašanj, podzaposlenosti na določenih sektorjih, ki bi morali imeti močne strokovne in
inšpekcijske službe. Imeti šibko ministrstvo pa je v interesu vseh, ki okoljska vprašanja dojemajo kot
oviro in motnjo. Okoljsko ministrstvo jim ne more parirati in je vedno lahko naslovnik kritik o lastni
neučinkovitosti."
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(Pavel Gantar, nekdanji minister za okolje in prostor, o spremembi gradbene zakonodaje v drugem
protikoronskem zakonu, ki je nevladnim organizacijam postavil praktično nemogoče pogoje; v
intervjuju na MMC RTV SLO)
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BREZPOSELNOST

Igor Dernovšek
NAJNOVEJŠE
3. junij 2020
17:09
3. junij 2020 17:09
11 min
Thompsonovo
Predviden čas
branja: 5 min
vzklikanje
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raziskavi Mediada
med krizo
pohvalilo
komunic...
Vse objave

Maja umiritev naraščanja
brezposelnosti
Zmanjšanje gospodarske dejavnosti, ki ga je povzročilo spopadanje z boleznijo
Covid-19, se je v drugi polovici marca in v aprilu močno izrazilo v obsegu
brezposelnosti, v maju pa se je naraščanje brezposelnosti umirilo. Glede na
april so se nove prijave brezposelnih skoraj prepolovile, precej pa je poraslo
število odjav iz evidence brezposelnih. Narašča tudi povpraševanje
delodajalcev po delavcih,

(Foto: Maja Marko)

Ob koncu maja 2020 je bilo registriranih 90.415
brezposelnih, kar je 1.767 oseb oziroma 2 odsttka
več kot aprila, v primerjavi z majem 2019 je bila
brezposelnost večja za 18.403 osebe ali za 25,6
odstotka. V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo
na Zavodu v povprečju prijavljenih 82.849
brezposelnih oseb, kar je 7,3 odstotka več kot v
primerljivem obdobju leta 2019.
Glede na april so se nove prijave brezposelnih skoraj
prepolovile, precej pa je poraslo število odjav iz
evidence brezposelnih. Narašča tudi povpraševanje
delodajalcev po delavcih, v maju je bilo pri Zavodu
prijavljenih za 67,9 odstotka več prostih delovnih
mest kot v aprilu, a še vedno 45,2 odstotka manj kot
maja 2019.
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Trikrat več trajno presežnih
delavcev kot maja lani
NAJNOVEJŠE
11 min

17 min

17 min

37 min
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48 min

Na novo se je maja na Zavodu prijavilo 7928
brezposelnih oseb, 45 odstotkov manj kot aprila in

Thompsonovo
vzklikanje
zloglasnega
ustaškega gesla v
pesmi ni prekršek

75,6 odstotka več kot maja 2019. Med

Tako Zobčeva kot
Teršek poudarjata
zavzemanje za
človekove pravice

trajno presežnih delavcev. Število le-teh se je v

Maja umiritev
naraščanja
brezposelnosti

Med presežnimi delavci so prevladovali tisti, ki jim je

Razpis za
direktorja
slovenjgraške
bolnišnice bodo
ponovili
Več kot tri četrtine
zaposlenih po
raziskavi Mediada
med krizo
pohvalilo
komunic...

novoprijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi
izteka zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve
zaposlitve, 56 brezposelnih zaradi stečajev in 2585
primerjavi z aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov,
glede na lanski maj pa je višje za 304,5 odstotka.
delovno razmerjeprenehalo v predelovalnih
dejavnostih, trgovini, gostinstvu in drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih. V primerjavi z
majem 2019 se je povečalo tudi število stečajnikov,
za 47,4 odstotka, tistih, ki jim je prenehala zaposlitev
za določen čas, je bilo več za 60,4 odstotka, število
iskalcev prve zaposlitve pa se je zmanjšalo za 13,4
odstotka.
Od 6161 brezposelnih oseb, ki jih je maja Zavod
odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma

Vse objave

samozaposlilo 5031 oseb, kar je 120,1 odstotka več
kot aprila in 6,5 odstotka več kot maja 2019.
Maja se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim
mesecem povečala v vseh območnih službah (OS)
zavoda, razen v OS Murska Sobota, v kateri se je
zmanjšala za 2,7 odstotka. Brezposelnost se je
najbolj povečala v OS Kranj, za 5,1 odstotka.
Največje medletno povečanje so beležile OS Kranj
(50,1 odstotka), OS Koper (+44,4 odstotka) in OS
Ptuj (41,6 odstotka).
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev
s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter
zdravstva in socialnega varstva, so maja Zavodu
sporočili 7282 prostih delovnih mest, 67,9 odstotka
več kot aprila in 45,2 odstotka manj kot maja 2019.
Največ povpraševanja je po delavcih za preprosta
dela pri visokih gradnjah, zidarjih, voznikih težkih
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tovornjakov in vlačilcev, čistilcih, strežnikih in
gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih
ustanovah, natakarjih, delavcih za preprosta dela v
NAJNOVEJŠE
11 min

17 min

17 min

37 min
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zaposlenih po
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predelovalnih dejavnostih, strokovnih sodelavcih za
zdravstveno nego, strokovnjakih za zdravstveno
nego, tesarjih in elektroinštalaterjih.

Na ministrstvu za delo
prilagaja ukrepe
Na ministrstvu za delo so povedali, da je ena od
prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja vzpostaviti
odziven trg dela. Ministrstvo v ta namen tudi že
prilagaja nekatere ukrepe, da se dejavno odzivamo
na dejanske realne potrebe na trgu dela.
Podatki za mesec maj so nekoliko spodbudnejši v
primerjavi s preteklima mesecema, kar nam lahko
vrača nekaj optimizma, pravijo. Trend naraščanja
števila brezposelnih oseb se je nekoliko umiril, manj
je prijav v evidenco brezposelnih, še posebej
pozitivno pa je, da narašča tudi povpraševanje
delodajalcev po delavcih in s tem tudi zaposlovanje,
kar vliva določeno mero optimizma glede prihodnjih

Vse objave

trendov na trgu dela.
Kljub bolj pozitivnemu trendu v mesecu maju, pa
moramo po oceni ministrstva ostati objektivni.
Nekatere gospodarske panoge bodo potrebovale več
časa za okrevanje. Kriza je najbolj vplivala na
gostinstvo, nadpovprečna rast brezposelnosti je še v
dejavnostih prometa in skladiščenja ter poslovanja z
nepremičninami. Ravno za tiste delodajalce, ki se
soočajo z večjim upadom prometa in znižanjem
poslovne aktivnosti, so, kot pojasnjujejo, pripravili
ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega
delovnega časa, ki je del tretjega protikorona
zakona. S tem ukrepom želijo omogočiti
delodajalcem, da ohranijo delovna mesta in tako
zadržijo zaposlene v delovnem razmerju, čeprav
začasno za krajši delovni čas. Ukrep zagotavlja
ustrezno spodbudo delodajalcem, prav tako pa
ohranja nivo socialne varnosti in nadomestilo
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dohodka delavca, pravijo. Ukrep je stopil v veljavo s
1, junijem, na Zavodu RS za zaposlovanje pa že
beležijo veliko zanimanje delodajalcev za ukrep.
NAJNOVEJŠE
11 min

17 min

17 min

37 min
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Tako Zobčeva kot
Teršek poudarjata
zavzemanje za
človekove pravice
Maja umiritev
naraščanja
brezposelnosti

Delodajalci bodo ukrep lahko koristili do konca leta
Poleg ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja
polnega delovnega časa je ministrstvo v okviru
tretjega protikorona paketa zagotovilo tudi
podaljšanje ukrepa začasnega čakanja na delo za
vse delodajalce za obdobje do konca junija. V okviru
drugega protikoronskega zakona je Zavod RS za
zaposlovanje je do konca maja za ukrep začasnega
čakanja na delo prejel skoraj 47.000 vlog
delodajalcev za povračilo nadomestila plače za
čakanje na delo, in sicer za skoraj 276.000

Razpis za
direktorja
slovenjgraške
bolnišnice bodo
ponovili

zaposlenih. Trenutnim razmeram, ki so povezane z

Več kot tri četrtine
zaposlenih po
raziskavi Mediada
med krizo
pohvalilo
komunic...

Z vsemi ukrepi, ki smo jih izvajali v času epidemije in

Vse objave

epidemijo, prilagajajo tudi programe aktivne politike
zaposlovanja (APZ).

sedaj, v času po epidemiji, ocenjujejo, da so
pomembno prispevali k omejevanju škodljivih
posledic epidemije na trgu dela, zajezili obseg priliva
v brezposelnost in zagotovili delavcem ustrezno
raven socialne varnosti. V tej smeri bodo, skupaj z
Zavodom RS za zaposlovanje, ki je v kriznih
razmerah opravil zelo pomembno delo, delovali tudi
vnaprej. Njihove prihodnje dejavnosti so usmerjene
tudi v boljše pregled kratko- srednje- in dolgoročnih
potreb na trgu dela, kar bo omogočilo še bolj odzivno
ukrepanje, so še povedali na ministrstvu za delo.
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Kaj bo s proizvodnjo v Lendavi?
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Majda
Horvat,
3. 6.
2020

Nataša Juhnov

Nemški lastniki o usodi obrata podjetja Filc v Lendavi niso razkrili ničesar. Foto
Nataša Juhnov

Aktualno

Združevanje bo trajalo 18 mesecev, o lendavskem obratu nič konkretnega.
Nemška skupina Freudenberg, največji proizvajalec netkanih materialov na svetu, je novembra lani prevzela 100odstotni lastniški delež v podjetju Filc. To je slovenski proizvajalec netkanih tekstilij in laminiranih materialov, s svojimi
izdelki pa oskrbuje predvsem avtomobilski trg in gradbeništvo. Filc ima sedež v Škofji Loki, proizvodne enote pa še v
Mengšu in Lendavi. Skupaj zaposluje približno 360 delavcev, v Lendavi 25.
Kakšna bo po zamenjavi lastnikov usoda lendavskega obrata?
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Renata Zgrabljič, ki obrat uspešno vodi vse od njegove ustanovitve leta 2000, proizvodnjo pa je zagnala s petimi
delavci, je dejala, naj to vprašanje zastavimo zdajšnjemu izvršnemu direktorju podjetja Filc Anžetu Manfredi. Toda
odgovore so pripravili v službi za stike z javnostmi podjetja Freudenberg, in to tako, da niso povedali ničesar. Vprašali
smo namreč, kakšne načrte imajo novi lastniki oziroma vodstvo družbe s proizvodno enoto Filc v Lendavi in ali so
predvidena kakšna vlaganja v Lendavo, morda celo zaradi prostorske utesnjenosti preselitev proizvodnje na novo
lokacijo. Sporočili so nam le, da so za uspešno vključitev podjetja Filc v organizacijo Freudenberg Performance
Materials pripravili obsežen proces integracije po načrtu prevzema, kar bo trajalo 18 mesecev. O enoti v Lendavi pa so

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

zapisali, da tu dela 25 delavcev, ki proizvajajo in dokončujejo izdelke iz nabora izdelkov podjetja Filc.

Nataša Juhnov

Prostorska utesnjenost, v kateri se je znašel lendavski Filc, je zavirala rast in razvoj
obrata. Foto Nataša Juhnov

Nemško podjetje Freudenberg so ob prevzemu predstavljali kot idealnega partnerja za podjetje Filc, zapisali pa so tudi,
da sta obe podjetji usmerjeni h kupcu in inovacijam, kot tudi zaposlenim, ki so osnova za iskanje pravih rešitev.
O zaposlenih v Lendavi je imelo prejšnje vodstvo podjetja Filc oziroma lastniki visoko mnenje. Hkrati so še pred nekaj
leti za nekatere medije razkrili, da jih je razočaralo to, da so jih v okolju imeli za tujce, ne pa domačine. Prav tako so
pojasnili, da je v možnost širitve in povečevanja obsega proizvodnje posegla gradnja avtoceste, zaradi katere so jim
odvzeli pomemben del zemljišča, kamor bi se lahko širili. Prav zato naj bi tudi v prihodnje proizvodnja v Lendavi ostala
v istem obsegu.
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Problema ne bi smelo biti
DL 22, 28. maja

DPN

V Dolenjskem listu z dne 28. 5. 2020 je v
prispevku Problema ne bi smelo biti mi-

je na to opozorila tudi Evropska komisija v letu 2016. Minister pravi, da so z

nister za okolje in prostor (MOP) Andrej

interventnim zakonom poskrbeli, da se

Vizjak v zvezi z gradnjo tretje razvojne

lahko

osi

še niso končani,

gre

izjavil, da meni, da

jug (3ros-jug)

-

ki

problem,

za

ne bi smel

se

pravni državi

v

zgoditi, saj je uredba od dr-

žavnem prostorskem načrtu (DPN)

tudi okoljevarstveni postopki, ki
prelevijo v

integralni

Glede tega je interventni za-

postopek.

kon samo uzakonjanje že uzakonjenega
v letu

2018,

ko je bil sprejet gradbeni

diskusijo o primernosti ali neprimerno-

zakon, po zahtevah Evropske komisije
iz 2016, a se ta ne upošteva. Pred Agen-

sti trase. Civilna iniciativa 3. razvojna os

cijo

-

ki ni integralni,

ta odsek že

sprejeta, zato ni več časa za

jug (CI 3ROS-jug) pozdravlja mnenje

ministra,

saj mora biti pot, po kateri se

pride do cilja,

v pravni državi zakonita.

A ob pripravi DPN
V letu 2008

za 3ros-jug

ni bila.

Vzhodna C, ki določa priključek

za

3ros-

okolje že dve leti

teče postopek,

zato da civilne iniciative

nimajo možnosti sodelovanja v tem postopku. Zdaj pa se z interventnim zako-

lovi zadnji vlak za črpanje evrop-

nom

so bile izdelane študije vari-

poteka 3ros-jug z izborom variante

ant

skega denarja, ker je bila država marca

da bo EU financirala

obveščena,

2020

so v skladu s pravom
ki imajo dovoljenja, pridobljena v

DPN -j

samo

ki

e,

jug izven naselij Novega mesta in gra-

EU

dnjo mestnih obvoznic na vzhodu in za-

integralnem postopku. Hvalisanje mini-

hodu Novega mesta. Vlada je leta
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za

še danes ni razveljavljen, čeprav

s

sklepom

naložila,

da se

mora

2009

stra, da so poskrbeli, da bodo »postopki

DPN

bolj

imuni na

stev

nasprotnikov«,

izdelati za to varianto. V letu 2011
javnosti

DPN

so

oblastniki predstavili osnutek

s potekom

3ros-jug

vanjske soseske Novega

skozi

in

stano-

pravnih

sred-

pa spet ne bo všeč

Evropski komisiji.
3ros-jug

ni

obvoznica.

njene

so rekli, da možnosti za sprememb trase

ni, kljub

gradnjo obvoznice ne bi bil. Vemo, kako

zapisanem v sklepu

zbora 177 občanov Novega mesta v letu
2012.

Uradniki

ministrstva

so

v tekstu

gradiva za vlado v letu 2012 napisali kup
laži (da 3ros-jug poteka mimo naselij, da
je bil potek trase izbran na podlagi študije več variant ter da so bile te predsta-

vljene javnosti). Pridobili

smo zabeležko

sestanka pisarne MOP iz leta 2010, kjer
so

na internem

mestne

sestanku predstavniki

občine predlagali, da naj

se

na

leta

Zaradi

gradnje bo štiri
priključek Novo

protestu,

mesta. Že takrat

vlaganja

zaprt

vzhod, ki pa z

mesto

je v Novem mestu, če se mesec dni gradi

infrastruktura. Kako bo šele štiri leta s
prometom zgolj

na AC

NM zahod in iz-

AC Kronovo? O tem pa tudi naš
župan nič ne pove.
vozom

CI 3ros-jug bo storila vse, da se bo gradnja 3ros-jug začela, ko bodo za njeno

gradnjo

na ustrezni

Ali bo nastal problem ali

3ros-jug in zapisali, da

visno le od določevalcev.

sme

priti

lokaciji v duhu

pravne države izpolnjeni pogoji. Pravna
država varuje interese vseh, ne le oblasti.

traso vzhodne mestne obvoznice umesti
to ne

avtocestni

ne,

je torej od-

v javnost, da ne bo novih preverjanj in

Mateja Jaklič, predstavnica Civilne

medijskih razprav.

iniciative 3R0S-jug
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Kako potresno varne
so naše hiše
objektov v prihodnosti se uvaja ciljno potresno tveganje

projektiranju

Pri

ciljna povratna

-

Razlike v gradbeni

za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

Na Fakulteti

registra

-

doba potresov

nepremičnin pripravljajo

in ne več

kakovosti objektov

na podlagi

nacionalnega

izkaznico o potresni varnosti stavb

Tekst: Smilja Štravs

Mineva

rušilnega

let od

125

ljubljanskega potresa

ma-

2

gnitudo 6,1 stopnje, v katerem so bili najbolj prizadeti

prebivalci

v

mestnem

središču, na Ljubljanskem barju,

na severu pa so bili učinki potresa močno vidni do Vodic. Potresne
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sunke

so zaznali

je bila

škoda pa

bi čutili celo

na

kilometrov.

v Splitu

Silovito moč potresa

prebivalcev

in

zgradb.

1400

deset odstot-

jih je okoli

Potres

šiti, povzročil pa je tudi

do tal poru-

smrtnih žrtev.

26

8,5 in

zgodovini, ko

človeški

tem,

veniji

je

nas

majhna,

dr.

s potresno

je

pa

varnostjo

v Sloveniji

danes? Strokovnjak

področje potresnega inženirstva, ki je za dosežke na
lani prejel
vahkot
sno

Zoisovo

podlago

tveganje in

dr. Matjaž

priznanje,

za projektiranje

ciljne

ne

Dolšek,

v

tem

dobe

povratne

potresov,

podlaga za projektiranje objektov. »Načrtovanje

področju

svojih

novih objektovuvaja
ki

za

raziska-

ciljno potreje

in čeprav

malo pozornosti,

lahko

velike,«

like zelo

meni

in

da

Fakulteti

računalništvo).

sodobni

»Potresna

varnost

je velik

odrivamo na obrobje našega

je

varnih

Ljubljani,

vendar je

objekti

novogradenj raz-

za gradbeništvo in geodezijo

v Ljubljani (Katedra za konstrukcije,

ga vztrajno

so

potresno inženirstvo
družbeni izziv,

ki pa

kar

Potres

so

2008

jih

zaznali

leta

Bovcu

v

je

času

je bilo

Leta

bilo

37.

v Slo-

Največja

denimo,

1998,

je

Slovenije

v okolici

ljudi,« opozarja

dr. Dolšek.

v LAquili,

2009

podoben rang

ki

imel magnitudo

je

je

kot

potresa,

italijanski terjal okrog 308

bil

1895 v

leta

smrtnih

žrtev

in

povzročil 13 milijard evrov škode. »To je več, kot je letni proračun
države.

naše

ključiti, o

Pojava

tako

vrednosti

predstave,« izpostavi

močnega

škode,

slaba

moremo reči, da so razlike
za

bistvene.

potrese,

stari,

vendar

so

ki

bi

dr. Dolšek in

Italiji gradbena slika zelo

zelo

zanimanja.«

3,1.

potresa leta

6,3,

potresno

kar pozabili.«

zadnjem

»V

700

približno

redni profesor za področje gradbeništva in

okoljskega inženirstva na
Univerze

rečemo,

tudi na področju

se

Spomnimo

in

potrese,

za

predvsem v Italiji, kjer je v zadnjih enajstih

potresov,

umrlo okrog

letih

trenutno

objektov je kompleksen proces, ki mu v praksi posvečamo vse pre-

potresno varnejši od starih, so

precej

kar

samo

5,6.

2011

na zgradbe, ljudi

»Verjetnost

dodaja:

in

potresov, ljudje

zabeleženih 3186

magnitudo

imel

nekje

je

potresu leta

strah, je sorazmerno majhna, ni pa tako

nanje

lahko

ocenjena

pri

so učinki potresov

Dolšek

lahko

res

da bi

kot

so tudi
pomeni,

ljudje racionalno razmišljati o

začeli

so

kakšni

živali,« pojasnjuje
katerih

velika,

red

kar

potres je pomemben zato, ker je mejnik

Japonskem. Lizbonski

na

do šest minut,

velikostni

je enak

kar

9,

magnituda je bila
Kako

je trajal od tri

magnituda tega potresa zelo

da je bila

v

veliko objektov poškodovanih, izbruhnili

požari. »Potres

potresih in o

v tistem času približno

močno, da so jih morali kasneje

kov poškodoval tako

naj

v italijanskih mestih Assisi,

ter

in Alessandria. Ljubljana je imela

Firence
31.000

18

premeru

v

mnogi

med

območju s polmerom 350 kilometrov, največja

na Dunaju,

katerem je bilo

doda:

pa

nas ne

namreč

moremo iz-

nimamo

natančne

» Čeprav se zdi,

zaradi starosti

s Slovenijo glede

Imamo
slabo

že

potresa pri

nastala,

precej

da je

v

objektov, pa ne

občutljivosti zgradb
objektov,

ki

niso

grajeni.« V L'Aquili so se stari kamniti

objekti v potresu popolnoma porušili, zidani objekti iz šestdese-

3186

potresov

Lizbona
je cvetela

v Sloveniji

na

leto

tih

je bila sredi 18. stoletja razvito trgovsko mesto, v katerem
trgovina

z

novim svetom. Leta

1755

je doživela potres,

v

in

sedemdesetih

medtem ko

so bili

let

20.

stoletja so bili močno poškodovani,

objekti s preloma tisočletja praktično nepoš-

kodovani.«
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Ključno je, da so elementi konstrukcije povezani v celoto, da se sila
ki pritisne na objekt, prenese na vse njegove dele enakomerno, kar

prepreči porušitev dela objekta in ublaži učinke potresa na objekt.

Verjetnostna analiza potresne
Skozi

čas

se na podlagi

so

različni koncepti

projektiranja

teorija o

Poissonova

dva tipa valovanja,

piči energija med
drugi (Reidova

50

in

analizator

takšni zapisi

1950

ki

leta

postavil

1915

so

so

še

so

je

teorija

Wegener

je

in

močnega

1926 so na

danes uporabljamo

še

pojavile

omogočale

numerične

opis

gibanja

za

potresa

za proučevanje
Japonskem

za

t.

i.

ideja za spektre
obtežbe.

giba-

enačbe

rešitev

objektov

naših

Ka-

obna-

razvili

določitev potresne

metode

v

med

potresno

časa

nje stavb

je bilo potrebnega,

da

smo

med potresi, pripoveduje

Newton predlagal

zakone

se

naučili simulirati

dr. Matjaž Dolšek.

gibanja teles, leta

1910

lu horizontalne
leti po potresu

sile, ki
v

znaša neki

Messini,

ki

delež teže

je terjal 83.000

obnaša-

1687 je

Leta

so se pojavile prve

ideje, da bi morali objekte projektirati na potresno obtežbo
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za

potresne

nevarnosti,

določitev

Allin Cornell.

potresov

z

V

je

leta

je

ne

teorijo

in

verjetnostna

predlagal

1969

tej analizi je upoštevano

gotovostjo

bljani razvil

graditi objekte, ki

bi začeli

obtežbe

potresne
ki jo

sedemdesetih

V začetku

da

bodo

horizontalnim silam.

Podlaga

let

20.

analiza
inženir

ameriški

da pojavljanja

spoznanje,

bomo mogli opisati, pojasnjuje
stoletja pa je prof.

dr. Dolšek.
Fajfar

Peter

Lju-

v

kasneje računalniški program za dinamično

analizo več etažnih objektov,

ki seje začel uporabljati

tudi

v

praksi.

»V

v

smis-

objekta. To je bilo
smrtnih

žrtev.

Po

dve
tem

potresno varne gradnje

gradbeni praksi

so

bile leto po potresu

redu najprej opredeljene
predpisovanjem

vezi

gradnji objektov

na

bljen

podlagi

leta

1963

standardih,«

je

nastal tudi prvi
je leta 1964 prišel

standard
sodoben
čena

na

za

Po

v

stavbniškem

se

je ohranil

Mesec

projektiranje

na

standard, ki je bil
na območju

potresu v Črni gori leta

potresno odporno

Leta
in

dni pred potresom

slovenski
veljavo

s

pri

je upora-

in

dr. Dolšek.

potresne sile

statične

v

varnosti

minimalnih zahtev

pojasnjuje

standardi.

in

takratne Jugoslavije.

Ljubljani

Koncept

območjih

potresnih

so se razvili novi

nato posodobljen

te

med zidovi.

pri aktualnih

v

minimalne zahteve po potresni

je sledila opredelitev ekvivalentne

1910

tej

tudi

v Skopju

obtežbo.

Precej

odporni proti

Standardi

celine premikale.

se

danes podlaga

med potresi. Leta

se

je

čemer

kako se ko-

sledila

seizmičnih vibracij, to je bila Suyehirova

odziva, ki jih

nja,

je

ocenah, kako naj bi

šanja objektov

Leta

ki jo

i.

drsita druga ob

ki

zveze),

povratne

t.

imamo

da
pri

do spoznanj,

dvema tektonskima ploščama,

zamika,

je razvila

se

smo,

transverzalno,

prišli

so

1820

spoznali

je bil zabeležen prvi akcelelogram

1933

liforniji

Leta 1910

in

Leta

razvili

teorijo tektonike plošč, kije bila potrjena približno

za

let po prvih

Leta

longitudinalno

teorija elastične

kontinentalnega
bila podlaga

objektov.

potresu so v Italiji predlagali,
pojavov

fizikalnih

valovanja,

širjenju

hitrejše.

prvo bistveno

nevarnosti

proučevanja

1979

celotne

je sledil

konstrukcij,

šlo

nov

je

za

standard, vendar je bila potresna obtežba še vedno dolopodlagi

ekvivalentnih

statičnih potresnih

sil

in

intenzite-

potresa.
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projektiranja temeljijo danes na podlagi ciljne potresne

»Koncepti
nevarnosti

in metode

jektiramo objekte
pomembnosti

nosilnosti,

načrtovanja

tako,

da je potresna

približno

enako

obtežba

verjetna,«

pomeni,

to

objekte enake

za

razloži

da pro-

dr.

Dolšek.

Me-

todo načrtovanja nosilnosti uporabljamo za načrtovanje zadostne
nosilnosti

na

poškodb, in

kritičnih

za

mestih

načrtovanje

zmogljivosti

energije (tj. poškodovanost)

na podlagi tega koncepta
je bil predstandard
nismo

imeli

obvezen

in

standard
2015

se je pri nas
8, ki

začel

je

se

za inženirske

ne

dopuščamo

konstrukcije

za sipanje

obvezen

in

uporabljati leta

začel

objekte.

Slovenija je bila prva članica

uveljavila kot

kjer

na nekritičnih mestih. »Prvi standard

Evrokoda

standarda

konstrukcije,

edini

uporabljati
Leta

Evropske
standard

2008

unije,

1995,

ker

zato,

je

to

postal
ki

gradnje.

je

ta

Leta

smo začeli proces posodobitve oziroma prenove Evrokoda 8, v

kar so vključene vse članice

EU,« izpostavi.

kakšne

tati te vrste analiz prikazujejo karte potresne

povratno

dob,

bi

Danes

nost in

Kaj

potresno tveganje?

sploh pomenita pojma potresna nevar»Pri potresni

nevarnosti

se sprašujemo,

nevarnosti

in

ne

kot podlago

v

»Pri

nje

za projektiranje

pričakovane povratne

več

potresov, ki je bila izhodišče za projektiranje
še

za izbrano

pojasni dr. Matjaž

potresne nevarnosti,«

uvaja ciljno potresno tveganje

objektov doslej

dobe
in

je

veljavi.
potresnem tveganju
za porušitev

za denarne
novem

objekta

se seveda
ali

izgubo

izgube, če bi poslovno

objektu.«

Na eni

strani

sprašujemo,

kolikšno je tvega-

življenja, kolikšno

je

dejavnost izvajali

imamo

potresno

v

tveganje

starem

ali

in

na

nevarnost

drugi način gradnje. »Ideja tega koncepta projektiranja je predvsem
neko ciljno tveganje

objekta mora biti manjša od

škoda

razvijamo koncepte projektiranja objektov na podlagi ciljne-

ga potresnega tveganja.

dobili t. i. funkcije

v tem, da si izberemo

potresno tveganje

območju in kako po-

dobo. Če bi naredili izračune za veliko število povratnih

Dolšek, ki v svojih zadnjih raziskavah

šitev

Ciljno

potrese lahko pričakujemo na nekem

gosto se bodo pojavljali. Človek na te dogodke nima vpliva. Rezul-

pri tem

na

100

m'

stanovanja

želimo s čim

0,25

mora

biti

%

(npr.

verjetnost za poru-

za dobo 50 let, pričakovana

manjša od

100

EUR/leto)

in

bolj natančnim inženirskim pristopom spro-

jektirati takšno konstrukcijo,

ki bo

ustrezala tveganju,

iz

katerega

izhajamo,« pojasni dr. Dolšek.
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Proti potresom
Najprej
objekta.

»Zavedati

objekte

na
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v

objekti

cionalnost

lokaciji

na

bomo mogli nikoli

ne

doga-

opazovati

in

ne

moremo

zemlji,« pojasnjuje

in

dodaja: »Učinke potresov

ne

znamo

malo bolj

lahko

objektov

nevarnost

potresno

da potresov

moramo,

se

eksperimente

redimo
ti

globoko

zelo

projektiranje

poznati

predvideti, ker

natančno

janj

odporno
dobro

moramo

obnašajo

v

analiziramo, ker lahko

natančno

merilu

naravnem

Nasprotno pa lahko

med potresom.

predvsem

odvisni

Sloveniji

na doba

od

na

povratno

dobo pojavi

izhodišče

za

potrese

1511,

slednji

Ocena

je imel

nevarnosti

inženirstva

niso

jasno opredeljeni

imeti

niti

Projektni potres kot

odpornosti

bodo

ne

povzročile

pa točno,

vemo

ljena

bistvenih

v

s številko,«

Evrokod

8

izpostavlja

za

o

pojasni

projektiranje
tri

v

rabi

upošte-

je bil

in

s

so

pomembni

da je

naštete

cilji

so

sicer

jasno definirani, ampak jih

določeno verjetnostjo, ki pa

je interakcija

Pomembna

doba

povratna

475

let.

med objektom

v

0,25

0,25

g in

potresu

g. Če

bi

se

in

v

merami.
moramo

potresom.

projektni

Maksimalni

Ljubljani

pojavil

potres

bi bili takrat zunaj,

če

i.

potres, ki

Vendar

na

na

z

metrov,

kot

ne

moremo

je pospešek

so

ustreza

pospešek

območju

tal, ki

za

pro-

ustre-

tal,

skalnatih

maksimalnim pospeškom

trdnih tleh, bi med potresom
znašala

25

teže.

potresov

metrom, kot

z

»Osnovni

mu

enem trenutku čutili silo v horizontalni smeri, ki bi

odstotkov naše

To po-

meriti

je pomemben

Parameter potresa, ki

jektiranje stavbe, je pospešek.
projektnemu

»Pri tem

zaščito.

ni nikjer opredeljena.«

pri projektiranju je t.

parameter

tal

civilno

da se jih da meriti samo z verjetnostnimi

in

meni, da

znaša

za

cilje mogoče doseči samo de-

opisati

tal, ker

samo

imamo

še

trajanje potresa, frekvenčni

z

enostavnim

cel kup
sestav,

para-

drugih paramagnituda in

leta

najmočnej-

med

drugod.

od

pogoj

znanje

Idriji

v

ki

potresno

za

področja potres-

niti v

zakonodaji.

osnovni parameter
za

gradbene

stabilnosti,

porušitve

kakšni

loma

objektov,

pojavlja opomba,

cilje pri projektiranju, ki pa

standardu

zahtevah
in

in

1998

potreben

le

primerno

se bodo verjetno pojavile

tve, ki
ta,

je

pa

7

je

»To

izpostavimo pred-

leta

tudi spoznanja

ter jasno opredeljene

nega

mehanski

okrog

pov-

v

takšno

s

nevarnosti

lahko

Bovcu

1895,

pa upoštevamo

odporen objekt. Treba je

o

potres

se

se potres

desetodstotna.

potresne

Sloveniji

v

leta

magnitudo

strani

potresne

Pravilnik

da

je

letih,

Analiza

zgodovino,
Ljubljani

v

drugi

šimi, po

ji ustreza povrat-

potresno odporno projektiranje objektov, ki je

skozi

potrese

vsem

petdesetih

pojasnjuje profesor.

danes,«
va

let. Verjetnost,

475

v

se

za

ki

potresne nevarnosti,

let, kar pomeni, da domnevamo, da

475

ti

so

nas.«

imamo karto

prečju pojavi enkrat

se

cilje proti

potresom odpornega projektiranja zelo jasno definiramo, saj

V

na-

kako

opazujemo,

in

pa

kar

objekte

pomeni,

da

na

obremeni-

v dobi gradnje ali uporabe objekobjekta.

»Ta

cilj je definiran,

verjetnosti govorimo, ker
dr. Dolšek.

Trenutno

proti potresom

jasno definirane

temelji

cilje:

ob

veljaven

odpornih

potresu

ta ni

ne

opredepredpis

konstrukcij

moramo

omejiti

škodo, zaščititi človeška življenja, poleg tega pa zagotoviti

funk-
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oddaljenost potresa od lokacije objekta itn.,« pojasnjuje

dr. Dol-

Ti parametri se posredno upoštevajo pri določitvi projektnih

šek.

potresnih sil na objekt.

Da bi si odgovorili na vprašanje, kako
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mo vpeljati mere za

čas,

da

si

potres

»Povratno

ljudje o

475

objekta pa je med

5000

in

vendar manjše povratne

100.000

dogodek

za porušitev

doba

let, kar je še bolj nepredstavljivo,

za družbo. Namreč,

niti

dobo

povratno

s

pripravljeni

5000

let pojavil

odstotek, kar pa ni zanemarljivo. Investitor

verjetnost,
v

letih,

50

danes ne more

je

dobiti

informacije, kakšna je verjetnost za izgubo življenja v določenem
objektu,

kakšna

je pričakovana

imeti prihranjenega, da bi

meru potresa,«

izpostavi

Gre za nove koncepte,

v okviru resolucije
Sloveniji

študijo
li tudi

sov

v

z

Ministrstvo

»Razlike
zelo

pri-

za gradbeništvo

okolje

in

in

odpornosti objektov

znega objekta,

ki bi lahko

A na

ljubljanski fakulteti

nega

registra

potresni

nepremičnin

varnosti.

že

v

znižuje, seveda

tveganja,«

pojasni

dr.

Večja varnost kot nepotreben strošek
Ko gre za potresno varno gradnjo,
raku med pričakovanji
je verjetnost

govorimo

porušitve

majhna,

zelo

bi se jim lahko kaj zgodilo.

v resnici pa je lahko

saj večina

0,05

letih porušil,

medtem ko

bo novi Evrokod

v petdesetih

letih,

bistveno

kar je

ko zahtevamo,
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investirali. »Tudi novogradnje niso odporne proti škodi, čeprav je

potresna gradnja danes nekaj povsem drugega, kot je bila še pred
desetletji.«

■
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Prihodnost gradbeništva je v e4 hišah
zurnal24.si

TOREK, 2. JUNIJ 2020 OB 22:20
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Gradbeništvo: 0-energijskih stavb je v Sloveniji vse več, predvsem zaradi stroškov in
izboljšane kakovosti življenja
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PROTIPOTRESNA GRADNJA
BO V PRIHODNJIH LETIH
ČEDALJE BOLJ POMEMBNA

Novogradnje
Deli s prijatelji
3. 6. 2020 | Besedilo: P. I. | Fotograﬁje: Wienerberger

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

potresna varnost, potresno varna gradnja, opeka, Wienerberger
Nedavni potres v Zagrebu nas je opomnil, da je tudi Slovenija na potresno izpostavljenem
območju, in odprl nova vprašanja o varnih načinih gradnje.

Spomnimo: 22. marca ob približno pol sedmih zjutraj je Zagreb stresel potres VII.
stopnje po evropski potresni lestvici in za seboj pustil kar nekaj poškodovanih
stavb. Prizanesel ni niti zvoniku tamkajšnje katedrale.
Ker sta Zagreb in Ljubljana na potresnem območju, pa možnosti, da se zgodi še
kaj hujšega, ne moremo izključiti. V primeru rušilnega potresa – marčevski naj bi
bil zmeren – bi najvišjo ceno plačale starejše, praviloma zidane zgradbe; tako
zgradbe arhitekturne dediščine kot tiste, ki so bile zgrajene pred letom 1963, torej
pred uvedbo prvih potresnih predpisov. Danes se zgradbe projektirajo na
najmočnejši pričakovani potres po evropskih standardih za projektiranje
konstrukcij, t. i. evrokodih, ki jih je Slovenija uvedla v obvezno uporabo leta 2008.
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Če je bil cilj prvih potresnih predpisov preprečiti porušitev objektov in s tem žrtve,
današnji standardi zagotavljajo veliko verjetnost, da bodo objekti, projektirani in
grajeni z upoštevanjem pravil, tudi po najmočnejšem pričakovanem potresu ostali
uporabni.
»Kriteriji varnosti, uporabnosti in trajnosti, ki jih postavljajo evropski standardi, so
za vse tipe konstrukcij in vse vrste gradbenih materialov enaki. Kako jih doseči in
kakšne so omejitve, pa je odvisno od tipa konstrukcije in vrste materialov. Zato
so tehnične zahteve in predpisani detajli, kako te kriterije doseči, odvisni od tipa
konstrukcije in materiala,« je o varni protipotresni gradnji povedal prof. dr. Miha
Tomaževič z Zavoda za gradbeništvo.

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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58

03.06.2020

Deloindom.delo.si

Sreda, 11:06

Država: Slovenija

Kazalo

https://deloindom.delo.si/gradnja-in-obnova/novogr...

3/6

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

prof. dr. Miha Tomaževič, Zavod za gradbeništvo

Smernice so naklonjene opeki
Trend gradnje se v zadnjih letih pomika k sodobnim sistemskim rešitvam opečnih
sistemov, kot je opeka z integrirano kameno volno in sistemom vgrajevanja z
lepilom. »Zid iz opeke je toplotno in zvočno izolativen, bivalno počutje pa je
ugodno in ga sodobni materiali v tem pogledu še ne znajo prekositi. Opeka je
poleg tega še dovolj odporna in trajna, da stavbam zagotavlja dolgo življenjsko
dobo, saj nekatere več tisočletij stare opečne stavbe stojijo še danes,« razlaga
prof. dr. Miha Tomaževič. Še ena prednost gradnje z opeko pa je, da gre za
negorljiv gradbeni material, ki tudi v primeru požara zagotavlja najvišjo možno
odpornost. Če je objekt pravilno sprojektiran, lahko opeko varno vgradimo tudi v
večstanovanjske stavbe.
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Raziskave so v zadnjih letih dokazale, da to ne zagotavlja le odlične kakovosti
življenja, temveč omogoča tudi gradnjo potresno odpornih stavb, tako
enodružinskih hiš kot tudi večstanovanjskih objektov. Dr. Tomaževič pojasnjuje:
»Danes je zazidljivo zemljišče drago, ne samo v mestih, tudi drugje postaja dražje.
Zato stavbe silijo v višino, ki je z zidovjem zaradi njegovih trdnostnih lastnosti ne
moremo doseči. Vendar je tudi v armiranobetonskih, manj v jeklenih visokih
stavbah zidovje zelo uporaben material, predvsem za predelne stene in zapiranje
fasad. Pri tem ni nujno, da je kot nekonstrukcijski element zid le dodatna obtežitev
konstrukcije, lahko se vključi kot njen sestavni del in sodeluje pri prevzemanju
potresne obtežitve. Govorimo o armiranobetonskih (včasih tudi jeklenih) okvirih z
zidanimi polnili. Če so polnilni zidovi pravilno povezani z osnovno konstrukcijo in
če njihov vpliv na osnovno konstrukcijo tudi upoštevamo pri dimenzioniranju,
dobimo mešano konstrukcijo, kjer s polnili zmanjšamo prevelike deformacije
okvirov med potresnim nihanjem in povečamo sposobnost konstrukcije, da uduši
potresno energijo. Če zidanih polnil ne vgradimo pravilno, lahko dosežemo tudi
nasprotno: med potresom polnila poškodujejo osnovno konstrukcijo, ki je sicer
potres ne bi poškodoval.«
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Kako je to videti v praksi? Dr. Tomaževič razloži: »Na potresnih območjih, razen
na tistih, kjer je pričakovani pospešek tal najnižji, morajo biti zidovi med seboj
povezani z navpičnimi zidnimi vezmi. Armiranobetonske zidne vezi, ki povezujejo
zidovje v celoto in zagotavljajo, da se med potresom izkoristi odpornost celotne
konstrukcije, predstavljajo neugodne toplotne mostove. Zato se te vezi vgrajujejo v
posebej prilagojene votlake, beton, s katerim se zalije armatura, pa se lahko
nadomesti z opeki prijaznejšo malto. Kot so nakazale številne eksperimentalne
raziskave, je treba optimizirati tudi količino oziroma število navpičnih vezi, saj se
zidana konstrukcija, povezana po zahtevah standarda, že približuje
armiranobetonski konstrukciji, okvirni konstrukciji z zidanimi polnili.«

Kako torej zagotoviti protipotresnost novogradnje
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Če se želite prepričati, da bo gradnja vaše nove družinske hiše čim bolj
protipotresna, prof. dr. Tomaževič priporoča: »Zasnova naj bo čim bolj pravilna
(simetrična, enostavna) in spoštuje osnovna pravila gradnje. Moderna arhitektura
včasih zahteva nemogočo konstrukcijo, tako rekoč brez nosilnih elementov ali pa
elemente postavi na neustrezna mesta. Potres prenosa sil na daljavo ne pozna:
če ni stene tam, kjer bi morala biti, konstrukciji niti potresni izračun med potresom
ne bo pomagal,« je pojasnil sogovornik in dodal, da je zato vse odvisno od
projektanta in izvajalca. »Če je ta upošteval standarde za projektiranje in izvedbo,
se bodo objekti med potresom obnašali tako, kot je treba. Pri nas so po karti
potresne nevarnosti najbolj ogrožena območja med Brežicami, Ljubljano in
Posočjem, južno in severno od tega pa je potresna nevarnost precej manjša.
Temu ustrezno ne moremo stavbe, projektirane za Maribor ali Koper, po istem
projektu zgraditi v Ljubljani, kjer so pričakovane potresne sile lahko tudi nekajkrat
večje,« dodaja.
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Maja so delodajalci povpraševali po teh delavcih
Cekin.si
SREDA, 3. JUNIJ 2020 OB 13:29

Maja se je naraščanje brezposelnosti umirilo.
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s
področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter
zdravstva in socialnega varstva, so maja zavodu
sporočili 7.282 prostih delovnih mest.

Vir
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Komentarji(0)
Obrazec za komentiranje
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Konstrukcijski les iz macesna moramo kupiti v
tujini
3 junija, 2020

Ignacij Kregar, Bureau Veritas, d. o. o.

Ker nimamo dovoljenja Evropskega komiteja za standardizacijo CEN, da bi domač konstrukcijski les
macesna označevali z oznako CE, ga moramo kupovati v tujini.
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Konstrukcija v gradbeništvu pomeni dele stavbe ali drugega objekta, ki objekt nosijo in povezujejo.
Konstrukcijski les je namenjen izdelavi različnih gradbenih konstrukcij, kot so ostrešja hiš, šol, dvoran in izdelava
mostov, brvi in ograj. Za določanje ustreznih dimenzij konstrukcij je pomembna trdnost lesa.

Vrste konstrukcijskega lesa, za katere je v Sloveniji dovoljeno razvrščanje v trdnostne razrede
Vrsta lesa

Trdnostni razred

Proizvod

smreka/jelka

C24

letev, deska, ploh, tram

smreka

C18

deska, ploh, tram

jelka

C16

deska, ploh, tram

Vir: Ignacij Kregar

Oznaka CE za razvrščanje v trdnostne razrede
V skladu z uredbo EU št. 305/2011 (Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov) Evropskega
parlamenta in Sveta EU, zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) in harmoniziranim
standardom SIST EN 14081-1:2006+A1:2011 (Lesene konstrukcije – Razvrščanje konstrukcijskega lesa
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pravokotnega prečnega prereza po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve) je od 1. 1. 2012 obvezno označevanje
konstrukcijskega lesa z oznako CE in Izjava o lastnostih tega. Proizvajalec konstrukcijskega lesa lahko namesti
oznako CE in poda Izjavo o lastnostih, če ima Certiﬁkat o skladnosti kontrole proizvodnje, ki ga izda pooblaščena
kontrolna hiša (denimo Bureau Vertas, d. o. o.)
Namen sistema CE označevanja je razvrščanje konstrukcijskega lesa s pravokotnim presekom v ustrezne
trdnostne razrede. Les se lahko razvršča v trdnostne razrede na več načinov, ki pa morajo biti potrjeni od
priglašenih državnih organov. Razvrščanje v trdnostne razrede poteka lahko po vizualnem pregledu ali strojno.
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Na osnovi vizualnega pregleda poglavitnih značilnosti lesa (velikost grč, naklon vlaken, širina branik,
zakrivljenost), ki vplivajo na ﬁzikalne lastnosti lesa, lahko v Sloveniji konstrukcijski les razvrščamo v trdnostne
razrede po standardu SIST DIN 4074-1:2009 (Razvrščanje lesa po trdnosti -1 del: Žagan les iglavcev). Na ta način
konstrukcijski les vizualno razvrščamo v tri sortirne razrede (S7, S10, S13). Najnižja številka pomeni najnižji
trdnostni razred. Na primer, naprej se zlomi tram, ki je razvrščen v S7 sortirni razred.

Zakonska podlaga o gradbenih proizvodih zahteva, da mora biti konstrukcijski les razvrščen v trdnostne razrede,
zato je v veljavi standard SIST EN 1912:2012 (Konstrukcijski les – Trdnostni razredi – Določitev trdnostnih
razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa), ki sortirni razred (S7, S10, S13) pretvori v nacionalno
preverjeni trdnosti razred, C18, C24, C30). Iz omenjenega standarda je razvidno, da nam je CEN (Evropski
komite za standardizacijo) podal možnosti vizualnega sortiranja samo za vrste lesa, ki ga prikazujemo v tabeli.
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Za zahtevne objekte najvišji trdnostni razred
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V gradbeništvu se običajno uporablja konstrukcijski les, ki ga razvrščamo v C24 trdnostni razred. Za zahtevne
objekte pa se uporablja najvišji trdnostni razred C30.
Če bi želeli po vseh veljavnih predpisih vgraditi macesnov, borov ali smrekov les najvišjega trdnostnega razreda,
ga moramo žal kupiti v tujini, kjer imajo pridobljeno soglasje CEN za razvrščanje konstrukcijskega lesa smreke,
jelke, bora in macesna v vse tri glavne trdnostne razrede: C18, C24 in C30.
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Do leta 2021 naj bi ZDA imele “nekaj sto milijonov”
odmerkov cepiva Covid-19, pravi Fauci
0

Primeri Covid-19 so hitro raste v delih Latinske Amerike. Vendar nekatere države v regiji lajšajo omejitve gibanja in zmerno odpirajo svoja
gospodarstva, druge pa ostajajo trdne.
Direktor WHO za Amerike, dr. Carissa Etienne, je v torek opozorila na močan porast epidemioloških vzorcev v regiji in pozvala vlade, naj se “ne
odpirajo prehitro” ali “tvegajo ponovno oživitev Covid-19, ki bi lahko izbrisal prednost, pridobljeno v zadnjih mesecih. “
Tu je pregled nekaterih držav, ki se trdno držijo omejitev:
Argentina: Nadaljujte z obveznim zapiranjem do 7. junija.
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Čile: Glavna mesta države ostajajo v karanteni. Čile nikoli ni razglasil polne karantene.
Kuba, Salvador, Haiti in Nikaragva niso napovedali in še ne napovedujejo opustitve omejitev.
Tako nekatere države ublažijo omejitve:
Bolivija: Nekatera okrožja v državi so v ponedeljek začela “dinamično karanteno”, ki je državljanom dopuščala, da so ob delavnikih in vikendih
ob določenih urah zunaj svojih domov. Verske službe so dovoljene tudi z največ 30% zmogljivosti. Sektorji, kot so kmetijstvo, rudarstvo, les in
gradbeništvo, lahko zdaj nadaljujejo z delovanjem, domači leti pa se bodo nadaljevali 3. junija.
Brazilija: Deli Brazilije so začeli znova odpirati nebistvena podjetja in dejavnosti, kot so cerkve, avtomobilske trgovine, pohištvo in prodajalne
okrasnih izdelkov. V zvezni državi São Paulo so se v ponedeljek ponovno odprli nakupovalni centri, trgovina, pisarne in nepremičnine.
Karantena v mestu São Paulo – ki je v notranjosti države – pa je bila podaljšana do 15. junija.
V zvezni državi Rio de Janeiro so v torek odpravili nekatere omejitve, ki so ljudem omogočale telovadbo na mestni promenadi in kopanje v
oceanu. Nekatere omejitve so odpravili tudi Salvador, Recife, Fortaleza in Manaus.
Kolumbija: Postopno odpiranje se je začelo v ponedeljek za frizerje, trgovske centre, muzeje, knjižnice in nepremičnine. Vadba na prostem je
dovoljena tudi za osebe, starejše od 70 let, in otroke, starejše od 6 let, trikrat na teden, 30 minut na dan. Ljudje med 18. in 69. letom starosti lahko
zunaj telovadijo dve uri na dan.
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Kostarika: Država je v ponedeljek stopila v fazo 2 postopkov ponovnega odprtja, kar je omogočilo delovanje nacionalnih parkov, muzejev in
restavracij s kapaciteto do 50%. Hoteli lahko znova odprejo tudi do 50% svojih zmogljivosti.

Dominikanska republika: “Kovidianidad” (življenje Covid-19), ponovni ukrep, se bo začel v sredo. Cerkve bodo lahko ob nedeljah gostile
storitve, mala podjetja se lahko vrnejo na delo, velika podjetja pa lahko nadaljujejo z delom s 50% osebja. Podjetjem bo dovoljeno odpiranje v
trgovskih centrih, dovoljen pa bo tudi zasebni potniški promet.
Ekvador: Letališča Quito in Guayaquil nadaljujeta z lokalnimi in mednarodnimi poleti na le 30% pogostosti rednih letov. Vlada je zmanjšala
število ure ure bivanja v domu, uporaba mask pa je obvezna. Restavracije se lahko v večini mest znova odprejo z največ 30%. Stroga karantena v
Quitu bo sproščena od srede.
Gvatemala: Država vstopa v 1. fazo ponovnega odprtja, tako da ljudem omogoča, da ostanejo zunaj 13 ur na dan.
Honduras: Podjetja vstopajo v fazo 0 v pripravi na ponovno odprtje 8. junija.

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

Mehika: V ponedeljek je bilo nekaterim industrijam v delih države, kot so rudarstvo, gradbeništvo, avtomobilski deli in turizem dovoljeno
ponovno odpreti kot del ukrepov za ponovno odpiranje “običajnih novic”.
Panama: V ponedeljek je država vstopila v 2. fazo “novega normalnega”. Javna gradnja in rudarstvo se lahko nadaljujeta, častišča, športni in
družabni prostori pa se lahko ponovno odprejo z največ 25-odstotno zasedenostjo.
Paragvaj: Država ostane v fazi 2 do 11. junija. Civilna gradnja in sedeži so nadaljevali z aktivnostmi. Kulturni in športni dogodki so se
nadaljevali brez občinstva, nekatere trgovine pa so se spet odprle.
Peru: Država vstopa v fazo 2 ukrepov za ponovno odprtje, kar omogoča, da se frizerji, oblačila, obutev in knjigarne ponovno odprejo. Ponovno
se lahko odprejo tudi specializirane zdravstvene storitve, zobozdravniki, klinike za plodnost, veterinarske ambulante, dostava hrane, IT podjetja,
električne storitve, tesarstvo, pralnica in popravila.
Urugvaj: Država, ki je začela omejevati omejitve v začetku maja, je bila pohvaljena zaradi svoje strategije preprečevanja virusov in majhnega
števila primerov. V ponedeljek je vsaj 403 šol nadaljevalo z dejavnostmi, poleg specializiranih šol in univerz, razen v glavnem mestu
Montevideu.
Venezuela: Vlada je za pet dni napovedala “ﬂeksibilizacijo” omejevalnih ukrepov, čemur bo sledila nova karantena v desetih dneh. Občine, ki
mejijo na Kolumbijo in Brazilijo, pa tudi Maracaibo, San Francisco in Zulia, niso vključene. Med petdnevnim ponovnim odpiranjem lahko
banke, zdravniške ordinacije, zobozdravniki, gradbeništvo, kovači in frizerji med drugim začnejo z delom ob točno določenem času.
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Izobraževanje v panogi sledi trendom, na trgu še
vedno pomanjkanje kadrov
3 junija, 2020

Vesna Bizjak

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

Gozdarskih in lesarskih strokovnjakov različnih ravni na trgu primanjkuje, v izobraževalnih ustanovah pa
se trudijo, da jih opremijo s sodobnim znanjem in veščinami.

Izobraževalne ustanove v gozdarstvu in lesarstvu s programi skrbijo za to, da so dijaki in študentje po
zaključku izobraževanja oboroženi z vsemi potrebnimi znanji. Sledijo tudi trendom, denimo s področja
digitalizacije. Z deﬁcitarnostjo poklicev v gozdarstvu se v zadnjem času pri nas soočamo na vseh
izobrazbenih ravneh od poklicne do univerzitetne, pri tem pa je Zavod za gozdove Slovenije lani napovedal,
da bodo v naslednjih petih letih potrebovali vsaj 250 inženirjev gozdarstva vseh stopenj.
Zanimanje za študij lesarstva je zadnja leta precej konstantno z rahlim upadom. »Vpis sicer načeloma ustreza
potrebam, lahko pa bi bil večji. Na visokošolski strokovni študij se vpiše približno 50 študentov, na univerzitetni
študij pa okrog 20. Bolj kot statistika vpisa v prvi letnik je merodajen podatek o številu diplomantov, ki se
izboljšuje, saj je bilo pred leti še veliko ﬁktivnega vpisa in nizka prehodnost v drugi letnik,« pove prof. dr. Milan
Šernek, prodekan za področje lesarstva na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Visoko zaposljivi kadri
Večina njihovih diplomantov takoj ali kmalu po zaključku študija najde zaposlitev. »Nekateri študenti
visokošolskega strokovnega študija se že v času praktičnega usposabljanja v podjetjih zelo izkažejo in uspešno
delajo, zaradi česa jih takoj po diplomi z veseljem zaposlijo. Poleg tega se delodajalci obračajo tudi direktno na
nas s potrebami po kadrih ali pa prihodnje diplomante seznanijo z možnostmi zaposlitve v okviru ‘Kariernih dni’
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pod okriljem Univerze v Ljubljani, kjer podjetja študentom predstavijo njihove dejavnosti, potrebe in možnosti
zaposlitve,« še pojasni.
»Zadnja evalvacija naših diplomantov o zadovoljstvu in zaposljivosti kaže, da je 90 % naših diplomantov
zaposlenih v obdobju šestih mesecev po diplomskem izpitu,« pa pove Nada Vadnov, ravnateljica Višje strokovne
šole na Šolskem centru Postojna. Diplomanti Višje šole Postojna s poklicem inženir gozdarstva in lovstva
pridobijo kompetence s področja gospodarjenja, urejanja, načrtovanja in izvajanja del v gozdarstvu in lovstvu.
Vadnova doda, da je potrebno nadaljnje spremljanje diplomantov in ugotavljanja stanja na trgu dela, saj se
razmere zelo spreminjajo. Ob tem poudari, da je Zavod za gozdove Slovenije lani poleti zapisal, da bodo v
naslednjih petih letih potrebovali vsaj 250 inženirjev gozdarstva vseh stopenj.

Izobraževanje v gozdarstvu in lesarstvu
Izobraževalni sistem za gozdarstvo vključuje srednjo poklicno smer gozdarski tehnik in gozdar. S pridobljeno
izobrazbo in poklicem je možna zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja na Oddelku za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani ali na drugih višjih šolah.
Lesarske smeri se izvajajo v nekoliko večjem obsegu že na poklicni ravni, kjer je za nekatere možno šolanje tudi z
vajeništvom. Študij lesarstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani ponuja na prvi stopnji dva študijska
programa: univerzitetni študijski program lesarstvo in visokošolski strokovni študijski program lesarsko
inženirstvo.

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

Univerzitetni študij lesarstva je naravoslovno tehniški in je okrepljen z raziskovalnim delom. Temeljni cilj
študijskega programa je izobraziti strokovnjake, ki so sposobni interdisciplinarno povezati naravoslovne, tehniške,
ekonomske in družboslovne vsebine s ciljem trajnostnega razvoja lesarske stroke.
Visokošolski strokovni študij je tehniško naravosloven in izrazito aplikativen študij. Znanje diplomantov temelji
na poznavanju zgradbe in lastnosti lesa kot obnovljivega inženirskega materiala, razvoju in uporabi tehnologij in
tehnoloških procesov v lesarstvu, razvoju izdelkov, zakonitosti poslovanja podjetij in trženja proizvodov. Študij je
ves čas usmerjen predvsem k praktičnemu delu študentov. Zadnji semester študenti opravijo praktično
usposabljanje v podjetjih.
Mizar in gozdar sta tudi za šolsko leto 2020/21 med deﬁcitarnimi poklici, za katere je mogoče dobiti
štipendijo iz javnih sredstev.
Študij sledi trendom v lesarstvu in gozdarstvu
Z razvojem naprednih tehnologij v ospredje prihajajo nove oblike uporabe lesa – od nanotehnologije do
biotehnologije. Poteka četrta industrijska revolucija in inteligentna omrežja so tista, ki prinašajo glavne
spremembe, kot so vse večja ﬂeksibilnost, avtomatizacija, robotizacija in predvsem digitalizacija proizvodnih
procesov in sistemov.
»V študijskih vsebinah poleg trendom v lesarstvu dobro sledimo tudi trendom v gozdarstvu, in sicer na več
načinov. V študijskem programu imamo vključene izbirne predmete iz gozdarstva, soorganiziramo različne
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delavnice in konference, kjer si izmenjujemo znanje o smernicah
in trendih v obeh panogah (gozdno-lesna veriga), izmenjujemo
izkušnje v okviru različnih raziskovalnih aktivnostih in
prireditvah. V naše študijske programe so vpeta znanja,
povezana z LCA, digitalizacijo, IoT, pametnimi tovarnami
(Industrija 4.0) in tudi vsebine, povezane s podnebnimi
spremembami in vzdržnim, sonaravnim razvojem,« pove Šernek.
Da se postavlja vprašanje, kako bosta četrta in peta tehnološka
revolucija spremenili delo in delovna mesta tudi v gozdarstvu,
pritrjuje tudi Nada Vadnov. V okviru predloga novega
študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega
strokovnega izobraževanja načrtujejo izvedbo modula tudi s
področja tehnološkega informacijskega razvoja in digitalizacije.
»Modul bi zajemal razvijanje sposobnosti za uporabo
geoinformatike in geografskih informacijskih sistemov v
gozdarstvu, uporabo podatkov laserskega skeniranega površja ter
nadzor in spremljanje žičničnega spravila lesa z daljinsko
vodenim letalnikom,« še pojasni.

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

Praktično usposabljanje v času kriznih razmer
Krizne razmere so vplivale tudi na spremembo poteka izvajanja
študijskih programov gozdarstva in lesarstva. »S ponosom lahko
povem, da je bil Oddelek za lesarstvo odlično pripravljen na
prehod na sodobne oblike izvajanja pedagoškega procesa na
daljavo, saj že desetletje uporabljamo e-učilnico (Moodle) in vključujemo druge sodobne poti poučevanja,« pove
Šernek. Odziv študentov je po njegovih besedah z vidika prisotnosti celo boljši kot prej. Praktično usposabljanje
na VSŠ Lesarsko inženirstvo je potekalo večinoma nemoteno v podjetjih in je bilo uspešno zaključeno na začetku
aprila, izvedba nekaterih izrazito praktičnih laboratorijskih vaj in terenskega pouka pa je prestavljena na konec
semestra.
Skupnost višjih strokovnih šol je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo vložila pobudo, da sprostijo omejitve pri izvajanju praktičnega izobraževanja
študentov višjih strokovnih šol in se študentom tako omogoči, da lahko začnejo opravljanje praktičnega
izobraževanja pri tistih delodajalcih, ki jim bodo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov to lahko omogočili. »S
tem bi omogočili, da normalno lahko opravijo del študija, ki pa se ne izvaja v šolah, ampak v realnem okolju, za
katerega se izobražujejo in v katerega vstopajo skozi praktično izobraževanje,« poudarja Vadnova.

Država skrbi za promocijo gozdarskih in lesarskih poklicev
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Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se, kot pravijo, zavedajo problematike deﬁcitarnosti
poklicev v gozdarstvu, s katero se v zadnjem času soočamo od poklicne do univerzitetne izobrazbene ravni. Letos
so pripravili ‘Program generične promocije gozdov, gozdarstva in gozdno-lesnih verig v letu 2020’, v katerem je
ena od prioritetnih nosilnih tem promocija poklicev v gozdarstvu. MKGP je januarja skupaj z Zavodom za
gozdove Slovenije, Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna in Biotehniško fakulteto – oddelkom za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire predstavil izobraževalne programe in poklice na področju gozdov in
gozdarstva.
Z razvojem naprednih tehnologij v ospredje prihajajo nove oblike uporabe lesa – od nanotehnologije do
biotehnologije.
Izobraževalnim ustanovam po njihovih besedah pomagajo z različnimi ukrepi pri izvedbi načrtovanih
izobraževanj, med drugim z dolgoletnim soﬁnanciranjem praktičnega pouka.

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

Država, kot povedo, še dodatno podpira izvajanje javnih izobraževalnih programov iz gozdarstva: »Skladno z
Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS lahko družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., izobraževalnemu
zavodu, ki izvaja javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter srednje tehniško
izobraževanje iz gozdarstva, v državnih gozdovih na podlagi pogodbe dopusti izvajanje izobraževalnih
programov, ki lahko obsegajo sečnjo in spravilo lesa, opravljanje varstvenih in gojitvenih del ter drugih del, ki so
potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij državnih gozdov.«
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Prizadevanju za zmanjševanje plastike se je pridružilo
že 48 občin – Ministrstvo za okolje in prostor
pozdravlja njihova prizadevanja v soočenju z
okoljskim izzivom našega časa in poudarja, da je to
korak k zmanjševanju odpadkov
3. 6. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor

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

Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) v okviru
svoje redne letne skupščine slavnostno podelila plakete občinam brez plastike za
enkratno uporabo na dogodkih. Skupnosti občin Slovenije je z MOP novembra lani
podpisala sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v
slovenskih občinah. K dogovoru, ki je prostovoljen lahko kadarkoli pristopi občina, ki v
okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in
sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik,
plastični lonček ali plastični jedilni pribor).
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Skupnost občin Slovenije na svoji spletni strani objavljala seznam občin, ki so pristopile k dogovoru in ga
redno posodabljala. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti
problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in
občanih.
Ob podelitvi priznanj je predstavnica MOP mag. Tanja Bolte poudarila, da se »Skupnost občin in vsaka
posamična občina, ki je pristopila k podpisu sporazuma zaveda problematike vztrajnega porasta nastajanja
plastičnih odpadkov in odlaganja plastičnih odpadkov v okolje in negativnega vpliva na okolje, zdravje in
gospodarstvo. Prizadevanje za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko je poziv k ukrepanju, da se združimo v
boju proti enemu od velikih okoljskih izzivov našega časa. Vsak izmed nas je povabljen k razmisleku, kako
spremeniti svoje vsakdanje navade, da bi zmanjšali težko breme onesnaževanja s plastiko za okolje,
prostoživeče živalske in rastlinske vrste – in svoje lastno zdravje. Čeprav ima plastika veliko koristnih
načinov uporabe, se preveč zanašamo na njeno rabo za izdelke za enkratno uporabo, in to s hudimi
posledicami za okolje. 48 občin, ki so pristopile k sporazumu, se tega že zaveda in s svojimi dejanji pozitivno
vpliva na okolje, zdravje in gospodarstvo.«
Nekaj več informacij o tej problematiki
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Po nekaterih ocenah se v svetovnem merilu vsako minuto proda milijon plastičnih steklenic s pijačami,
vsako leto se uporabi okoli 500 milijard plastičnih vrečk za enkratno uporabo, itd. Gledano v celoti se skoraj
polovica proizvedenih plastičnih materialov uporabi za izdelke za enkratno uporabo. Svetovna proizvodnja
plastike se je povečala za dvajsetkrat od šestdesetih let prejšnjega stoletja. V naslednjih dvajsetih letih naj bi
se še podvojila. V svetovnem merilu skoraj tretjina zavržene odpadne plastične embalaže ne vstopi v
sistem zbiranja odpadkov, kar pomeni, da odpadna plastika konča v okolju. Vsako leto v oceane zaide do 13
milijonov ton odpadne plastike, kjer duši koralne grebene in ogroža morske živalske in rastlinske vrste.
Plastični odpadki, ki končajo v oceanih, lahko v enem samem letu tudi do štirikrat obkrožijo Zemljo in lahko
razpadajo tudi več sto let. Zadnjih nekaj let se krepi tudi zavedanje, da je prisotnost odpadkov v svetovnih
morjih velika grožnja, saj po nekaterih ocenah odpadki iz plastičnih materialov predstavljajo med 60 in 90%
vseh odpadkov v oceanih in na obalah po vsem svetu. Ocena je, da 80 % plastičnih odpadkov v morjih
izhaja iz kopnega, kot posledica slabega ravnanja/gospodarjenja s plastiko na kopnem. V EU vsako leto v
okolju konča 75 000 do 300 000 ton mikroplastike. Velika količina mikroplastike je posledica drobljenja večjih
kosov plastičnih odpadkov, znatne količine pa pridejo v okolje tudi neposredno, zaradi česar jim je veliko
težje slediti in preprečevati njihovo nastajanje.
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Osnovni vzroki za povečevanje količine odpadkov iz plastike in njihovo širjenje v morskem okolju so
povezani z vrednostno verigo in trgom plastike ter ravnanjem posameznikov in družbenimi trendi. Zaradi
plastičnosti, trpežnosti in inertnosti, predvsem pa nizke cene proizvodnje plastika uporablja za izdelavo
velikega števila izdelkov za vsakdanjo rabo. Plastika se tako potrebuje skoraj povsod, tako v trgovini za
distribucijo proizvodov - za embalažo in transport, v gradbeništvu, v tekstilni industriji, v avtomobilski
industriji, za medicinske pripomočke, za električno in elektronsko opremo ter v kmetijstvu. K vse večji količini
plastičnih odpadkov pripomore vse večja potrošnja plastike za „enkratno uporabo“. Plastika se proizvaja
skoraj izključno iz nafte in za njeno proizvodnjo se uporabi približno 8 % svetovne proizvodnje nafte, in sicer
4 % za proizvodnjo plastike kot surovine, 3 - 4 % za energijo pri proizvodnji plastike.

Pomagajte nam izboljšati spletišče Ali vam je ta stran koristila? DA NE
Odgovorna institucija: Ministrstvo za okolje in prostor
Zadnja sprememba: 3. 6. 2020
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Dnevnik.si
BREZPOSELNOST

Igor Dernovšek
NAJNOVEJŠE
3. junij 2020
17:09
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3. junij 2020 17:48
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Gantarja pa k
ukre...

32 min

Tehtnica se
nagiba na stran
Terška

Maja umiritev naraščanja
brezposelnosti
Maja je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 90.415 oseb, kar je dva
odstotka več kot aprila in 25,6 odstotka več kot maja lani, so danes objavili na
Zavodu RS za zaposlovanje. Število na novo prijavljenih se je na mesečni ravni
skoraj prepolovilo, znova pa narašča tudi povpraševanje delodajalcev po
delavcih.

Vse objave

(Foto: Med trajno presežnimi delavci prevladujejo tisti, ki jim je delovno
razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, trgovini, gostinstvu in
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kot so čiščenje,
varovanje.... / Maja Marko)

V minulem mesecu se je na zavodu na novo prijavilo
7928 brezposelnih, kar je 45 odstotkov manj kot
aprila in 76 odstotkov več kot maja lani. Med novo
prijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi izteka
zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve
zaposlitve, 56 brezposelnih zaradi stečajev in 2585
trajno presežnih delavcev.
Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z
aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov, a je glede na
lanski maj za kar trikrat višje. Med trajno presežnimi
delavci so prevladovali tisti, ki jim je delovno
razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih,
trgovini, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnostih, kot so čiščenje, varovanje.... V
primerjavi z lanskim majem se je povečalo tudi
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število stečajnikov, in sicer za 47 odstotkov. Tistih, ki
jim je prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo
več za 60 odstotkov, število iskalcev prve zaposlitve
NAJNOVEJŠE
1 min

15 min

25 min

30 min
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32 min

Potapljači bodo
znova čistili Dravo
Srebrna sekira
zasegla 1346 ton
pesticidov
Vreme: V četrtek
zjutraj delno
jasno, na zahodu
pretežno oblačno
Del opozicije
Kreka poziva k
odstopu z mesta
direktorja NIJZ,
Gantarja pa k
ukre...
Tehtnica se
nagiba na stran
Terška
Vse objave

pa se je zmanjšalo za 13 odstotkov.
Maja se je brezposelnost na mesečni ravni povečala
v vseh območnih službah zavoda, razen v
murskosoboški, v kateri je upadla za 2,7 odstotka.
Najbolj je porasla v območni službi Kranj, in sicer za
5,1 odstotka. Na letni ravni so največje povečanje
zabeležile območne službe Kranj (za 50 odstotkov),
Koper (za 44 odstotkov) in Ptuj (za 42 odstotkov.

Bistveno povečanje
zaposlovanja
Od 6161 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod
odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma
samozaposlilo 5031 oseb, kar je 120 odstotkov več
kot aprila in 6,5 odstotka več kot maja 2019.
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja
gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva
in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu
sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 68
odstotkov več kot aprila in 45 odstotkov manj kot
maja lani.
Največ povpraševanja je po delavcih za preprosta
dela pri visokih gradnjah, zidarjih, voznikih težkih
tovornjakov in vlačilcev, čistilcih, strežnikih in
gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih
ustanovah, natakarjih, delavcih za preprosta dela v
predelovalnih dejavnostih, strokovnih sodelavcih za
zdravstveno nego, strokovnjakih za zdravstveno
nego, tesarjih in elektroinštalaterjih.

Na ministrstvu za delo
optimistični, a objektivni
»Podatki za mesec maj so nekoliko spodbudnejši kot
v preteklih dveh mesecih, kar nam lahko vrača nekaj
optimizma,« so povedali na ministrstvu za delo. Kljub
bolj pozitivnemu trendu pa moramo po njihovi oceni
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ostati objektivni. Nekatere gospodarske panoge
bodo namreč potrebovale več časa za okrevanje.
Kriza je najbolj vplivala na gostinstvo, nadpovprečna
NAJNOVEJŠE
1 min

15 min

25 min

30 min
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32 min

Potapljači bodo
znova čistili Dravo
Srebrna sekira
zasegla 1346 ton
pesticidov

rast brezposelnosti je še v dejavnostih prometa in
skladiščenja ter poslovanja z nepremičninami.
Na ministrstvu za delo pravijo, da je ena od prioritet
vzpostaviti odziven trg dela. Zato so za tiste
delodajalce, ki se soočajo z večjim upadom prometa
in znižanjem poslovne aktivnosti, v okviru tretjega

Vreme: V četrtek
zjutraj delno
jasno, na zahodu
pretežno oblačno

protikorona paketa pripravili ukrep delnega

Del opozicije
Kreka poziva k
odstopu z mesta
direktorja NIJZ,
Gantarja pa k
ukre...

meseca podaljšali ukrep začasnega čakanja na delo

subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega
časa, ki velja od 1. junija. Poleg tega pa so do konca
za vse delodajalce. Trenutnim razmeram prilagajajo
tudi programe aktivne politike zaposlovanja (APZ).

Tehtnica se
nagiba na stran
Terška
Vse objave
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Dnevni časopisi (3. del): kako lastniki Dela vplivajo na
poročanje novinarjev
Negativno poročanje o ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću na Delu ni zaželeno.
Lenart J. Kučić
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Ilustracija: Matija Medved

V prvi polovici letošnjega marca je vršilec dolžnosti odgovornega urednika časopisa
Delo Uroš Urbas sklical uredniški kolegij časopisa, kamor je povabil tudi novinarje.
Sodelavcem je povedal, da je deležen vse hujših pritiskov uprave in predstavnika
lastnika, idrijskega poslovneža Stojana Petriča. Petrič je po Urbasovih trditvah sklenil v
upravo Dela imenovati še enega (tretjega) člana, ki bi bil odgovoren za vsebine. Ta tretji
član uprave naj bi postal kar Petrič sam.
Urbas je sodelavcem med drugim povedal, da Petrič ni zadovoljen z vsebino časopisa in
da novinarji še vedno ne razumejo, kaj se pričakuje od zaposlenih: lojalnost podjetju in
lastniku, delo v interesu podjetja in – če je treba – tudi kritično pisati o nasprotnikih. Po
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tem sestanku je Urbas odšel na bolniško, s katere se ni več vrnil v službo. V začetku
aprila pa je njegovo mesto prevzelBojan Budja, dolgoletni urednik Slovenskih novic.
Ta dogodek na Delu nam je opisalo več sogovornikov, ki so bili navzoči na omenjenem
sestanku Uroša Urbasa z redakcijo. Na upravo Dela smo vprašali, ali držijo Urbasove
navedbe o tretjem članu uprave, ki naj bi bil zadolžen za vsebine. Pa tudi, ali sta uprava
in predstavnik lastnika kdaj pričakovala ali zahtevala kritično poročanje o poslovnih
tekmecih lastnika, vendar nam na vprašanje niso konkretno odgovorili. Povedali so le, da
»število članov poslovodstva nima bistvenega vpliva na uredniške odločitve« in da je
»uredništvo avtonomno in izbira teme, ki so družbeno relevantne«.
V prvem članku o slovenskih časopisih smo opisali, kako so novinarji prodali delnice v
medijskih podjetjih in s tem izgubili vpliv na poročanje časopisov. V drugem delu smo
pokazali, kako so hoteli vpliv na vsebino pridobiti politika in novi lastniki časopisov. V
tretjem članku pa na primeru Dela opisujemo, na kakšen način lastniki vplivajo na
poročanje časopisov o zadevah, ki so povezane z njihovimi interesi.
Pokazali bomo, da so sedanji lastniki Dela večkrat žrtvovali uredniško in novinarsko
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

avtonomijo časopisa ter jo podredili svojim poslovnim interesom. Ti med drugim
vključujejo velike infrastrukturne projekte, ki jih bomo financirali davkoplačevalci,
denimo izgradnjo drugega železniškega tira, ocenjeno na več kot milijardo evrov. Od
Delovih novinarjev se pričakuje (ali zahteva), da nekritično poročajo o poslovnih
partnerjih lastnikov časopisa in da negativno poročajo o nasprotnikih ali poslovnih
tekmecih lastnikov. Prav tako bomo videli, da so novinarji zaradi vse slabših razmer na
trgu tiskanih medijev izjemno ranljivi in se težko uprejo pritiskom uprave, kadar hoče
lastnik uveljaviti svoje interese ali zaščititi svoje poslovne partnerje pred kritičnim
poročanjem.
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Skupaj smo se za ta (tretji) članek pogovarjali z več kot dvajsetimi sogovorniki z Dela
(sedanjimi in nekdanjimi novinarji, uredniki in drugimi poznavalci razmer). Velika
večina – razen izjem, ki smo jih podpisali z imeni in priimki – se ni hotela javno
izpostaviti zaradi strahu pred odpuščanjem ali drugimi posledicami zaradi domnevne
»nelojalnosti«.
Opisan marčevski spor med odgovornim urednikom in lastnikom je več naših
sogovornikov presenetil, saj je Urbas med delom kolektiva veljal za izvrševalca navodil
uprave, ki da je sam izvajal podobne pritiske na novinarje, kadar so trčili ob interese
lastnika.
Jeseni 2018 je namreč novinar Matej Zwitter na Radiu Študent objavil daljši prispevek o
odpuščanju na Delu in pritiskih na novinarsko delo. Zwitter je opisal nekatere največje
spremembe, ki so se zgodile na časopisu pod novimi lastniki, torej od leta 2015, ko je
Delo kupil idrijski FMR.
Novi lastniki so za odgovornega urednika februarja 2016 imenovali Gregorja Knafelca,
svetovalca za stike z javnostjo pri FMR, ki z novinarstvom in vodenjem časopisa ni imel
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nikakršnih izkušenj (decembra 2017 ga je zamenjal Uroš Urbas). Takrat je idejo
uredniške avtonomije zamenjala zahteva po lojalnosti podjetju, novinarji in uredniki pa
so prejeli jasna navodila, kaj pomeni takšna »lojalnost«, nam je svojo tedanjo preiskavo
povzel Zwitter.
Ta navodila je lektorjem in nekaterim urednikom posredoval prav Urbas. Podrejenim je
namreč naročil, naj ga obvestijo, če se v časopisu (v člankih) pojavijo naslednja imena:
Stojan Petrič, Gregor Golobič, Zoran Janković ali Aleksander Mervar. Omenjeni
posamezniki so Zwitterju povedali, da s takšnim seznamom niso seznanjeni, prav tako
mu seznama ni komentiral Urbas. Ta tudi nam ni bil pripravljen dajati izjav, več
sogovornikov pa nam je potrdilo, da so bili omenjeni posamezniki dejansko deželni
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»posebne obravnave«. Članke, v katerih so bili navedeni, je Urbas najprej prebral ter jih
včasih popravil ali zavrnil, če se mu niso zdeli primerni.

Na seznamu imen, ki so na Delu deležna »posebne obravnave«, se je znašel tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Foto:
Finance/Aleš Beno

Zakaj ravno ta imena?
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Vsi omenjeni posamezniki so povezani s poslovnimi interesi lastnika časopisa, nam je
povedalo več sogovornikov. Kolektor, ki se je uveljavil predvsem s proizvodnjo
komutatorjev za avtomobilsko industrijo in belo tehniko, se je v zadnjih letih razširil še
na področje gradbeništva in energetiko. Aleksander Mervar vodi državno
elektrodistribucijsko podjetje ELES, ki je samo Kolektorjevim podjetjem Kolektor
Koling, Kolektor Igin in Kolektor Etra v zadnjih treh letih po podatkih Erar nakazalo 45
milijonov evrov, Mervar pa je dobro povezan tudi z vsemi drugimi podjetji v panogi, s
katerimi želijo poslovati pri Kolektorju.
Zoran Janković kot župan mestne občine Ljubljana (MOL) upravlja z največjim
občinskim proračunom v državi, v MOL pa so napovedali, da bodo zasebne in občinske
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investicije v gradbeništvu v prihodnjih letih dosegle več sto milijonov evrov.
Odkar je FMR kupil Delo, se je Kolektor s svojimi gradbenimi, energetskimi in drugimi
podjetji potegoval za več projektov v Ljubljani. Med drugim sta se Stojan Petrič in Zoran
Janković skupaj fotografirala pri simbolnem polaganju temeljnega kamna za
stanovanjsko sosesko Belle vie Tivoli, katere vrednost je ocenjena na 40 milijonov
evrov. Prav tako se je Kolektor Koling potegoval za več kot 23 milijonov evrov vredno
prenovo ljubljanske Cukrarne, a je projekt pridobilo podjetje Strabag.
Nekdanji politik in gospodarstvenik Gregor Golobič pa je po mnenju naših sogovornikov
kljub slovesu od aktivne politike še vedno vpliven lobist, ki je dobro povezan tako s
politiko in gospodarstvom kot tudi z mediji. Golobič nam je potrdil, da je po izidu
prispevka na Radiu Študent tudi sam izvedel za omenjeni seznam, vendar da ne ve, zakaj
se je na njem znašlo tudi njegovo ime.
Objava Zwitterjevega članka je na Delu sprožila veliko razburjenja, nam je povedalo več
sogovornikov. Eden nam je odzive uprave in odgovornega urednika opisal kot »iskanje
izdajalskih krtov«, ki da so novinarju Radia Študent izdajali notranje informacije o
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

podjetju. Več novinarjev in honorarnih sodelavcev so – sicer brez dokazov – obtožili
nelojalnosti in jim zagrozili s sankcijami.
Med pridobivanjem informacij o dogajanju na Delu so nas nekateri sogovorniki
opozorili, da jih lastniki in uprava niso poskušali utišati samo z grožnjami. Izvedeli smo
tudi za vsaj en primer, da so novemu zaposlenemu ob podpisu pogodbe o zaposlitvi
priložili tudi že odpoved (brez datuma), ki jo je moral podpisati. Drugi so ob sporazumni
odpovedi delovnega razmerja podpisali tudi dokument, da o Delu nikoli ne bodo javno
spregovorili (zanikati bi morali že sam obstoj takega člena).
Na upravo Dela smo vprašali, ali držijo navedbe o seznamu imen in ali so od urednikov
kadar koli pričakovali ali zahtevali »posebno obravnavo« določenih posameznikov v
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časopisu. Prav tako nas je zanimalo, ali so člani uprave ali predstavili lastnikov kadar
koli zahtevali sankcije zaradi domnevne nelojalnosti, pa tudi, zakaj od nekaterih
zaposlenih zahtevajo vnaprejšnji podpis odpovedi ali trajno prepoved javnega
komentiranja zadev, povezanih z Delom. Na vprašanja nismo dobili konkretnega
odgovora. Povedali so le, da z vsemi zaposlenimi komunicirajo spoštljivo, zato odločno
zavračajo navedbe o kakršnih koli grožnjah.
Starejši sogovorniki so se strinjali, da so novi lastniki pri uveljavljanju interesov veliko
bolj grobi in avtoritarni kot njihovi predhodniki. Toda lastniško omejevanje uredniške
avtonomije se je na Delu začelo že precej pred prihodom idrijskega poslovneža Stojana
Petriča – s »pivovarsko vojno« in »vojno za Mercator«, ki sta pred petnajstimi leti trajno
zaznamovali slovenski časopisni trg in še zlasti največji slovenski časopis.
Novinarstvo, prva žrtev pivovarske vojne

Ko so bili novinarji pred začetkom drugega tisočletja še večinski lastniki časopisa, je
imela uprava zelo omejene možnosti vpliva na vsebino, nam je v pogovoru povedal
nekdanji direktor časopisa Delo Jure Apih. Za ponazoritev je izbral pogovor s tedanjim
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ekonomom mariborske nadškofije Mirkom Krašovcem, ki je bil preko Krekove
družbe do leta 2003 četrtinski lastnik Dela.
Gospod Kraševec me je poklical in mi povedal, da mu je umrl oče, se je spominjal Apih.
V Delu je hotel objaviti osmrtnico. Vendar mu v osmrtnici niso dovolili uporabiti križa,
ker da v časopisu ne objavljamo verskih simbolov. Prosil je, če lahko naredimo izjemo, a
se mu tedanji odgovorni urednik Dela Mitja Meršol ni pustil prepričati. Kaj mi pomaga
tako lastništvo, če niti osmrtnice ne morem spraviti v svoj časopis, je tedaj zavzdihnil
Kraševec.
Omenjeno anekdoto nam je potrdil tudi tedanji odgovorni urednik Dela Mitja Meršol.
Takšnih primerov ni bilo tako malo, je dejal, saj so za objavo verskega simbola v
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osmrtnicah prosili pripadniki vseh veroizpovedi, od krščanske do judovske in islamske.
A so se na uredništvu dogovorili, da bodo za vse upoštevali enako pravilo in verskih
simbolov niso objavljali nikjer v časopisu, torej niti v osmrtnicah. In niti lastnikom
časopisa.
To ne pomeni, da politiki in drugi vplivni posamezniki (podjetniki in poslovneži,
akademiki …) niso poskušali vplivati na vsebino časopisa: povedati svojo plat zgodbe ali
doseči, da novinarji ne bi poročali o določenih temah.
V devetdesetih letih se je zaradi nestrinjanja z uredniško politiko od Dela ločila skupina
novinarjev (Danilo Slivnik, Igor Guzej, Jože Biščak …) in ustanovila desni politični
tednik Mag. Toda vplivneži takšnih pritiskov niso poskušali doseči preko uprave, je
zatrdil Apih, ampak so morali njihove poskuse prestrezati uredniki in novinarji. Vpliv
lastnikov se je začel na Delu krepiti po letu 2000, ko so zaposleni prodali svoje lastniške
deleže in so v družbo vstopili kupci, ki se niso zanimali predvsem za časopis, ampak so
imeli z medijem čisto druge namene, je pojasnil nekdanji direktor.
Z vstopom Pivovarne Laško v lastništvo Dela se je za časopis začelo – po Apihovih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

besedah – zelo drugačno obdobje. Nove lastnike je najprej zanimal denar, saj je bilo
Delo po njegovih besedah uspešna družba, ki je proti koncu devetdesetih let dosegala
tudi po več kot 25-odstotni donos na kapital. Vodstvo pivovarne je hotelo iz Dela
potegniti kar največ denarja in jih niso zanimala razvojna vprašanja, kako pripraviti
časopis na pohod elektronskih medijev, je dejal Apih. Zato so se leta 2004 zaradi
»drugačnih pogledov na upravljanje družbe« po njegovih besedah tudi razšli.
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Ko je Pivovarna Laško prevzemala Pivovarno Union, je postalo Delo največja žrtev lastniških interesov. Fotografija Lenart J.
Kučić/Pod črto

Toda novih lastnikov vendarle ni zanimal samo denar. Že kmalu po prevzemu časopisa
so pokazali, da si tudi novinarje in urednike predstavljajo predvsem kot svojo »lastnino«,
ki mora izpolnjevali njihova navodila in braniti interese lastnika, je povedal eden izmed
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sogovornikov: »Sicer bodo posledice.«
Med »posledicami« je bila tudi možnost izgube službe, smo izvedeli. Tedanji urednik
gospodarske redakcije Dela Vojko Flegar je na svojem blogu Razgledi opisal dogodek iz
leta 2005, ko je Delo objavilo več kritičnih prispevkov o odločitvi urada za varstvo
konkurence (UVK), ki je Pivovarni Laško odobril prevzem Pivovarne Union. V Delu so
zapisali, da v UVK niso od Pivovarne Laško zahtevali nikakršnih zagotovil, da
»združena velepivovarna svojega prevladujočega položaja (več kot 90-odstotnega deleža
na trgu piva) ne bo zlorabila v škodo potrošnikov«. To je tako razjezilo vodstvo
pivovarne, da so poslali zelo jasno sporočilo vodstvu in uredništvu časopisa: »Še eno
tako, pa letite.«
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Omenjeni dogodek nam je potrdil tedanji odgovorni urednik Dela Darijan Košir. Povedal
je, da ga je zaradi omenjenih člankov prvič osebno poklical predsednik uprave pivovarne
Boško Šrot, ki da ni mogel razumeti, kako lahko uredništvo »dela škodo« svojemu
lastniku. Takrat je postalo jasno, da lastnik ne bo več dovolil kritičnega poročanja o
svojih interesih, je dejal Košir.
Trenja med uredništvom in upravo so se stopnjevala in grožnja se je kmalu uresničila.
Dobra dva meseca pozneje je začel tedanji predsednik uprave Dela Tomaž Perovič
postopek za zamenjavo Darijana Koširja. V upravo Dela so jeseni 2005 postavili Danila
Slivnika, ki je januarja 2006 postal novi predsednik uprave. Za odgovornega urednika so
imenovali Petra Jančiča, vodenje nadzornega sveta pa je prevzela tedanja državna
sekretarka na gospodarskem ministrstvu in članica SDS Andrijana Starina Kosem, saj je
tedanje vodstvo Pivovarne Laško prepustilo Delo vladajoči politiki v zameno za nakup
državnega deleža v Mercatorju, kar smo podrobneje opisali v drugem delupreiskave.
Tomaž Perovič nam je povedal, da so se začeli pritiski lastnika na vsebino stopnjevati
postopoma. Prva trenja med uredništvom in upravo so se začela z omenjenim primerom,
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ko so bili v gospodarski redakciji Dela kritični do domnevnega monopola na trgu pijač
po združitvi obeh pivovarn. Nevzdržno pa je postalo, ko je hotel lastnik zaradi poslovnih
interesov ustreči politiki in popolnoma spremeniti uredniško politiko časopisa. Toda
takrat v vodstvu pivovarne niso poslušali argumentov, da bodo s takimi potezami uničili
časopis. Imeli so druge cilje in bilo jim je vseeno, tudi če Delo propade, je dejal Perovič.
Lastniki Dela so se od časov pivovarske vojne zamenjali, saj ga je leta 2015 prevzelo
podjetje FMR, del idrijske skupine Kolektor. Ni pa se spremenil odnos lastnika do
medijske lastnine.
Zagovor lastnika, napad na nasprotnike
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Več intervjuvancev se je spominjalo, da je Stojan Petrič že na prvih srečanjih z uredniki
po prevzemu leta 2015 zelo jasno povedal, kako si predstavlja vodenje časopisa. Poudaril
je, da Delo »ni nikakršen javni servis«, ampak zasebno podjetje, ki je najprej odgovorno
lastniku oziroma delničarjem. Od novinarjev da bo pričakoval predvsem lojalnost
podjetju, kar je pozneje javno povedal v pogovoru za Sobotno prilogo Dela.
Petrič je večkrat poudaril, da od vodstva in urednikov pričakuje pozitivne poslovne
rezultate ter je navzočim za zgled postavil tabloidne Slovenske novice, ki da »vsako leto
prinesejo po več milijonov dobička«. Toda njegovi interesi niso bili samo finančni, nam
je povedal eden izmed sogovornikov, ki je bil navzoč pri več takšnih sestankih. Od
novinarjev in urednikov je pričakoval, da bodo v Delu pozitivno poročali o uspehih
Kolektorja. Zelo odločno pa je tudi poudaril, da »Delo ne bo pisalo o Hidrii«.
Tudi te navedbe nam na upravi Dela niso konkretno komentirali. Tedanji urednik Gregor
Knafelc pa je zanikal, da bi dobil takšno navodilo, saj da so o Hidrii med njegovim
mandatom večkrat poročali.
Razlog za prepoved poročanja o Hidrii naj bi bil dolgoletni spor med dvema največjima
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poslovnima skupinama na Idrijskem: Hidrio in Kolektorjem oziroma njunima
najpomembnejšima predstavnikoma Edvardom Svetlikom in Stojanom Petričem. Ta spor
je tako globok, da se podjetji nekoč nista mogla dogovoriti niti o skupnem sponzorstvu
idrijske gimnazije, se je spominjal sogovornik (»ali mi ali oni, je bilo stališče
Kolektorja«).
Posledice teh navodil so se zelo kmalu pokazale v časopisu, so nam povedali
intervjuvanci. Včasih so bili poskusi ustreči lastniku razmeroma nedolžni – da so denimo
promociji Kolektorja namenili več prostora, kot bi si ga sicer zaslužila sama novica.
Takšen primer je bilo denimo pokrivanje otvoritvenovega Sparovega trgovskega centra v
Idriji, ki ga je gradilo podjetje Kolektor Koling, del skupine Kolektor. Ali kolumne, ki jih
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je začela v Delu objavljatidirektorica Dela in članica uprave FMR Nataša Luša, kar se
pod prejšnjimi upravami ni dogajalo.
Med podobnimi anekdotičnimi primeri so nam sogovorniki navedli še obisk tedanjega
premiera Mira Cerarja na Idrijskem, ko so ga januarja 2017 sprejeli tako v Hidrii kot na
Kolektorju. V Delu so poročali skoraj izključno o obisku Kolektorja (obisk v Hidrii so
samo omenili), medtem ko so nekateri drugi mediji obema podjetjema namenili približno
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enako prostora.

Sogovorniki so nam opisali številne anekdotične primere, ko je Delo izpostavilo projekte, pri katerih je sodeloval Kolektor. Tudi
na fotografijah. Lenart J. Kučić/Pod črto

Nekatere uredniške odločitve pa so bile bolj problematične. Več sogovornikov nam je
povedalo, da je omejitev pisanja o Hidrii nehala veljati leta 2016, ko je začelo
specializirano državno tožilstvo preiskovati Edvarda Svetlika, dolgoletnega vodilnega v
Hidrii, zaradi sodelovanja pri domnevno spornem financiranju menedžerskega prevzema
Merkurja.
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Na Delu so namreč dve leti obširno poročali o preiskavi proti Svetliku. »Večkrat sta se na
sodni obravnavi znašla tako novinar Dela kot tudi Slovenskih novic, čeprav se Slovenske
novice praviloma ne ukvarjajo z gospodarskim kriminalom in je prej veljalo pravilo, da
se istega dogodka ne udeležuje po več naših novinarjev,« je poročanje opisal eden izmed
intervjuvancev. »Kolikor vem, pa nismo objavili novice, da je sodišče na koncu oprostilo
vse osumljene – vključno s Svetlikom.«
O oprostilni sodbi so poročali nekateri drugi slovenski mediji, v Delovi dokumentaciji pa
med pregledovanjem arhiva nismo našli nikakršne omembe sodnega epiloga.
Podobno je bilo Delo pripravljeno objaviti Petričevo plat zgodbe takrat, ko je novinarka
RTV Slovenija Vesna Zadravec marca 2016 v televizijskem dnevniku
pripravila prispevek Kaj se dogaja z ovadbo Stojana Petriča. V njem je poročala o
postopku zoper Petriča zaradi domnevnega oškodovanja delničarjev, ko naj bi odpisal
dolg podjetju Vegrad Gradnje in si s tem denarjem – šlo naj bi za 270.000 evrov – kupil
stanovanje v Savudriji.
V Delu in Slovenskih novicah so objavili več člankov, s katerimi so zanikali nekatere
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navedbe in Zadravec obtožili, da je hotela v prispevku »oblatiti ugled in dobro ime
Stojana Petriča kot izjemno uspešnega menedžerja«. Leto pozneje sta
tako Delo kot Slovenske novice spremljala sodno obravnavo, na kateri je Petrič tožil
Zadravec ter od nje zahteval 41.000 evrov in javno opravičilo. Podobno kot pri Svetliku
pa tudi v njenem primeru niso objavili novice, da je Petrič tožbo izgubil. Oziroma je vsaj
sama ni zasledila v Delu ali Novicah, nam je povedala Zadravec.
Tudi za ta primer smo preverili novinarsko dokumentacijo, a v Delu ali Slovenskih
novicah nismo našli zapisa, da je bila novinarka Zadravec oproščena in je Petrič tožbo
izgubil.

92

Podcrto.si
Država: Slovenija

04.06.2020
Četrtek, 00:16

Kazalo

https://podcrto.si/dnevni-casopisi-3-del-kako-last...

13 / 24

Na televizijski prispevek Vesne Zadravec so se na Delu odzvali še februarja 2017 zaradi
televizijskega prispevka o napovedanih odpuščanjih na Delu. Po prispevku so objavili
uredniški uvodnik in novinarko obtožili »blatenja ugleda časopisne hiše«. S tem
uvodnikom pa so po mnenju častnega novinarskega razsodišča prekršili novinarski
kodeks.
Pridobivanje gradbenih poslov

Vsebinske zahteve lastnika so se širile tudi na druga področja, predvsem na velike
gradbene posle, za katere se je potegovala Kolektorjeva gradbena družba Kolektor
Koling, nam je povedalo več sogovornikov.
Ta je postala s prevzemom primorskega gradbenega podjetja CPG leta 2016 po prihodkih
eno izmed največjih gradbenih podjetjih v državi. Kot taka se je lahko potegovala za
nekatere največje gradbene infrastrukturne projekte: izgradnjo drugega železniškega tira
do Luke Koper, izdelavo druge cevi predora Karavanke in več gradbenih del v Ljubljani
(denimo omenjena obnova Cukrarne). Lastniki so ob nakupu časopisa pričakovali, da
bodo z Delom laže pridobili omenjene posle, nam je povedalo več sogovornikov. Toda
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ko so lani zaradi turških tekmecev izgubili boj za Karavanke in je prva znamenja krize
občutila tudi njihova osnovna dejavnost, proizvodnja komutatorjev, so lastniki Dela po
besedah več naših sogovornikov postajali vse bolj nestrpni.
Do novinarjev in urednikov so imeli vse bolj nerealne zahteve, smo izvedeli. Stojan
Petrič je po besedah več sogovornikov vse pogosteje zahteval ukrepe proti
»neposlušnim« novinarjem, kakršne je opisal Urbas. Grozil je, da bo Delo prodal in
obdržal samo Slovenske novice, če ne bodo izboljšali poslovanja in začeli »prinašati
poslov« Kolektorju. Na sicer vse bolj redka opozorila, da je takšno ravnanje za novinarje
popolnoma nesprejemljivo in v neskladju s kodeksom, pa da se je odzival vse bolj
agresivno. To pomeni, da so imeli novinarji vse manj avtonomije pri opravljanju dela.
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Sploh če so se dotaknili katerega izmed imen s seznama, ki se je od objave prispevka na
Radiu Študent jeseni 2018 še razširil, je povedalo več sogovornikov.
Z uprave Dela niso konkretno odgovorili na vprašanja o domnevni uporabi časopisa za
pridobivanje drugih poslov v skupini Kolektor. Zavrnili pa so navedbe o grožnjah s
sankcijami neposlušnim novinarjem.
Samocenzura in »minsko polje«

Naši sogovorniki so nam povedali, da se je na Delu v zadnjih dveh letih vzpostavilo
okolje, v katerem ni več mogoče vedeti, kdo odloča o vsebini in kakšna je uredniška
usmeritev časopisa.
»Vsakič, ko sem šel na kavo s kolegi, sem se lahko naposlušal novih govoric: o kom po
novem smemo ali ne smemo pisati, koga vse so klicali na zagovor, kdo je izgubil del
plače, denarno stimulacijo ali ga bodo kazensko prestavili v drugo redakcijo,« je
pripovedoval eden izmed sogovornikov. »Vsi na časopisu smo slišali, da naj bi obstajali
nekakšni seznami ljudi, ki so zaradi lastnika nedotakljivi, a jih večina kolegov ni videla
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ali ni smela govoriti o njih. Na koncu smo se začeli že sami novinarji izogibati temu, da
bi stopili na kako mino. To pomeni, da nismo več predlagali določenih tem ali
posameznikov,« je dodal.
Primerjavo z »minskim poljem« smo slišali še nekajkrat, tudi v drugih medijih. »Stopiti
na mino« pomeni, da novinar preiskuje določeno temo ali poroča o nekem dogodku
oziroma osebi, pri čemer ima do trenutka objave tudi podporo in soglasje urednika. Šele
po objavi pa lahko tako novinar kot urednik ugotovita, da je šlo za »mino«: osebo ali
podjetje, s katerim ima lastnik »posebno razmerje«. To se je med drugim zgodilo v
primeru poročanja o dodatkih za stalno pripravljenost, ki so jih domnevno neupravičeno
prejemali številni univerzitetni profesorji na ljubljanski univerzi.
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Zgodbo je 28. novembra 2015 prva objavila novinarka Dela Tina Kristan, ki je zanjo
naslednje leto prejela tudi nagrado novinarskega združenja za izjemen novinarski
dosežek.
Poznejša razkritja so pokazala, da so si zaposleni na devetih fakultetah skupaj izplačali
za več kot milijon evrov dodatkov za stalno pripravljenost, domnevno nezakonito. V
afero sta bila vpletena tudi dva tedanja ministra, finančni Dušan Mramor in Maja
Makovec Brenčič, ki je vodila ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Oba sta
prihajala z ekonomske fakultete, ki je za dodatke namenila največ denarja med
fakultetami, ki so jih takrat preiskali na inšpektoratu za javni sektor. Prav tako sta bila
oba med prejemniki dodatkovza stalno pripravljenost, saj je Mramor od fakultete prejel
približno 45.000 evrov dodatka, Makovec Brenčič pa 26.000 (oba bruto). Mramor je
zaradi dodatkov ponudil odstop, a ga tedanji predsednik vlade Miro Cerar ni sprejel.
Podobno so k odstopu v opoziciji pozivali tudi Makovec Brenčič.
Objava prispevka je bila odmevna in so ga v prihodnjih dneh povzeli tudi drugi mediji.
Toda odzivi znotraj Dela so bili drugačni kot običajno, ko medij prvi objavi pomembno
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zgodbo, nam je potrdilo več sogovornikov.
Namesto da bi vsak dan objavili nadaljevanje in iskali nova razkritja, so z objavo
naslednjega članka odlašali skoraj en mesec. Kristan je lahko nadaljevanje objavila šele
27. decembra, pri čemer ji ni nihče pojasnil, zakaj takšno odlašanje. Namesto tega je
začela prejemati vse več posrednih sporočil, da o tej temi ne bo mogla več pisati, nam je
povedala. Sledili so tudi drugi ukrepi: odlašanje s pripravo pogodbe o sodelovanju z
Delom in negotovost, ali bi jo Delo kot honorarko sploh zaščitilo ob morebitni tožbi, s
katero so medijem grozili nekateri vpleteni v zgodbo o dodatkih.
Novembra 2016 je Kristan pripravila pregledni članek o dodatkih za rubriko Kontrolna
točka, v kateri so v Delovi prilogi Ozadja spremljali, kakšen je bil po letu dni epilog
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najbolj odmevnih novinarskih zgodb. Članek bi moral iziti v ponedeljek in je bil v
prelomu že postavljen na strani Ozadij, a ga je tedanji vršilec dolžnosti odgovornega
urednika Gregor Knafelc v nedeljo odstranil iz časopisa in ni izšel. Zato je naslednji dan
odstopil tedanji urednik Ozadij Rok Kajzer, ki nam je opisal dogodek.
Knafelc se je dogodka spominjal drugače. Povedal je, da ni prepovedal objave članka,
temveč je predlagal, naj novinarka pridobi še druge vire in članek razširi. Prav tako je
zanikal, da bi novinarje odvračal od poročanja o dodatkih, ker da so v časopisu »objavili
vse relevantne informacije«. Potrdil pa je, da »je bil pritisk s strani vpletenih profesorjev
precej močan.«
Kristan čez nekaj mesecev niso več podaljšali pogodbe.
»Nihče ti nič konkretnega ne pove, sam pa dobro veš, da o tej zgodbi ne boš več pisal.
Namesto odgovorov dobiš nejasne namige v smislu, da so nekateri univerzitetni
profesorji, ki so prejemali dodatke, pač v dobrih odnosih z lastnikom, da z njim poslovno
sodelujejo in podobno,« nam je povedala Kristan.
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Drugi sogovorniki so nam izpostavili zlasti dekanjo ekonomske fakultete Metko
Tekavčič, ki da je poskusila najbolj vztrajno uporabiti osebna znanstva in vplivati na
poročanje Dela o dodatkih, saj je bila med domnevnimi kršitelji najbolj izpostavljena
prav ta fakulteta. Po poročanju Pop TV je Tekavčič v letih 2016–18 poleg redne plače
prejela še dobrih 90.000 evrov dodatkov (kar je približno tretjina njene redne plače).
Novinarji Pop TV pa so izpostavili tudi Center poslovne odličnosti (CPOEF), ki so ga na
ekonomski fakulteti leta 2011 ustanovili različni družbeniki, med njimi tudi Kolektor, pri
čemer je bil Stojan Petrič v času objave zgodbe o dodatkih skupaj s Tekavčič tudi član
sveta CPOEF.
Tekavčič nam je odpisala, da »v zvezi s pisanjem kateregakoli medija o katerikoli temi
nikoli nima nobenih želja ali zahtev, razen pričakovanja, da so poročanja korektna in v
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skladu z dejstvi«. Od drugih vpletenih nismo uspeli pridobiti odziva, saj da o zadevi ne
smejo ali niso pripravljeni javno govoriti. Toda epilog zgodbe o dodatkih je zgovoren.
Delo je takrat zapustila Tina Kristan, pa tudi tedanji urednik Ozadij Rok Kajzer in
odgovorna urednica Mateja Babič, ki je najprej odšla na Slovenske novice in nato na
Mercator (Babič nam ni bila pripravljena komentirati tedanjih dogodkov). Skratka vsi, ki
so bili na časopisu najbolj neposredno povezani s članki o profesorskih dodatkih. Na
Delu pa se te teme po besedah več sogovornikov od takrat izogibajo ali o njej ne
poročajo več kritično.
Prej nasprotno, saj so oktobra lani v Sobotni prilogi objavili daljši pogovor z Dušanom
Mramorjem, v katerem je Mramor med drugim kritiziral odločitev višjega sodišča, da
mora ljubljanska univerza vrniti okoli milijon evrov neupravičeno izplačanih dodatkov z
obrestmi in stroški postopka vred. Kristan pa je v člankih ugotovila, da je pravilnik o
stalni pripravljenosti delavcev leta 2011 sprejela ekonomska fakulteta, ko je bil njen
dekan prav Dušan Mramor – in ki je v letih 2012 in 2013 po poročanju medijev tudi sam
prejemal dodatke.
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Z uprave Dela nam niso komentirali poročanja o dodatkih. Tedanji urednik Dela Gregor
Knafelc je ponovil, da so objavili vse relevantne informacije. Dodal pa je, da osebno ni
bil naklonjen pretiranemu izpostavljanju katere koli novinarske teme, saj da »mora medij
po določenem času, ko je tema obdelana in iz novinarskega stališča raziskana, prepustiti
zadevo drugim organom v državi, naj opravijo svoje delo«. Saj da medij ni sodišče, je
dejal.
Več sogovornikov nam je povedalo, da so se podobne zgodbe na Delu ponovile še
večkrat. Objavi članka, komentarja ali bloga o določenih posameznikih so sledile
posledice. Med drugim takrat, ko je novinar ali novinarka kritiziral ljubljanskega župana
Zorana Jankovića – eno izmed imen, ki naj bi bila na Delu »nedotakljiva«.
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Med »nedotakljivimi« tudi Zoran Janković

Več sogovornikov nam je povedalo, da je odnos med mediji in ljubljanskim županom
precej zapleten. Po eni strani sodi med osebe, s katero poskušajo imeti novinarji in
uredniki dobre odnose, saj ima zaradi številnih izkušenj iz politike in gospodarstva
veliko informacij o dogajanju v državi (to so nam povedali tudi viri pri drugih medijih).
Po drugi pa je politik, ki upravlja z največjim občinskim proračunom v državi in je
domnevno vpleten v številne sporne posle, o katerih smo obširno pisali tudi na Pod črto.
Ta odnos je v primeru Dela še bolj obremenjen zaradi interesov lastnika, saj se je
gradbeni del skupine Kolektor (Kolektor Koling) potegoval za več gradbenih poslov v
Ljubljani.
»Zoran Janković jemlje novinarsko pisanje zelo osebno in ne pozabi zamer,« nam je
povedala nekdanja novinarka Dela Nina Krajčinović, ki je največ pisala za ljubljansko
redakcijo. Opisala je svoje izkušnje, ko je začela v kolumni Levo mnenje pisati o urbani
kulturi v Ljubljani. Sprva so bili odnosi z MOL normalni, nato pa je v kolumni
Ljubljanske sanje pred ljubljanskimi županskimi volitvami leta 2014 napisala, da bo na
volilno nedeljo tokrat ostala doma. V zapisu je povzela komentarje več Ljubljančanov na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

družabnih omrežjih, da bodo volili Jankovića, čeprav »krade, a tudi kaj naredi«. In
sklenila, da pri tem ne bo sodelovala.
Po objavi kolumne je na telefon prejela dolgo in zelo osebno sporočilo predstavnice za
odnose z javnostmi v kabinetu župana, župan pa jo je nehal pozdravljati na ulici ali
novinarskih dogodkih, nam je povedala Krajčinović. Takih odzivov so bili novinarji
ljubljanske redakcije po njenih besedah sicer vajeni in se z njimi zaradi podpore
urednikov niso posebej obremenjevali, zato zaradi omenjenega zapisa v službi ni imela
težav. Vendar se je pod novimi lastniki stanje precej spremenilo, je dejala. Po letu 2015,
ko je Kolektor prevzel Delo, se je tudi Krajčinović znašla med honorarnimi sodelavci, za
katere kljub dobrim ocenam delovne uspešnosti in priporočilu urednikov »ni bilo več
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denarja«, ko bi bilo treba podaljšati njeno pogodbo. Dali so ji vedeti – podobno kot Tini
Kristan –, da o nekaterih temah, konkretno o Ljubljani in njenem županu, ne bo več
pisala, je pojasnila.
Konec leta 2015 je zapustila Delo, je še dodala.
Od sogovornikov smo izvedeli za več podobnih primerov. Pred županskimi volitvami
leta 2018 so v Delu objavili več člankov o domnevni predvolilni zlorabi občinskega
glasila v Kopru in Celju, podobno sporne prakse časopisa Ljubljana pa so samo omenili
v enem izmed zbirnih zapisov (omenjene zlorabe smo podrobneje opisali v članku o
občinskih glasilih. A še to po besedah dveh sogovornikov samo zato, da jim ne bi očitali
pristranskosti ali cenzure. En sogovornik se je spomnil pogovora s tedanjim vršilcem
dolžnosti odgovornega urednika Gregorjem Knafelcem, ki mu je predlagal, da z objavo
kritičnega članka o MOL raje počakajo, dokler se pri nekem gradbenem projektu ne
»uredijo vsi papirji med MOL in Kolektorjem« (ta članek ni po besedah našega vira
nikoli izšel).
Več sogovornikov je omenilo tudi vsebinske posege Knafelca in njegovega tedanjega
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

namestnika v članke o primeru Farmacevtka (krajšanje, spreminjanje ali neobjava
člankov), kjer naj bi Zoran Jankovič zahteval spolne usluge v zameno za zaposlitev in
kar smo prav tako podrobneje opisali na Pod črto.
Knafelc se omenjenih primerov ni spomnil. Zatrdil je, da so v njegovem mandatu vršilca
dolžnosti odgovornega urednika objavljali »vse relevantne zgodbe o županu Ljubljane«.
O poročanju pa da niso odločali posli Kolektorja, ampak županova »politika upravljanja
mesta in njegovi postopki«.
Še bolj jasno je uredniško usmeritev Dela glede ljubljanskega župana pokazalo
Jankovićevo pričanje pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem
sistemu marca 2018.
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Janković je namreč moral odgovarjati na vprašanja o projektu Stožice, ki ga je MOL
izvedla z zasebnim partnerjem, banke pa so dolgove prenesle na DUTB.
Delo je poročilo o dogodku 19. marca povzelo po STA in ga objavilo na spletu. Tedanji
vršilec dolžnosti odgovornega urednika Uroš Urbas pa je po besedah več sogovornikov
vztrajal, da v časopisu o zadevi naslednji dan ne bodo poročali, kar naj bi čez dan večkrat
preveril pri novinarjih in dežurnih urednikih (»Ali Jankovića zagotovo ni v časopisu?«).
Toda naslednji dan je na zadnji strani Dela, v satirični rubriki Pa še to, izšel zapis, v
katerem je nepodpisani avtor komentiral Jankovićevo repliko parlamentarnim
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zasliševalcem, da o »gospodarstvu vedo zelo malo«.

Razlog za sankcije je postala celo objava satiričnega zapisa.

To drži, je sklenil avtor prispevka, saj da se oni res ne morejo pohvaliti z dvema
poenostavljenima prisilnima poravnavama v pol leta, s katerimi bi se znebili skoraj vseh
dolgov, kar je uspelo županovi družini v primerih Electa inženiring in Electa naložbe.
Pisec se je navezoval na prisilno poravnavo obeh podjetij, ki sta v lasti Jankovićevih
sinov: Jureta in Damijana Jankovića. Člani družine Janković so namreč hoteli s
postopkom poenostavljene prisilne poravnave odpisati 95 odstotkov vseh dolgov
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(približno 29 milijonov evrov), ki so jih pridelala podjetja v skupini Electa,
so poročali mediji.
Ta bodica ni bila brez posledic. Zaradi zapisa v rubriki Pa še to je več zaposlenih za več
mesecev ali dokončno izgubilo variabilni del plače (dodatek za uredniško dežurstvo), ker
da niso opazili in preprečili objave. Za takšen ukrep se je odločil Uroš Urbas po tem, ko
je kolege obtožil »sabotaže« in jim grozil z odpovedjo delovnega razmerja. To naj bi od
njega zahteval predstavnik lastnika Stojan Petrič.
Z uprave Dela nam niso konkretno odgovorili na vprašanje, ali so kakor koli vplivali na
poročanje o Zoranu Jankoviću ali zahtevali sankcije za novinarje, ki bi kritično pisali o
ljubljanskem županu. Povedali so le, da zavračajo navedbe o grožnjah s sankcijami.
Urbas nam ni bil pripravljen komentirati omenjenih pritiskov Stojana Petriča in znižanja
plač novinarjem. Je pa kmalu po marčevskem sestanku z novinarji Dela, ki smo ga
opisali v uvodu, na več naslovov poslal daljše elektronsko pismo, v katerem je podrobno
opisal podoben primer (Urbasovo pismo smo prebrali pri dveh različnih virih).
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V dopisu je podrobno opisal odzive uprave in Stojana Petriča na komentar, ki ga je na
naslovnici Dela v začetku letošnjega leta objavila ena izmed novinark gospodarske
redakcije. V članku je kritično komentirala kadrovanje v Petrolu in opozorila na očiten
konflikt interesov pri imenovanju nove predsednice uprave v tem državnem podjetju.
Urbas je zapisal, da je Stojan Petrič zaradi omenjenega komentarja za novinarko zahteval
trimesečno znižanje plače ali prepoved pisanja, ker da mu takšni novinarji »uničujejo
posle«. Pozneje je Petrič še zaostril zahtevo, je zapisal Urbas, in preko uprave Dela
zahteval, da je treba novinarko odpustiti.
Z uprave Dela so nam odgovorili, da zavračajo navedbe o grožnjah. Odgovorili so nam,
da imajo »uredniki, novinarji in drugi avtorji pri ustvarjanju vsebin zagotovljeno
svobodo izražanja, kot to določata zakonodaja in novinarski kodeks.« Uprava bi morala
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v vsebino poseči samo »v primeru spodbujanje neenakopravnosti in nestrpnosti ter če bi
prišlo do kršenja novinarskega kodeksa in etike«. Podobno bi se morali kot delodajalec
odzvati, če bi zaposleni kršili zakon o medijih, profesionalne standarde ali etične zaveze.
Povprašali smo tudi, kakšna je sploh komunikacija med predstavniki lastnika ali uprave z
uredniki in novinarji. Kako pogosta in kako osebna je ta komunikacija, kakšna je njena
vsebina in zakaj je sploh potrebna, če je uredništvo »avtonomno in samo izbira teme, ki
so družbeno relevantne«, kar so prav tako zapisali v enem izmed odgovorov.
Potrdili so, da komunikacija med upravo in uredniki sicer poteka, a da je namenjena
predvsem »iskanju rešitev za spodbujanje odzivnosti in odgovornosti do bralk in bralcev
ter družbenega okolja«. Občasno pa da pride tudi do situacije, ko skupaj z uredniki
presodijo, »da je z objavo določene teme smiselno počakati, dokler ni na razpolago
dovolj informacij za objektivno poročanje in obveščanje javnosti«.
Omenjeni primeri kažejo, da novinarji Dela zaradi interesov in pritiskov lastnika ne
morejo kritično in verodostojno poročati o vsaj nekaterih vplivnih javnih osebah v
državi. To ne pomeni, da Delo o Jankoviću in MOL sploh ne poroča. Vendar nam je več
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sogovornikov potrdilo, da je to poročanje zelo omejeno: pozitivno ali nevtralno,
velikokrat povzeto po tiskovnih konferencah ali poročilih STA. Prav tako so nam
sogovorniki omenili več kadrovskih premestitev znotraj podjetja, ko so nekatere bolj
kritične novinarje ljubljanske redakcije premestili na druga delovna mesta.
Novinarji brez zaščite pred pritiski

V četrtem delu preiskave o skritih interesih medijskih lastnikov smo podrobneje
predstavili tri največje časopisne dnevnike: Delo, Dnevnik in Večer. Vsi trije časopisi so
bili po procesu lastninjenja sprva v večinski lasti zaposlenih, kar naj bi novinarjem
zagotavljalo kar največ avtonomije. Vendar so svoje deleže kmalu prodali novim
lastnikom, najprej investicijskim družbam in nato drugim podjetjem, ki večine prihodkov
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niso ustvarjale z mediji: DZS in Pivovarni Laško. Podoben pogled na medije pa ima tudi
sedanji lastnik Dela: družba FMR in njegov najvidnejši predstavnik Stojan Petrič.
Ti novi lastniki so časopise po eni strani upravljali kot zgolj tržno dejavnost, z
zniževanjem stroškov in izčrpavanjem podjetja. Po drugi pa so poskušali medije
uporabljati za pridobivanje drugih poslov, kar smo pokazali zlasti na primeru Dela. Od
novinarjev in urednikov so pričakovali predvsem lojalnost podjetju namesto zavezanosti
javnemu interesu, hkrati so novinarji izgubljali tudi vse zaveznike, ki bi jih lahko
zaščitili pred pritiski lastnika. Ti so lahko kadar koli odstavili odgovornega urednika –
glavni obrambni zid med upravo in novinarji – ter imenovali svojega kandidata, ki je
imel več posluha za njihove interese. Zaradi krize medijske panoge pa so imeli tudi
novinarji vse manj možnosti za drugo zaposlitev, če bi se uprli in tvegali odpoved, kar je
postala zelo realna možnost. Konec leta 2010 je imelo Delo 429 zaposlenih, zdaj še
približno 300, smo izvedeli od virov.
Vse to pomeni slabšo obveščenost javnosti, saj novinarji ne morejo verodostojno pisati o
morebitnih spornih poslih in interesih svojega lastnika. Videli smo tudi, da omejene
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možnosti zaposlitve vplivajo tudi na poročanje drugih medijev o medijski problematiki
(odpuščanju, pritiskom …), saj se novinarji bojijo, da ne bi obveljali za »nelojalne« in s
tem nezaposljive na celotnem, že tako omejenem medijskem trgu.
Kako bi bilo mogoče obvarovati novinarje pred pritiski lastnikov? Kaj lahko naredijo
posamezniki, če jim lastnik ali uprava poseže v vsebino ali zagrozi s sankcijami?
Po njihovih informacijah in izkušnjah se sicer novinarji dnevno borijo za svoja
prepričanja, odločitve in etične standarde, nam je povedala generalna sekretarka Društva
novinarjev Slovenije (DNS) Špela Stare. Odnosi v uredništvih so mnogokrat konfliktni.
Ti konflikti morda niso vidni navzven, a se razrešujejo notranje, je dejala Stare. Dokaz o
pogumu so po njenem tudi številni novinarji, ki so delali v prekarnih razmerjih, a so se
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kljub temu odločili za tožbe proti svojim delodajalcem. Številni so zaradi tega izgubili
delo, čeprav so bili s tožbami uspešni. Pomembna ostaja tudi vloga sindikatov, ki se ne
bojijo konfliktov z lastnikom zaradi kolektivnih pogodb in vprašanj, ki zadevajo delovne
pogoje in plačila.
Toda zavedati se moramo, da novinarji niso nekakšni vitezi v oklepih, ki se borijo za
pravico in resnico. So tudi starši, kreditojemalci in delavci, tako kot vsi drugi, je
opozorila sekretarka. Zato pri svojih odločitvah tehtajo vse te vloge in njihove posledice.
Spregovoriti o lastnem položaju in lastnem mediju je v resnici oblika žvižgaštva in ne le
novinarstva. Žvižgači pa so povsod deležni povračilnih ukrepov, je dodala.
Zato so poskušali v medijski zakon že večkrat vnesti različne mehanizme za
zagotavljanje uredniške avtonomije. Denimo uredniški statut, v katerem bi natančno
opredelili uredniško avtonomijo in postopke za razreševanje konfliktov znotraj
uredništva in z upravo. Ali možnost ugovora vesti, ki novinarju zagotavlja finančno
nadomestilo ali odškodnino, če se zaradi spremenjene uredniške zasnove ali menjave
vodstva ne strinja več z uredniškimi odločitvami. Prav tako so predlagali soglasje
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uredništva pri imenovanju ali razrešitvi odgovornega urednika, a so se predlogu odločno
uprli lastniki medijev, ker da posega v njihovo pravico do svobodne gospodarske
pobude.
Sedanji medijski zakon takih varovalk ne predvideva. Zato je za novinarske kolektive
najbolj pomembno, da so dobro organizirani in povezani, saj je take kolektive težje
obvladovati in jim vsiljevati uredniške odločitve, meni Stare. Veliko lažje je izvajati
pritisk na posameznike, ki nimajo podpore kolegov, na kar so nas opozorili številni
sogovorniki, s katerimi smo se pogovarjali med preiskavo. Sploh če imajo novinarji
občutek, da ne morejo zaupati niti svojim urednikom, ki jih je več sogovornikov
izpostavilo kot največje krivce za sedanje razmere – celo večje kot lastnike – ker da so se
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Prihodnost gradbeništva je v e4
hišah
Avtor: Wienerberger d.o.o. - 3. junija, 2020

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

e4 hiša, foto: Miran Kambič

0-energijskih stavb je v Sloveniji vse več, predvsem zaradi stroškov in izboljšane
kakovosti življenja

S tem, ko je letos skoraj nič-energijska gradnja postala obveza vseh novogradenj, se
je v ospredje bolj kot kdaj koli prej začelo postavljati modernejše koncepte. Med
njimi je tudi koncept e4 gradnje, ki ga je skupaj s partnerji razvilo podjetje
Wienerberger, saj izpolnjuje vse zahteve evropske direktive o energetski
učinkovitosti, ter obenem v ospredje postavlja uporabniško izkušnjo. Gradnja E4 hiš,
ki so enakovredne 0-energijskim hišam, je med slovenskimi potrošniki vse bolj
priljubljena, saj se ponaša z optimizacijo stroškov v celotni življenjski dobi stavbe,
ter obenem zagotavlja visoko kakovost bivanja.
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Ker se bodo s tem v prihodnje soočili prav vsi
novograditelji, smo odgovore o tem, kako je
gradnja 0-energijskih stavb videti v praksi,
pogovarjali z dr. Miho Praznikom, vodjo
dejavnosti Pasivna gradnja in energijsko
učinkovita prenova na Gradbenem inštitutu
ZRMK.

Kakšne so pravzaprav 0-energijske
stavbe?
dr. Miha Praznik

“V primerjavi s starejšimi stavbami so to
primeri novih in celovito obnovljenih stavb, ki za svoje obratovanje potrebujejo
neprimerno manj energije, večji poudarek pa je tudi na koriščenju obnovljivih virov
energije. Gre torej zanizkoenergijske in pasivne stavbe, kot jih poznamo v praksi že
dlje časa. V primeru stanovanjskih stavb naj bi bila dopustna meja za novogradnjo v
kategoriji sNES (skoraj ničenergijska stavba),” je povedal dr. Praznik, ki je sicer
strokovnjak na področju sistemskih rešitev, arhitekturnih in energetskih konceptov,
energijske učinkovitosti in trajnostne zasnove stavb, ob upoštevanju okoljskih in
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ekonomskih parametrov vseživljenjskega ciklusa stavb.
Ker smo v Sloveniji že pred desetletjem z gradnjo visoko učinkovitih nizkoenergijskih
in pasivnih stavb stopili na pot gradnje skoraj nič-energijskih stavb, po mnenju dr.
Praznika prehod v obvezno gradnjo sNES v Sloveniji ne bi smel biti problematičen,
saj se nove direktive nanašajo na višjo izhodiščno učinkovitost stavb ter omejeno
rabi primarne energije za njihovo obratovanje.
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Posvet na gradbišču Wienerberger.

sNES v Sloveniji
“V zadnjih desetih letih smo v Sloveniji zgradili že več kot 1200 visoko učinkovitih
stanovanjskih sNES, torej vsaj polovico bolj učinkovitih od mejne vrednosti zanje, že
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s pomočjo finančnih spodbud Eko sklada. Tako lahko ocenjujemo da je ostalih
stanovanjskih sNES, sicer verjetno nekoliko manj učinkovitih, še vsaj nekajkrat
toliko,” je povedal dr. Praznik. Dodal je, da opečne hiše e4
podjetja Wienerberger sicer presegajo kriterije energetske učinkovitosti na številnih
področjih.
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Porotherm IZO Profi sistem gradnje

“Primer koncepta e4 hiše govori o sodobni arhitekturi, ki v povezavi z različnimi
tehničnimi rešitvami za opečno gradnjo omogoča doseganje različnih energijskih
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razredov, po želji novograditelja. Odvisno od orientacije in arhitekturne prilagoditve
projekta, prav tako pa z izborom rešitev za toplotni ovoj stavbe in prezračevanje
prostorov, lahko E4 hiša nastopa kot visoko učinkovita nizkoenergijska ali pa pasivna
sNES. S tem so izpolnjene ali pa presežene osnovne zahteve po energijski
učinkovitosti novogradnje sNES, s souporabo obnovljivih virov energije pa se
izpolnijo tudi zahteve po rabi primarne energije in vključevanju OVE v energetsko
oskrbo,” je pojasnil.

Kakšna pa je razlika v gradnji med običajnimi in 0-energijskimi hišami v
ekonomskem smislu?
Čeprav se poraba energije v posameznem gospodinjstvu težko posplošuje, je poraba
energije za ogrevanje v obstoječih stanovanjskih stavbah kar štirikrat višja, kot tista
v novogradnjah sNES v razredu B1, ter kar pa osemkrat višja tistih, v razredu
A1. “Prav tako se je v zadnjih letih gradnja dobrih skoraj 0-energijskih hiš optimirala
in racionalizirala, zato se investicijski dodatek med mejno sNES razreda B1 in
razreda A giblje okoli 5%,” še pojasnjuje dr. Praznik.

Višja kakovost bivanja
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Vendar stroški še zdaleč niso edini argument pri odločanju za gradnjo sNES. Kot
pričajo uporabniki, je kakovost bivanja v tovrstnih stavbah veliko višja, predvsem
zaradi boljše naravne osvetljenosti, stabilnejših temperatur, višjih površinskih
temperatur sten v zimskem času ter veliko boljše kakovost zraka. “Razlika v bivalnih
pogojih je praktično neprimerljiva glede na rezultate parametrov bivanja v teh
temah pri starejših stavbah. Enake ugotovitve veljajo tudi za javne in poslovne
stavbe, ki so grajene v tej tehnologiji, prav tako pa tudi za energetsko celovito
prenovljene starejše stavbe,” je še pojasnil dr. Praznik.
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Porotherm Profi sistem gradnje

Opeka odličnih karakteristik
Ker je izbor gradbenega materiala povezan z lokacijo novogradnje, se veliko hiš v
Sloveniji gradi z opeko. V zadnjih letih se za gradnjo novih stavb izbirajo sodobni
opečni proizvodi, kot je IZO Profi opeka, ki ima v primerjavi s starejšo gradnjo
bistveno boljše toplotne karakteristike, ter sledi pravilom trajnostne gradnje.
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Prednost je tudi ta, da je pri zadnji generaciji zidakov toplotna izolacija integrirana
že v sam opečni blok ter zato dodatna fasadna izolacija ni potrebna.
“Sistemi toplotne zaščite se definirajo glede
na arhitekturo in ostale tehnične ukrepe. Za
pasivne sNES razreda A pridejo v poštev
najdebelejši izo zidaki z izolacijskim ometom
in rešenimi detajli gradnje. Nizko energijske
SNES razreda B1 lahko izhodiščno razmišljajo
tudi o manjših debelinah,” še pojasnjuje dr.
Praznik.

StrehaTondach s opečnimi krajniki

Vse, kar morate vedeti, da bo projekt uspešen:
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Pravo dodano vrednost takšne stavbe ustvarimo z optimalno arhitekturno
rešitvijo, s katero se definira tudi cena gradnje. “Prvi korak pa je zagotovo
jasno definirana projektna naloga, ki vključuje optimalno izpolnjene
zahteve in pričakovanja novograditelja, prav tako ustrezno prilagojene
lastnosti novogradnje glede na cilje gradnje. Zato je še kako pomembno
sodelovanje investitorja in projektantov. Ne smemo pa pozabiti tudi na
nadaljnje komuniciranjemed projektantom in izvajalcem, ki pa bo
verjetno enostavnejše v kolikor so bile za gradnjo stavbe načrtovane
prepoznane sodobne sistemske rešitve, s katerimi se izbrani izvajalec mora
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dnevno srečevati tudi na drugih projektih,” še pojasnjuje sogovornik.
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