Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 4. 11. 2020
Število objav: 20
Internet: 9
Radio: 1
Tisk: 10
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 20
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
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Povzetek

Naslov

Trump ali Biden: čigave zmage si želijo slovenski politiki?

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2020

Avtor

Miha Orešnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Pompea v Sloveniji. Američani se zavzemajo za to, da ta del Evrope ne bi bil več tako odvisen od ruskih energentov,
izrazili so tudi interes pri morebitni gradnji drugega bloka krške nuklearke. Premier je sicer včeraj dodatna štiri leta v
Beli hiši zaželel tudi prvi dami Melanii Trump, njegovi koalicijski partnerji...

Naslov

Dijaki oživili malo tržnico

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2020

Avtor

O. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Petnajst bodočih slikopleskarjev se je izkazalo. Prenovili 200 kvadratnih metrov stenskih površin. Slovensko
združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je pred dnevi s podporo ministrstva za okolje in prostor izvedlo
praktično delavnico za dijake, ki se na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji...

Naslov

V Špaji dolini odpadkov ne bo mogoče več odlagati

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...upravne enote so sporočili, da so vlogo JKP Grosuplje sredi septembra odstopili v reševanje ministrstvu za okolje in
prostor (MOP), saj gre skladno z gradbenim zakonom za objekt z vplivi na okolje. Na okoljskem ministrstvu pa so
odgovorili, da so v postopku izdaje upravnega dovoljenja konec minulega meseca od investitorja...

Naslov

Slovensko lesarstvo mora staviti na izdelke z visoko dodano vrednostjo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 3. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tako s spodbujanjem potrošnje kot ponudbe. Na strani potrošnje načrtuje ozaveščanje javnosti in promocijo na
domačih in tujih trgih, večjo rabo lesa pri gradnji javnih stavb in spodbude za siceršnjo večjo rabo lesa. Pri ponudbi pa
država spodbuja razvoj novih lesenih produktov in dvig predelovalnih kapacitet, povezovanje...

Naslov

Po Marlesovih hišah iz udobja doma

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 4. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...individualnih družinskih hišah ter po naselju Drenov grič, kjer se predstavita dva tipa vrstnih hiš. Dnevi pasivne hiše
so namenjeni vsem, ki razmišljajo o gradnji ali prenovi hiše, in tistim, ki jih preprosto zanima, kaj je pasivna hiša, kako
deluje, kaj lahko od nje pričakujemo in kako je v njej živeti. Zato v podjetju...
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Naslov

Virtualni sprehod po petih Lumarjevih hišah

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 4. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ničenergijskih hišah z letno porabo pod 15 kWh/m2. Ob tem boste od Lumarjevih svetovalcev in strokovnjakov prejeli
vse potrebne informacije o celoviti storitvi gradnje nove hiše. Na ogled bo pet Lumarjevih hiš: Primus-R 150 iEDITION prva in edina slovenska hiša s certifikatom Active House, individualna hiša Zbašnik,...

Naslov

V Kobaridu bodo vzrejali avtohtono podust

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2020

Avtor

Neva Blazetič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gradi obsežen objekt za vzrejo primorske podusti. Občina Kobarid prenavlja odkupljeno stavbo, del območja bo
preuredila v park. Država pa se pripravlja na gradnjo južne razbremenilne ceste. V novi stavbi bodo uredili več
bazenov za vzrejo avtohtone podusti. Foto: Neva Blazetič V novi stavbi bodo uredili več bazenov...

Naslov

GZS prihodnje leto ne pričakuje občutnejšega krčenja gradbenih aktivnosti

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 3. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...poslujejo letos in kaj pričakujejo prihodnje leto nestanovanjskih stavb izdanih 3.931 gradbenih dovoljenj. So pa bila
gradbena dovoljenja izdana tudi za večje inženirske objekte na severnem delu tretje razvojne osi in na železniškem tiru
od Divače do Kopra. V istem obdobju lani pa je bilo izdanih 4.644 gradbenih dovoljenj...

Naslov

Koliko zaslužijo Slovenci v tujini in kaj pričakujejo, če bi se vrnili

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2020

Avtor

Anja Zaletel

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tehnologije in naravoslovja, 16 odstotkov na področjih trženja, nabave, administracije in kadrov, po nekaj manj kot
deset odstotkov pa na področjih proizvodnje, gradbeništva in logistike, IT, računalništva in telekomunikacij ter financ,
bančništva in zavarovalništva. Devet odstotkov vprašanih je končalo štiri- ali petletno...

Naslov

Različna gradiva in tehnologije gradnje

Medij

Dnevnik - Moj dom, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Moj dom; 4. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 594 cm2

...1. dnevi pasivne hiše v Sloveniji Različna gradiva in tehnologije gradnje Fakulteta za arhitekturo UL, Konzorcij+
pasivna hiša in Eko sklad, j. s., letos že enajstič organizirajo Dneve pasivne hiše. Dnevi pasivnih hiš sodijo...
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Naslov

Pravilna izvedba fasadnih sistemov

Medij

Dnevnik - Moj dom, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Moj dom; 4. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 549 cm2

...Energijsko učinkoviti ovoji stavb Pravilna izvedba fasadnih sistemov Združenje za trajnostno gradnjo 6BC Slovenija
je ob podpori MOP in Eko sklada organiziralo strokovno delavnico na temo pravilne izvedbe fasadnih ovojev.
Namenjena je bila izvajalcem -...

Naslov

Zdenkine ograje kot dekorativni elementi

Medij

Dnevnik - Moj dom, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Moj dom; 4. 11. 2020

Avtor

Tomaž Bukovec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 291 cm2

...pripravljati ta uvodnik, sem si rekel, da ob aktualni situaciji zaradi virusa glavne pozornosti ne bom namenil temu,
kajti življenje gre naprej. Gre z gradnjo, vzdrževanjem, nakupom, s tisoč in eno podrobnostjo, ki jo predstavljamo tudi v
današnji prilogi. Je treba spati in zato pišemo o spalnicah, bo treba odstranjevati...

Naslov

Opažni zidaki ISOSPAN

Medij

Dnevnik - Moj dom, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Moj dom; 4. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

Površina: 356 cm2

...Gradnja Opažni zidaki ISOSPAN Leso-cementni opažni zidaki ISOSPAN združujejo dobre lastnosti zidanih in lesenih
hiš. Ker omogočajo optimalen način gradnje in odlično bivalno okolje, je prav, dav nadaljevanju opišemo tudi ta
uveljavljen...

Naslov

Tri desetletja varčevanja kažejo zobe

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 4. 11. 2020

Avtor

Milena Zupanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 610 cm2

...izkazala za najnujnejša. Osnutek načrta za okrevanje in odpornost mora obravnavati in potrditi vlada, neuradno pa je
v predlogu ministrstva za zdravje gradnja nove infekcijske klinike v Ljubljani in Mariboru, negovalne bolnišnice v
Mariboru in Novem mestu ter izolacijskih sob na Golniku. Le tri odstotke za naložbe...

Naslov

Slovenija ustavlja kitajskega zmaja

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 4. 11. 2020

Avtor

Zorana Baković

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 544 cm2

...Slovenija ustavlja kitajskega zmaja Geostrateški interesi Država gradnje drugega tira, 5G in Luke Koper ne želi
prepustiti Kitajski - V Srbiji na dveh stolčkih Ljubljana - Kitajska je s svojim kapitalom na pohodu na evropski...
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Naslov

Hidroelektrarn na Muri še dolgo ne bo

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 4. 11. 2020

Avtor

Jože Pojbič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 1.203 cm
2

...minulih letih in desetletjih in v dveh nadaljevanjih se bomo pomudili samo pri največjih in najbolj razvpitih. V prvem
delu bomo spregovorili o načrtih za gradnjo hidroelektrarn na Muri. Jože Pojbič To je vsekakor največji in najdlje
trajajoč neuresničen projekt v pokrajini ob Muri, ki je lani z ustavitvijo priprave...

Naslov

Med koristjo in nevarnostjo

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 4. 11. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 885 cm2

...tiru, 5G in Luki Koper Ljubljana - Kitajce v Sloveniji zanimajo veliki posli, a slovenska politika jih pri tem blokira;
trenutno kitajske gradbince pri gradnji drugega tira in Huavvei pri omrežju 5G, pred leti je politika zavrnila kitajske
apetite po Luki Koper. Nejc Gole Nova uprava 2TDK, ki jo vodi Pavle Hevka,...

Naslov

Vodičani se bodo še dolgo dušili v prometu

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 4. 11. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 11

Površina: 339 cm2

...dovoljenja, direkcija že ima zagotovljen denar za prometnico Vodice - Čeprav so prebivalci Vodic tudi s protestnimi
shodi že večkrat zahtevali začetek gradnje obvozne ceste v letu 2020, je za zdaj znano le, da za to prepotrebno
prometnico do konca leta ne bo izdano niti gradbeno dovoljenje. Ljudje so jezni, saj...

Naslov

V Žireh se je začela gradnja doma za starejše

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 3. 11. 2020

Avtor

Nina Brus

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:13

Trajanje: 3 min

...LOTRIČ (voditeljica) Ob splošnem pomanjkanju prostora v domovih za starejše po vsej državi je dobrodošla novica,
da se je v Žireh začela težko pričakovana graditev novega doma. Stavba naj bi bila končana do aprila, prve stanovalce
bi predvidoma sprejeli jeseni prihodnje leto. Zasebni vlagatelj družba Senecura načrtuje...

Naslov

Trije projekti, o katerih je nekaj več podrobnosti

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 4. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 326 cm2

...družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj je avgusta ob začetku javne razprave o najnovejšem predlogu zakona
o dolgotrajni oskrbi opozoril na načrtovano gradnjo petih domov za ostarele in končanje dveh začetih gradenj. Pri
SVRK so v zvezi z načrtom za okrevanje pojasnili: »Domovi za starejše so le eden od ukrepov...
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Trump ali Biden: čigave zmage si želijo slovenski
politiki?
Ljubljana, 03.11.2020, 19:47 | Posodobljeno pred dvema urama
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

Miha Orešnik

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

Če kaj, lahko Donaldu Trumpu zmago odnese njegov odnos do
pandemije, ki je popolnoma drugačen od odnosa slovenskega
premierja Janeza Janše. Pri tem si je Janša bližje z Bidnom, a je
vseeno podprl Trumpa, celo javno. Kaj si torej predsednik vlade
obeta, če zmaga Trump?

Premier Janez Janša si lahko v primeru ponovne zmage Donalda
Trumpa zagotovo končno obeta obisk predsednika in prve dame Melanie
Trump v njeni rodni Sloveniji, na čemer zelo intenzivno dela predvsem zdajšnja
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24ur.com
Država: Slovenija

03.11.2020
Torek, 20:21

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/cigave-zmage...
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vlada. Da bi se v ozadju skrival še kakšen pomembnejši interes, pa niti
koalicijski partnerji po naših informacijah ne vedo.

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

Kakšni so ameriški interesi pri nas, smo videli ob avgustovskem obisku
državnega sekretarja Mika Pompea v Sloveniji. Američani se zavzemajo za to,
da ta del Evrope ne bi bil več tako odvisen od ruskih energentov, izrazili so tudi
interes pri morebitni gradnji drugega bloka krške nuklearke. Premier je sicer
včeraj dodatna štiri leta v Beli hiši zaželel tudi prvi dami Melanii Trump, njegovi
koalicijski partnerji pa so medtem bolj zadržani.

Bi lahko zakonca Trump v primeru ponovne zmage res obiskala Slovenijo? FOTO: AP

Od ostalih strank se za Trumpa ni opredelil nihče, razen Zmaga Jelinčiča,
večina pesti stiska za Joeja Bidna, pa še to zlasti zato, da Trump ne bi znova
zmagal.
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24ur.com
Država: Slovenija

03.11.2020
Torek, 20:21

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/cigave-zmage...

3/3

"Jaz osebno pričakujem ali pa želel bi si, da bi Biden zmagal. Sem nekoliko
naveličan te politike samodržcev širom po svetu, ki se je začela prav s pojavom
Donalda Trumpa," priznava Matjaž Nemec, poslanec Socialnih demokratov.
Nasprotno si zmage Donalda Trumpa želi Jožef Horvat, vodja poslanske
skupine Nove Slovenije: "Naše vrednote krščanske demokracije so bližje
vrednotam, ki jih zagovarjajo republikanci. Ampak kot rečeno, treba bo
spoštovati, in to vedno delamo, voljo volivcev."
Klemen Grošelj, evropski poslanec LMŠ, je naklonjen zmagi
Bidna: "Kampanja je bila relativno nevsebinska, sicer same volitve so izjemno
pomembne. Osebno bi rekel, da sem bolj naklonjen demokratom oziroma
demokratskemu kandidatu."
Neodločen in nekoliko bolj kritičen do obeh kandidatov pa je Gregor Perič,
poslanec SMC: "Sam se osebno nisem še našel ne pri enem ne pri drugem

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

kandidatu. Če bi bil Američan in imel njihovo državljanstvo, bi morda na te
družbene delitve gledal drugače. Ker gledati na ZDA skozi oči Evropejca
mislim, da ni najbolj ustrezno."
Ne glede na to, kdo bo zmagal, eno dejstvo ostaja nespremenjeno: Evropa in
tudi Slovenija bo morala s predsednikom, ki bo januarja sedel v Belo hišo ali
nadaljeval s sedenjem v njej, konstruktivno sodelovati.
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03.11.2020

Slovenskenovice.si

Torek, 13:29

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...
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Dijaki oživili malo tržnico
Objavljeno 03. november 2020 13.23 | Posodobljeno 03. november 2020 13.23 | Piše: O. B.
Ključne besede:

soboslikar

tržnica

dijaki

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

Petnajst bodočih slikopleskarjev se je izkazalo. Prenovili 200
kvadratnih metrov stenskih površin.
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Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...
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Odpri galerijo

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

Dijaki so poskusili tudi strojno nanašanje barve.
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Država: Slovenija

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...
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Kaj berejo drugi
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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!

storitev omogoča

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je pred dnevi s podporo ministrstva za okolje in prostor izvedlo praktično delavnico za dijake, ki se na Srednji
gradbeni šoli in gimnaziji Maribor (SGŠG) izobražujejo za poklic slikopleskarja.
Tokrat so se lotili dotrajanih stenskih površin male mariborske tržnice v Dominkuševi ulici, ki namerava svojo sezonsko ponudbo razširiti še na ekološke izdelke.
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Slovenskenovice.si

Država: Slovenija
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Kazalo
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Kazalo
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Na hodnikih stare tržnice je bilo živahno.
Za osvežitev tržnice z novimi odtenki je barve iz družine Jupol prispevala družba JUB, napravo za strojno nanašanje barv pa podjetje Wagner.
Ciril Ambrož, ki je na SGŠG Maribor odgovoren za praktični pouk in izvedbo šolskih delavnic za bodoče slikopleskarje, je izvedbo delavnice toplo pozdravil: »Na šoli radi
sodelujemo pri projektih, kjer lahko dijaki pridobijo izkušnje na terenu in si hkrati gradijo še druge vrednote, pomembne pri njihovem odraščanju, te pa se odražajo v koristih
za naše občane in tudi mesto.«

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

Pobuda za barvito prenovo male tržnice je prišla od mariborske Snage. »Da bi ji vdihnili lepšo podobo in jo s tem tudi oživili. Seveda smo morali malce pohiteti, saj nas
poleg pozne jeseni, ko sredi oktobra postaja vreme vse hladnejše, omejuje še koronavirus.« Ambrož je še povedal, da se takih projektov vselej razveselijo, saj so dijaki pri
delu še bolj natančni. »Rezultate njihovega dela namreč ocenjuje tudi širša javnost.«

Prostori so bili potrebni prenove. FOTOGRAFIJE: arhiv GBC Slovenija
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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!

Pri barviti prenovi notranjih prostorov male tržnice je sodelovalo 15 dijakov prvega in drugega letnika slikopleskarske smeri. Skupaj so prenovili okoli 200 kvadratnih metrov
stenskih površin, prebarvali pa so tudi kovinske okvirje oken. Ko bodo dopuščale razmere, bodo pobarvali še stebre, ki jih bodo krasili motivi rastlin.
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V Špaji dolini odpadkov ne bo mogoče več
odlagati
Po novem letu bodo smeti iz treh občin začasno ostajale v Ljubljani. Čistilno napravo v Špaji dolini
bodo morali porušiti.
Fotografija: Smetišče v Špaji dolini je že skoraj polno. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Odpri galerijo
Smetišče v Špaji dolini je že skoraj polno. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
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Bojan Rajšek
03.11.2020 ob 07:00

Bojan Rajšek
03.11.2020 ob 07:00
Poslušajte
Čas branja: 4:48 min.
Delite
Grosuplje – Regijski komunalni deponiji nenevarnih odpadkov Špaja dolina bo konec leta poteklo
okoljevarstveno dovoljenje, kar pomeni, da z začetkom leta 2021 ne bo več mogoče odlagati
ostankov komunalnih odpadkov. Javnemu komunalnemu podjetju (JKP) Grosuplje, ki upravlja
deponijo, pa še ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za gradnjo druge faze deponije.
JKP Grosuplje še nima gradbenega dovoljenja za drugo fazo deponije.
Sedanji deponiji bo okoljevarstveno dovoljenje poteklo konec leta.
Izcedne vode bodo morali voziti na čistilno napravo v Grosuplje.
»Postopki za pridobitev gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja so v teku. Dovoljenja
pričakujemo v kratkem, gradnja pa se bo lahko začela po pridobitvi obeh dovoljenj. Hkrati je v
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izdelavi projekt za izvedbo, ki vključuje fazno gradnjo deponijskega polja,« je povedal Stanislav
Stopar, direktor grosupeljske komunale.

Priložili pomanjkljivo dokumentacijo
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Pridobitev gradbenega dovoljenja za odlagališče z zmogljivostjo 336.000 ton odpadkov se bo najbrž
zavlekla. Z grosupeljske upravne enote so sporočili, da so vlogo JKP Grosuplje sredi septembra
odstopili v reševanje ministrstvu za okolje in prostor (MOP), saj gre skladno z gradbenim zakonom
za objekt z vplivi na okolje. Na okoljskem ministrstvu pa so odgovorili, da so v postopku izdaje
upravnega dovoljenja konec minulega meseca od investitorja zahtevali tudi dopolnitev projektne
dokumentacije, dokazila o pravici graditi in investitorstva, za kar ima grosupeljska komunala zdaj 45
dni časa, da jih predloži.

Prepeljani odpadki na obrat MBO v RCERO Ljubljana.
Grosupeljska komunala mešane komunalne odpadke, zbrane v grosupeljski, ivanški in dobrepoljski
občini, od leta 2016 vozi na mehansko in biološko obdelavo (MBO) v RCERO Ljubljana, kjer ostanek
ostanka nato nekajkrat na leto prevzamejo in obdelanega odložijo na deponijo v Špaji dolini.
»Prihodnje leto bomo obdelane odpadke za odlaganje v RCERO Ljubljana prevzeli po pridobitvi
okoljevarstvenega dovoljenja, če bo to izdano po 1. januarju 2020,« je povedal Stopar.
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Smetišče v Špaji dolini je že skoraj polno. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Dodaja, da pri vseh drugih vrstah odpadkov, kot so biološki odpadki, ločeno zbrana odpadna
embalaža, steklo, papir, odpadne sveče, odpadna elektronska oprema ter vsi drugi odpadki, ki se
zbirajo v zbirnem centru, ne bo nobenih sprememb in jih bodo enako kot do zdaj zbirali v CERO
Špaja dolina. Iz ljubljanskega javnega podjetja Voka Snaga so sporočili, da so v letošnjih prvih
devetih mesecih iz grosupeljske, dobrepoljske in ivanške občine obdelali 2657 ton odpadkov, sedem
odstotkov oziroma 186 ton ostanka ostankov odpadkov pa jih je grosupeljska komunala odpeljala in
odložila na deponiji v Špaji dolini.

Niti sledu o kanalizaciji
Na okoljskem inšpektoratu pojasnjujejo, da so letos opravili dva inšpekcijska nadzora, pri čemer
inšpekcija nepravilnosti glede morebitne kršitev okoljevarstvenega dovoljenja ni zasledila. Je pa
inšpektorica v zapisniku izpostavila nujnost gradnje druge faze deponije, s katero bo zagotovljeno
Č
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varstvo tal ter podzemne in površinske vode. Če novega odlagalnega polja morda ne bi zgradili, bi
zaradi naklona brežine ob padavinah to vplivalo na izcedne vode I. faze odlagališča in posledično
tudi škodljivo na podzemne vode, je povedala Darija Dolenc Ulčar.

Pred devetimi leti je bilo dno komunalne deponije v Špaji dolini komaj prekrito s smetmi, ki jih takrat
pred odlaganjem še niso vozili na mehansko in biološko obdelavo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Z agencije za okolje (Arso) so sporočili, da se izcedne vode v okviru obratovanja druge faze
odlagališča ne bodo smele čistiti na sedanji čistilni napravi pod deponijo s tehnologijo dvostopenjske
reverzne osmoze, zato jo bodo morale občine, lastnice deponije, opustiti in odstraniti. Izcedne vode
iz odlagališča se bodo zbirale v zadrževalnem bazenu in od tod s cisternami vozile na čiščenje v
čistilno napravo v Grosuplje. Takšen način ravnanja z izcedno vodo bo veljal do gradnje tlačnega
voda za odvod izcednih voda iz deponije v Špaji dolini na čistilno napravo in do priključitve izcednih
voda na tlačni vod. Za obratovanje povsem obnovljene čistilne naprave v Grosupljem z zmogljivostjo
20.000 populacijskih enot je bilo leta 2013 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, v kar je bila takrat
vračunana tudi količina odpadnih voda iz deponije v Špaji dolini, je povedal Andrej Vuga z Arsa.
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Slovensko lesarstvo mora staviti na izdelke z
visoko dodano vrednostjo
Slovenska lesno-predelovalna industrija ima velik potencial, a ne v masovni proizvodnji, pač pa v kakovostih, unikatnih
izdelkih z visoko dodano vrednostjo, je prepričan predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh.
Cilj države je povečanje domače predelave hlodovine na tri milijone kubičnih metrov letno.
OZS je skupaj z direktoratom za lesarstvo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javno agencijo Spirit
Slovenija danes pripravila spletni strokovni seminar za lesarje. Na njem so med drugim pregledali aktualno zakonodajo in
razpise, na katerih lahko podjetja iz lesno-predelovalne industrije pridobijo državno pomoč za svoje projekte.
"Nekoč, ne tako daleč nazaj, je bilo slovensko lesno podjetništvo v samem evropskem vrhu. Danes žal temu ne moremo
več tako reči," je uvodoma poudaril Meh. Kritičen je bil do državnega podjetja Slovenski državni gozdovi, ki bi moralo
spodbujati slovensko lesno-predelovalno verigo, "a temu ni tako". Več pozornosti to podjetje po njegovih besedah še
vedno namenja izvozu hlodovine na tuje trge.
V OZS ima sekcija lesnih strok 2500 članov, od tega skoraj 500 žagarjev. "Delujejo s 40 odstotki svojih kapacitet, čeprav
bi lahko delovali s 100 odstotki. Kriv ni koronavirus, pač pa nimajo surovine," je opozoril Meh. Zato se je zavzel, da bi
Slovenski državni gozdovi prioritetno zagotavljali les slovenskim predelovalnim podjetjem, država pa bi s finančno
spodbudo k temu spodbujala tudi zasebnike.
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V Sloveniji je, kot kažejo podatki direktorata za lesarstvo na gospodarskem ministrstvu, 58 odstotkov ozemlja
poraščenega z gozdovi. Letni prirast je devet milijonov kubičnih metrov lesa, letni posek pa se v zadnjih letih giblje med
petimi in šestimi milijoni kubičnih metrov. Domača podjetja so lani predelala le 1,9 milijona kubičnih metrov slovenskega
lesa.
Cilj države je po navedbah generalnega direktorja direktorata za lesarstvo Danila Antona Ranca povečanje domače
predelave hlodovine na tri milijone kubičnih metrov letno. Država želi doseči tudi 30-odstotni delež lesa v javnih stavbah,
15.000 zaposlenih v panogi in povečanje prodajne realizacije na 2,5 milijarde evrov letno.
Država namerava, kot je pojasnil Darko Sajko z direktorata, cilje dosegati tako s spodbujanjem potrošnje kot ponudbe.
Na strani potrošnje načrtuje ozaveščanje javnosti in promocijo na domačih in tujih trgih, večjo rabo lesa pri gradnji javnih
stavb in spodbude za siceršnjo večjo rabo lesa. Pri ponudbi pa država spodbuja razvoj novih lesenih produktov in dvig
predelovalnih kapacitet, povezovanje gospodarstva, razvojnih in raziskovalnih institucij ter spremembe poslovnih
modelov.
Več razpisov za lesno-predelovalno industrijo je že v teku. Tako država v okviru razpisa za spodbujanje malih in srednjih
podjetij sofinancira razvoj novih lesenih izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Podjetja lahko pridobijo od 50.000 do 500.000
evrov na projekt. Skupno je razpisano 6,2 milijona evrov sredstev, ministrstvo pa pravkar končuje postopek, s katerim bo
znesek povečala za še dva milijona evrov.
Na voljo so tudi povratna sredstva za povečevanje kapacitet, denimo za nakup ali gradnjo objektov za predelavo lesa ali
za nakup strojev in naprav. Podjetja lahko dobijo od 100.000 do pet milijonov evrov kredita, največ pa 85 odstotkov
celotne vrednosti projekta.
Aktualnih je tudi več drugih horizontalnih razpisov, kot so spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetij
ter različni vavčerji pri Slovenskem podjetniškem skladu. Sklad nudi tudi covid mikrokredite, naložbena in likvidnostna
posojila so na voljo pri SID banki, Spirit pa spodbuja trajnostno poslovno strateško transformacijo in razvoj novih
poslovnih modelov za lažje vključevanje slovenskih podjetij v globalne verige vrednosti, je naštel Sajko.
Na današnjem seminarju so se udeleženci s strokovnjaki dotaknili še več drugih tem, med njimi novosti iz petega
protikoronskega zakona ter ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev v luči epidemije covida-19.
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Po Marlesovih hišah iz udobja doma
MARLES HIŠE
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Oglasno sporočilo

04.11.2020, 00.01

Na Dnevih pasivne hiše se bo predstavilo mariborsko podjetje Marles hiše,
virtualno se bodo vrata njegovih hiš odprla v soboto, 7. novembra.
Dnevi pasivne hiše 2020 bodo v okviru podjetja Marles hiše potekali nekoliko drugače. Vse Marlesove
pasivne hiše si boste lahko ogledali v živo virtualno to soboto pod aktivnim vodstvom Marlesovih arhitektov
in prodajnikov. Marlesovi strokovnjaki bodo predstavili pet Marlesovih pasivnih hiš, od katerih ima vsaka
svoje arhitekturne in funkcionalne posebnosti. Obiskovalce bodo virtualno vodili po štirih individualnih
družinskih hišah ter po naselju Drenov grič, kjer se predstavita dva tipa vrstnih hiš. Dnevi pasivne hiše so
namenjeni vsem, ki razmišljajo o gradnji ali prenovi hiše, in tistim, ki jih preprosto zanima, kaj je pasivna
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hiša, kako deluje, kaj lahko od nje pričakujemo in kako je v njej živeti. Zato v podjetju Marles hiše vabijo vse,
ki jih predstavitev zanima, da vprašanja in dileme posredujejo pred dogodkom na info@marles.com. Urnik
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ogledov Marlesovih pasivnih hiš in prijavnice za ogled najdete na spletni strani www.marles.com.
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Virtualni sprehod po petih Lumarjevih hišah
LUMAR

Oglasno sporočilo

04.11.2020, 00.01

V okviru Dnevov pasivne hiše 2020 bo svoje hiše predstavilo tudi podjetje Lumar.

22

Vecer.com
Država: Slovenija

04.11.2020
Sreda, 00:01

Kazalo

https://www.vecer.com/bonbon/virtualni-sprehod-po-...

2/2

Ker trenutna situacija ne omogoča, da bi hiše pokazali v živo, so pri Lumarju pripravili spletne virtualne
sprehode po svojih optimiranih skoraj ničenergijskih hišah z letno porabo pod 15 kWh/m2. Ob tem boste od
Lumarjevih svetovalcev in strokovnjakov prejeli vse potrebne informacije o celoviti storitvi gradnje nove
hiše. Na ogled bo pet Lumarjevih hiš: Primus-R 150 iEDITION - prva in edina slovenska hiša s certifikatom
Active House, individualna hiša Zbašnik, individualna hiša Fak, Primus-D 137d Mitje Petkovška - prva
slovenska hiša s certifikatom Passivhaus instituta v Darmstadtu (na fotografiji) in hiša Primus iEDITION
Individual. Lumarjeve skoraj ničenergijske hiše odlikujejo funkcionalna in odprta tlorisna zasnova,
optimizirana tehnologija gradnje, pravilna in kakovostna vgradnja stavbnega pohištva in certificirani
izvedbeni detajli. Tako je prav vsaka hiša Lumar, kot pravijo v podjetju, energijsko izjemno učinkovit dom s
prijetnim bivalnim ugodjem. Z uporabo naravnih materialov in zaradi energijske učinkovitosti lahko pridobite
tudi največje nepovratne spodbude Eko sklada. Vsem kupcem hiš v podjetju pomagajo z nasveti in pripravo
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dokumentacije za pridobitev teh spodbud. Več informacij in prijave na www.lumar.si.

23

03.11.2020

Primorske.si

Torek, 06:03

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/primorska/goriska/v-kobar...

1/2

V Kobaridu bodo vzrejali avtohtono podust
Neva Blazetič

Goriška

03. 11. 2020, 06.00
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Jugozahodni del Kobarida bo sčasoma spremenil podobo. V ribogojnici Soča na zahodni vpadnici zavod za
ribištvo gradi obsežen objekt za vzrejo primorske podusti. Občina Kobarid prenavlja odkupljeno stavbo, del
območja bo preuredila v park. Država pa se pripravlja na gradnjo južne razbremenilne ceste.

V novi stavbi bodo uredili več bazenov za vzrejo avtohtone podusti. Foto: Neva Blazetič

KOBARID > Po večletnem premlevanju zamisli, kako posodobiti in obogatiti dejavnost v ribogojnici Soča, so s
pomočjo denarja iz različnih virov našli rešitev, ki jo zdaj uresničujejo. Zavod za ribištvo, ki v ribogojnici vzreja soško
postrv za vlaganje v svoje revirje ter ameriško postrv za prodajo in vlaganje pod trnek, gradi obsežno stavbo za
vzrejo ogrožene avtohtone primorske podusti, pri čemer sodeluje z italijanskim partnerjem Parco Ticino v
čezmejnem projektu Life for Lasca. V objektu bodo njeni vzreji namenili štiri zemeljske samoočiščevalne bazene in
več manjših betonskih. Naložba je ocenjena na okoli 800.000 evrov. V projektu je dogovorjeno, da bo ribogojnica v
Kobaridu razširjala populacijo primorske podusti v porečju reke Soče in Vipave, na italijanski strani pa v porečju
Pada na odsekih njene nekdanje razširjenosti.
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Vzporedno Občina Kobarid v odkupljeni stavbi skupaj z Ribiško družino Tolmin in njenim podjetjem Faronika ter
zavodom VseUk ureja atraktivno predstavitev soške postrvi. “Prvo fazo prenove z ureditvijo pritličja smo s pomočjo
denarja EU iz ribiškega sklada zaključili. Na razpisu LAS Dolina Soče smo uspeli s prijavo druge faze, to je ureditvijo
preostalega dela hiše. Kot prvi del prenove bo tudi drugi terjal 280.000 evrov, tokrat nam bodo povrnili 100.000
evrov. Prenova naj bi trajala do konca prihodnjega leta,” pojasnjuje kobariški župan Marko Matajurc. Občina v
okviru oživljanja ribogojnice načrtuje še odkup dela zemljišča, ki ga Zavod za ribištvo ne potrebuje. Preuredili ga
bodo v park.
800.000 evrov je ocenjena vrednost naložbe v ribogojnici.
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Kot sporočajo iz direkcije za infrastrukturo, priprave na gradnjo južne obvoznice v dolžini 700 metrov dobro
napredujejo. Idejni projekt je izdelan, nastaja projektna naloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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GZS prihodnje leto ne pričakuje občutnejšega krčenja
gradbenih aktivnosti
Čas branja: 5 min

0
03.11.2020 04:55

Kljub 18-odstotnemu zmanjšanju števila letos izdanih gradbenih
dovoljenj gradbena zbornica ne bije plati zvona, saj stavi na večje
infrastrukturne projekte, ki jih statistika ne zajema
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VASILIJ KRIVEC

Foto: Shutterstock
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Zbornica gradbeništva... >

ZRS >

GZS >

Družba za avtoceste v... >

Gregor Ficko >
2TDK >

Hidroelektrarne na... >

V letošnjih prvih devetih mesecih smo po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije (Surs) v Sloveniji izdali manj gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb kot v
istem obdobju lani. Zato lahko predpostavljamo, da bo gradbene aktivnosti v prihodnjem
letu manj.
Vendar so napovedi zelo nehvaležne, saj je treba upoštevati, da je država letos zagnala
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velike infrastrukturne projekte. Za začetek omenimo le gradnjo tretje razvojne osi, čaka
se tudi začetek del pri drugem tiru.
Najprej poglejmo podatke, koliko gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb smo izdali letos.
V prvih devetih mesecih je bilo po Sursovih podatkih za gradnjo stanovanjskih ali

Preberite tudi
Anketa: kako slovenski gradbinci poslujejo letos in kaj pričakujejo
prihodnje leto

nestanovanjskih stavb izdanih 3.931 gradbenih dovoljenj. So pa bila gradbena dovoljenja
izdana tudi za večje inženirske objekte na severnem delu tretje razvojne osi in na
železniškem tiru od Divače do Kopra. V istem obdobju lani pa je bilo izdanih 4.644
gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb. V devetih
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mesecih letos smo v Sloveniji tako izdali za okoli 18 odstotkov manj gradbenih dovoljenj
za gradnjo stavb kot v prvih devetih mesecih lani.

Septembra več izdanih gradbenih dovoljenj kot avgusta
In kakšni so zadnji podatki. Surs je objavil, da smo septembra letos v Sloveniji izdali več
dovoljenj za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb kot avgusta. Število
gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo večje za 33 odstotkov, število
drugih za sedem odstotkov.
Celotna površina vseh v septembru 2020 načrtovanih stavb naj bi merila slabih 144 tisoč
kvadratnih metrov, kar je za 32 odstotkov več od površine vseh stavb, načrtovanih z
gradbenimi dovoljenji, izdanimi avgusta letos, površina načrtovanih stanovanjskih stavb

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

naj bi bila večja za 11 odstotkov. Število gradbenih dovoljenj je bilo septembra večje za 55
odstotkov. Na podlagi gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe, izdanih septembra
2020, se bodo med drugim gradile večje stavbe splošnega družbenega pomena.
Čeprav je bilo septembra letos izdanih za stanovanjske stavbe 33 odstotkov več
gradbenih dovoljenj kot avgusta, bo v teh stavbah vseh stanovanj za šest odstotkov manj
kot v stavbah, za katere so bila gradbena dovoljenja izdana v mesecu prej. Pri tem jih bo
v enostanovanjskih stavbah 39 odstotkov več, v večstanovanjskih stavbah pa 56
odstotkov manj. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 166,
stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 90 kvadratnih metrov.

GZS stavi na državne infrastrukturne projekte
»Na podlagi zgoraj navedenih podatkov težko napovedujemo gradbene aktivnosti v
prihodnjem letu, še posebej, ker se je letos končno začela gradnja velikih
infrastrukturnih objektov na severnem delu tretje razvojne osi z gradnjo prvega odseka
pri Gabrkah ter drugem tiru železniške proge med Divačo in Koprom z gradnjo viadukta
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Glinščica,« pravi Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenega materiala pri GZS. Po statističnih podatkih analitske službe GZS je
vrednost gradbenih del v letošnjih prvih osmih mesecih v primerjavi z istim obdobjem
lani upadla za 3,8 odstotka. Na omenjeni zbornici so zaskrbljeni predvsem zaradi
investicij v gospodarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 in tukaj je pričakovati
največji upad novih investicij. Je pa število zaposlenih delavcev v gradbeništvu v prvih
osmih mesecih vseeno večje za 2,6 odstotka.

Zbornica se krčenja ne boji
Gregor Ficko na vprašanje, ali lahko napove gradbene aktivnosti v prihodnjem letu,
opozarja na vladne napovedi o zagonu nekaterih velikih infrastrukturnih projektov v
okviru izgradnje prometne in energetske infrastrukture, ki jih bodo do konca letošnjega
leta in v prihodnjem letu razpisovali veliki državni investitorji, kot so Dars, 2TDK,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

DRSI, DRSV, najbrž tudi HESS in INFRA. Projekte, ki so financirani iz kohezijskega ali
regionalnega razvojnega sklada Evropske unije iz trenutne finančne perspektive, bodo
izvajali tudi ministrstva in občine. »V zbornici pričakujemo, da trend gradbenih
aktivnosti ne bo pomembneje upadel,« razlaga Gregor Ficko in ob tem dodaja, da je
gradbeništvo med epidemijo COVID-19 ena od redkih gospodarskih panog, ki je delovala
precej nemoteno. Opozarja tudi na gradbene multiplikativne blažilce državi, ki je v
prvem valu epidemije pomagala premoščati krizo. Zato pričakuje, da bo zelo podobno
tudi v nadaljevanju zdravstvene krize.

29

Finance.si
Država: Slovenija

03.11.2020
Torek, 04:55

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8967654/GZS-prihod...

5/6

Foto: Jure Makovec

Gregor Ficko, Zbornica gradbeništva in industrije
gradbenega materiala: »Če bo v prihodnjem letu
gradbena aktivnost upadla za več kot desetino,
bodo slovenska gradbena podjetja krčila in začela
odpuščati.«
Splošno znana pa je specifika gradbene panoge, ki jo velika nihanja pri opravljenih
gradbenih delih lahko spravijo v velike težave. Slovenska gradbena podjetja lahko po
Fickovem mnenju prenesejo največ desetodstotni upad gradbenih del: »Vse, kar je več,
podjetjem ob pregovorno nizki akumulacijski vrednosti slovenskega gradbeništva že
lahko povzroča težave, predvsem pri odplačevanju finančnih obveznosti, pa tudi pri
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ohranjanju delovnih mest.« In kakšne bodo posledice, če bo upad gradbenih del v
prihodnjem letu večji od desetih odstotkov? »Podjetja se bodo začela krčiti z
zmanjševanjem števila delovnih mest, pa tudi njihov investicijski cikel v opremo in
tehnologijo se bo upočasnil,« pravi Gregor Ficko.

Zlato pravilo je v Sloveniji tako rekoč mrtvo
Razvite države Evropske unije izbruhe posameznih kriznih ciklusov zelo odločno blažijo
z javnimi investicijami, predvsem v infrastrukturo, a tudi druge industrijske panoge z
visoko dodano vrednostjo in globalnimi trgi. V Zbornici gradbeništva in industrije
gradbenega materiala opozarjajo, da je danes, ko drugi val epidemije COVID-19 prihaja
do vrhunca in skoraj vsa Evropa za določen čas zapira ogromno gospodarstva, kar bo še
kako vplivalo na nacionalne BDP, zelo nehvaležno napovedovati, v kakšnem obsegu bodo
krizo premoščale z vlaganji v javno infrastrukturo, še posebej zaradi visokih stroškov v
zdravstvenih sistemih, ki so posledica zdravstvene krize.
Tudi v Sloveniji smo dolgo časa pripravljali načrt zlatega pravila, s katerim bi država s
proticikličnimi investicijskimi učinki uravnavala gradbene aktivnosti. Vendar je bilo to
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pravilo v Sloveniji hitro ob sapo. Prvo leto po njegovem sprejetju so pristojna ministrstva
in državni investitorji še kazali voljo, da ga uresničijo, potem pa je volja pošla. »Res pa je,
da v Sloveniji obstajajo številne zavore, ki preprečujejo učinkovito dinamiko izvajanja
večjih infrastrukturnih projektov državnega pomena, predvsem pri upravnih postopkih,
kot je pridobivanje okoljevarstvenih in gradbenih dovoljenj, pravno-premoženjskih
postopkih in tudi postopkih javnega naročanja,« končuje Gregor Ficko.
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Upad vrednosti opravljenih gradbenih del v prvih
osmih mesecih leta 2020
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
je vrednost opravljenih gradbenih del v prvih osmih
mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani
upadla za 3,8 odstotka. Vrednost del na stavbah je
bila nižja za 6,4, na gradbenih inženirskih objektih
pa za 2,4 odstotka. Avgusta je bila vrednost
opravljenih gradbenih del višja od julijske letošnje in
avgustovske v letu 2019. Avgustovska vrednost je
bila v primerjavi z lanskim avgustom višja za 4,8
odstotka, pri čemer so to zaznali prvič po petih
mesecih. Vendar je bila v tem mesecu višja kot pred
enim letom samo vrednost gradbenih del,
opravljenih na inženirskih objektih, in sicer za 11,4
odstotka, medtem ko je vrednost gradbenih del,
opravljenih na stavbah, na letni ravni nižja za 7,3
odstotka. Vrednost del na nestanovanjskih stavbah
je bila za 11,6 odstotka nižja kot v avgustu 2019;
vrednost gradbenih del, opravljenih na stanovanjskih
stavbah, pa je bila za 5,3 odstotka višja.

31

03.11.2020

Finance.si

Torek, 10:00

Država: Slovenija

Kazalo

1 / 15

https://topjob.finance.si/8967554/Koliko-zasluzijo...

Koliko zaslužijo Slovenci v tujini in kaj
pričakujejo, če bi se vrnili
Čas branja: 9 min

0
03.11.2020 10:00

V Sloveniji bi si želeli 80 odstotkov sedanje plače,
večina tudi variabilni del, so proti fleksibilnemu
delovnemu času, želijo pa si možnosti dela od doma,
izobraževanj in dodatnega dopusta
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:
tujina >
GZS >

Top Job Ambasador >
Združenje Manager >

Organizacija za... >

plače >
Bojan Ivanc >

ljudje >

Competo >

Petra Juvančič >

Laura Smrekar >

Slovenci, ki živijo in delajo v tujini, bi ob morebitni vrnitvi v
domovino v povprečju pričakovali 81 odstotkov trenutne plače,
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med ugodnostmi pa v ospredje postavljajo predvsem možnost
dela od doma, izobraževanja, nagrajevanje po uspešnosti, dodatno
pokojninsko zavarovanje in dodaten dopust. To je pokazala
anketa, ki smo jo septembra izvedli partnerji projekta TOP JOB
Ambasador – Časnik Finance, družba Competo, Gospodarska
zbornica Slovenije in Združenje Manager– skupaj z
Društvom VTIS in fundacijo ASEF.

Preberite tudi
Kako izkoriščamo znanje, nabrano v tujini
Manj kot polovica naših ljudi v tujini razmišlja o
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vrnitvi domov

Zanimalo nas je, kakšne plače in ugodnosti Slovencem ponujajo
tuji delodajalci, kakšni so njihovi stroški in kaj bi pričakovali od
slovenskih zaposlovalcev, če bi razmišljali o vrniti v domovino. Na
vsa vprašanja je odgovorilo 395 Slovencev iz 36 držav.

O plačah v tujini in stroških
Vprašani povprečno zaslužijo 6.900 evrov bruto na mesec. Največ,
približno 30 odstotkov, jih prejema od tri do pet tisoč evrov plače.
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Skoraj četrtina anketirancev dela v Združenem kraljestvu, 65 v
Avstriji in 67 v Nemčiji, kar je skupaj 22 odstotkov vprašanih, v
preostalih državah članicah EU pa 24 odstotkov. Desetina
vprašanih dela v Švici, 14 odstotkov v ZDA ali Kanadi, sedem
odstotkov pa drugje po svetu.

Preberite tudi
ASEF objavil nov razpis za študijske obiske v tujini

Bruto dohodki anketiranih so v povprečju najvišji v ZDA in
Kanadi, in sicer 9.977 evrov, sledijo Švica, preostale države po
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svetu in Združeno kraljestvo.
Za najemnino ali stanovanjsko posojilo vprašani povprečno
porabijo dobrih 1.600 evrov na mesec, za druge redne stroške, kot
so hrana, prevoz, zavarovanja, varstvo otrok in šolanje, pa 1.300
evrov. Delež izdatkov za najemnino ali posojilo v bruto plači je
tako povprečno 24-odstoten, delež drugih rednih stroškov pa 19odstoten.
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Kako je na njihovo delo in plačo vplivala korona
Na ta vprašanja je odgovarjalo 500 vprašanih in okoli 60
odstotkov jih pravi, da se ob koronakrizi zanje v službi ni
spremenilo nič. Petini se je obseg dela povečal, dobri desetini pa
zmanjšal. Desetina jih pravi, da se je njihova plača zvišala, štirje
odstotki pa imajo zdaj nižjo plačo. Dobri polovici izmed njih se je
plača znižala za do 20 odstotkov. Pričakovano o manjšem obsegu
dela poroča skoraj tretjina vprašanih, ki delajo v turizmu,
gostinstvu in trgovini.

Kaj pa se ob koroni z delom in plačami dogaja v Sloveniji?
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»Povprečno število delovnih ur v letu 2020 se bo v Sloveniji
zmanjšalo za okoli 10 odstotkov, medtem ko se razpoložljivi
dohodek zaposlenih v povprečju ne bo zmanjšal, kar je posledica
prejetih nadomestil za zaposlene, ki so na čakanju ali na
skrajšanem delovnem času,« pojasnjuje Bojan Ivanc, glavni
analitik pri GZS.
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»Naša podjetja so počasnejša pri prilagoditvah, medtem ko nove
ideje v naš poslovni prostor prihajajo predvsem od tujih podjetij.
Povprečna plača v Sloveniji bo letos zrasla od štiri do pet
odstotkov, kar bo posledica tudi izplačila izrednega dodatka v
pomladanskih mesecih. Rast plače bo večja v javnem kot
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zasebnem sektorju, kar je tako posledica izplačila izrednih
dodatkov kot prej dogovorjenih usklajevanj plač. Letos tudi
pričakujemo manj variabilnih izplačil in nižje izplačilo nagrade za
poslovno uspešnost, tudi manj družb bo na ta način nagrajevalo
zaposlene,« napoveduje Ivanc.

Napredovanje pri večini sistematično urejeno
Skoraj dve tretjini anketiranih Slovencev v tujini pravita, da je v
njihovih organizacijah sistem napredovanja po plači urejen, torej
vedo, kdaj in pod kakšnimi pogoji napredujejo. Napredovanje po
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uspešnosti je najpogostejše na področju upravljanja, svetovanja in
vodenja (tako odgovarja 48 odstotkov vprašanih s teh področij),
napredovanje na določeno obdobje pa v zdravstvu (37 odstotkov).

Doma bi si v povprečju želeli 80 odstotkov
zdajšnje plače
V anketi smo Slovence v tujini spraševali tudi, kakšno plačo bi za
svoje delo pričakovali pri nas, če bi se vrnili. V povprečju bi si
želeli 81 odstotkov mesečne bruto plače, ki jo dobijo v tujini.
Plačna pričakovanja sicer upadajo z višanjem dohodkovnih
razredov. Anketiranci, ki imajo bruto mesečno plačo več kot 10
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tisoč evrov, v Sloveniji v povprečju pričakujejo 66 odstotkov
svojega trenutnega zaslužka.

Konkurenčno plačilo pri nas pričakuje največ
finančnikov
Kar tri četrtine vprašanih meni, da jim delodajalci v Sloveniji ne bi
mogli ponuditi konkurenčnega plačila, le sedem odstotkov pa, da
bi jim ga lahko. Možnost za konkurenčno plačilo vidi največ
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anketirancev, ki delajo na področju financ, bančništva in
zavarovalništva (15 odstotkov).

Vprašani so verjetno v večjem delu strokovnjaki na ožjem
področju, ocenjuje Bojan Ivanc. »Slovenska podjetja niso vedno
najbolj konkurenčna pri plačilu za takšne strokovnjake, kar je
posledica majhnosti družb, njihovega poslovnega modela, ki je pri
nas še vedno v povprečju preveč tradicionalen oziroma
hierarhičen, pa tudi visoke obdavčitve dela redno
zaposlenih. Uvedba razvojne kapice bi prinesla pomemben
premik, kot tudi ukinitev najvišje dohodninske mejne
stopnje.Delodajalci v Sloveniji še vedno v pomembni meri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

spremljajo uradno prisotnost na delu namesto rezultatov in so s
tega vidika manj fleksibilni. Tistih, ki delajo manj, ne znajo
ustrezno sankcionirati, tistih, ki delajo več, pa nagraditi.«

Foto: Barbara Zajc
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»Da bi lahko slovenski delodajalci ponudili konkurenčno plačilo v
primerjavi s tujino, bomo morali v prvi vrsti zvišati produktivnost
na raven, kot jo imajo v tujini. Slovenija je lani dosegala le 81,2
odstotka povprečne produktivnosti EU po številu zaposlenih
oziroma 83,2 odstotka glede na število delovnih ur,« pa
poudarja Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja
Manager.

Preberite tudi
18 ukrepov: kako bi ekonomisti in menedžerji
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izboljšali produktivnost

Kot pravi, bomo lahko z večjo produktivnostjo in posledično višjo
dodano vrednostjo in večjo konkurenčnostjo plačali najboljše
talente. »Za to pa potrebujemo tudi spodbudnejše davke –
OECD nas na primer opozarja, da imamo nadpovprečno
obremenjene plače –, ki bodo privabljali dobre kadre, bolj
predvidljivo poslovno okolje, dobro infrastrukturo, hitrejše
reševanje sodnih sporov in tako naprej. In če omenimo še to, kar
je v rokah menedžerjev. Slovence bomo lažje prepričali za vrnitev,
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če bomo zagotovili čim več odličnih podjetij, ki ustvarjajo
spodbudna okolja, in jim ponudili celovito vrednost, ki se ne meri
samo v plačilu – kot so poudarili anketiranci, pomembni so jim
tudi brezplačne športne dejavnosti, dodaten dopust, nagrajevanje
po uspešnosti in dodatno zdravstveno zavarovanje.«

Nepriljubljen fleksibilni delovni čas
Ker so plače le del enačbe pri izbiri zaposlitve, smo preverili tudi,
katere ugodnosti Slovencem v tujini ponujajo njihovi delodajalci
in katere bi si želeli pri nas, če bi se vrnili. Na ta vprašanja jih je
odgovorilo 422.

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

Več kot 70 odstotkom delodajalci omogočajo delo od doma in
dodatna izobraževanja in večina to pričakuje tudi v domovini. Več
kot polovica jih ima tudi možnost nagrajevanja po uspešnosti,
dodatno pokojninsko zavarovanje in dodaten dopust, vsega tega si
večina želi tudi pri nas. Nekoliko drugače je pri fleksibilnem
delovnem času, ki ga ima trenutno 70 odstotkov vprašanih, a si ga
kar 64 odstotkov vprašanih v Sloveniji ne želi. Fleksibilen delovni
čas je tako na vrhu po deležu odgovorov, kaj Slovenci v tujini
imajo, a pri nas ne pričakujejo. Sledijo še neformalni dogodki,
brezplačna hrana in pijača ter dodatno pokojninsko zavarovanje.
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Kaj pa nasprotno – katerih ugodnosti jih veliko trenutno nima, a
bi si jih doma želeli? Na vrhu so brezplačne športne dejavnosti,
dodaten dopust, nagrajevanje po uspešnosti in dodatno
zdravstveno zavarovanje.

Foto: Matjaž Faris

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

»Letos, najbrž tudi zaradi neugodnih časov, zaznavamo večje
zanimanje Slovencev v tujini za vračanje,« pravi Laura
Smrekar, partnerka v Competu. »Dejstvo je, da so njihova
plačna pričakovanja še vedno znatno višja od tega, kar jim v
našem okolju lahko na splošno ponudimo. Žal v Sloveniji tudi v
razmerju bruto za neto plačo še nismo konkurenčni. Če želimo
privabiti nazaj najboljše strokovnjake, se je treba vprašati, kaj jim
lahko ponudimo. Res je, da plača ni vse, a za zdaj večje
fleksibilnosti tudi pri drugih pogojih dela še nismo pokazali.
Sistem napredovanja je pri naših delodajalcih eno od področij,

42

Finance.si
Država: Slovenija

03.11.2020
Torek, 10:00

Kazalo

https://topjob.finance.si/8967554/Koliko-zasluzijo...

12 / 15

kjer imamo še veliko priložnosti za razvoj. S tem se mnoga
podjetja sploh še niso začela ukvarjati.«
Kot dodaja, tudi sama opaža, da je marsikdo pripravljen priti
nazaj za manjše prihodke. »A hkrati želijo videti širšo sliko in
njihov pogled je usmerjen v prihodnost – kako lahko soustvarjajo
zgodbe podjetij, rastejo in se razvijajo – z napredovanji in
izobraževanji. Želijo delati v podjetjih z jasno vizijo in strategijo,
kompetentnim vodstvom, v delovnih okoljih, kjer se vlaga v ljudi
in njihov razvoj.«

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

Variabilno plačilo: tretjina ga ima, tri četrtine bi
si ga želele
Variabilni del, torej plačilo glede na uspešnost, je trenutno
sestavni del plač dobre tretjine vprašanih in v povprečju znaša 25
odstotkov plače, pri čemer so velike razlike glede na dohodkovni
razred in področje dela. Z večjim zaslužkom se delež tistih, katerih
plačilo je delno odvisno od uspešnosti, povečuje. Pri dohodkih do
dva tisoč evrov bruto na mesec ima tako variabilno plačilo 14
odstotkov vprašanih, med tistimi z več kot 10 tisočaki bruto na
mesec pa je takšnih 67 odstotkov. Variabilno plačilo je
najpogostejše v financah, bančništvu in zavarovalništvu.
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V Sloveniji bi si ga želelo 76 odstotkov vprašanih, približno toliko
jih tudi meni, da bi morali v Sloveniji bolj spodbujati plačevanje
po uspešnosti.

Foto: Tina Deu

»Tisti, ki so odšli v tujino, so bili že po naravi bolj odprti, drzni,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

veliko lažje jim je bilo. Zato tudi takšen rezultat izhaja iz te
osebnostne lastnosti. Ker so bolj odprti, bolj razumejo
stimulativen način nagrajevanja,« komentira psihologinja Eva
Boštjančič.
»Variabilni del plače je nedvomno eden od načinov motivacije, pri
čemer pa imajo tudi nedenarne nagrade pomembno vlogo,« pa
pravi Petra Juvančič in dodaja, da v Združenju Manager zaradi
zagotavljanja večje produktivnosti zagovarjajo stimulativne plače,
pri katerih je določen del tudi variabilen. »Samo fiksni del plače,
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kar je sicer v Sloveniji še vedno zelo uveljavljeno, namreč ne
zagotavlja motivacije za visoko uspešnost. A tu trčimo ob
neugodno davčno zakonodajo. Podjetja namreč ugotavljajo, da
sodelavci včasih zavračajo variabilni del, saj jih ta premakne v višji
dohodninski razred, pri čemer iz bruto nagrade dobijo precej
majhno neto izplačilo, saj se obračunajo še vsi prispevki in davek,
tako da na koncu dobijo izplačano na primer le od 40 do 50
odstotkov prvotnega zneska.«

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

Kdo so anketirani
Anketo je v celoti rešilo 395 ljudi, ki živijo in delajo v
36 državah. Dobra polovica vprašanih je zaposlenih
z večletnimi izkušnjami, 15 odstotkov je študentov
ali začetnikov, tretjina pa je zaposlenih na srednjih
in višjih vodstvenih položajih. Slabe tri četrtine je
starih med 21 in 40 let, skoraj četrtina pa med 41 in
60 let. V gospodarstvu jih je zaposlenih skoraj 60
odstotkov, dobra četrtina v negospodarskih
dejavnostih, pet odstotkov je samostojnih
podjetnikov.
Skoraj četrtina anketiranih dela na področjih
znanosti, tehnologije in naravoslovja, 16 odstotkov
na področjih trženja, nabave, administracije in
kadrov, po nekaj manj kot deset odstotkov pa na
področjih proizvodnje, gradbeništva in logistike, IT,
računalništva in telekomunikacij ter financ,
bančništva in zavarovalništva.
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Devet odstotkov vprašanih je končalo štiri- ali
petletno srednjo šolo, 15 odstotkov višjo ali visoko
šolo oziroma prvo bolonjsko stopnjo, več kot 40
odstotkov jih ima univerzitetno izobrazbo ali
bolonjski magisterij, slaba desetina je magistrov po
starem programu, petina pa doktorjev znanosti.

Več iz teme:
tujina >

Top Job Ambasador >

Združenje Manager >

Bojan Ivanc >

plače >

ljudje >

Petra Juvančič >

Competo >

GZS >

Organizacija za... >

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

Laura Smrekar >
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dnevi pasivne hiše v Sloveniji

1.

Različna gradiva in tehnologije gradnje

Fakulteta za arhitekturo UL,
Konzorcij+ pasivna hiša in Eko sklad,
j. s., letos že enajstič organizirajo
Dneve pasivne hiše. Dnevi

pasivnih

hiš sodijo v sklop tridnevnega
mednarodnega dogodka, ko so v

številnih državah na vseh celinah za

obiskovalce odprte pasivne hiše.
Letos se bo prilagodil epidemiološki

realnosti in delno organiziral tudi po
spletu.

Dnevi

pasivne hiše bodo med 6. in 8. novembrom, takrat si bo mogoče najprej na spletni
povezavi

pogledati

da je

čati,

klima,

stalno

zagotavlja

ki

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

naložba

bivanje

kakovostno

Igor

Foto:

za ogrevanje

stroškov

tudi za

prihodnost.

Ko

Mihačič

notranja

zdrava

in

s svežim zrakom. Zaradi izred-

oskrbo

no nizkih

se prepri-

hiše in

pasivne

v njih prijetna in

je to
bodo

dobra

¥

miološke razmere

omogočale, si bo nekatere

Seznam

od teh hiš mogoče

ogledati

že

tudi v živo po podogovoru z investitorji in lastniki.

prejšnjem

-

živo

epide-

1.

ko bo mogoče

nekaterih

pasivnih

hiš,

ki bi

...

si jih bilo

mogoče

ogledati v živo, če

bi bilo to

zdaj mogoče:

Pasivna

hiša Kamnik,

JUBHome, energijsko

d. o. o.,

varčne hiše,

PRIJAVE:

in-

fo@jubhome.eu

standard

Že uveljavljen
Standard

nan.
je

na

pasivna

hiša je

pri

2.

dobro poz-

nas

Letno rabo energije za ogrevanje omejunajveč 15 kwh na kvadratni meter, kar

zagotavljata

izoliran,

dobro

zrakotesen

to-

brez toplotnih

mostov ter prezračevalna naprava z vračanjem toplotne odpadnega zraka. Stavba se ogreva s toplotno črpalplotni

ovoj

ko, primerni pa so tudi vsi drugi ogrevalni sis-

Zaradi
izgub stavbe so stroški za

temi

majhnih

nizkih moči.

ogrevanje lahko tu-

manjši

neizoliranih

ali slabo izoliranih

V Sloveniji
hiše

sivne

seje

o kakovosti

večinoma

investitorjev.

predstavi svoje izkušnje z

načrtovanjem, gradnjo in bivanjem. Nekaj jih
bo na

Dnevih

pasivne

hiše

virtualno »odprlo

vrata« hiš, ki so v gradnji ali že v fazi uporabe,
in omogočilo ogled prek spleta. Preveriti bo
mogoče
bivanjem
tem

prezračevalno
v stalno

napravo in izkušnje

svežem

z
zraku, kakšen sis-

ogrevanja imajo in kakšne so temperatu-

re zraka v prostorih, ugotoviti, da se okna lahodpre kadar koli in kjer koli v hiši in kako

ko

katera

gradiva

toplotnim

mosto-

pomembna je sončna zaščita,
in toplotna izolacija so bila izbrana, kakšna je
bila

strategija

izogibanja

vom in zagotavljanja

energijsko varčne

hiše, d. o. o., PRIJAVE:

in-

dvostanovanjska

3. Pasivna

info@bauta.si, 041 326
4. Pasivna hiša

gradnjo, d. o.
5.

Pasivna

Cerklje na Gorenjskem,

pri Domžalah,

Dob

Bauta,

d. o. o.,

PRIJAVE:

VVienerberger,

d. o. o.,

v sodelovanju z Zeleno

PRIJAVE: marketing.si@wienerberger.com
Vodice, Rihter montažne gradnje, d. o. o., PRIJAVE: info@rihter.si

o.,

hiša

nad Izolo,

dvojček Šared

6. Pasivni

hiša

376

MIOKO Studio, Ljudmila

Koprivec,

s. p., PRIJAVE:

ljudmila@mioko.si
7. Pasivna hiša Videm,

Dol pri Ljubljani, Projektno

in

tehnično

svetovanje Simon

Brlek, s. p., PRIJAVE: metka@zi-investicije.si

hišah.

in prednostih pa-

prepričalo že veliko

od njih lahko

Vsak

pri

starih,

di desetkrat

kot

toplotnih

hiša Rodine, JUBHome,

Pasivna

fo@jubhome.eu

8.

Pasivna

les.com

hiša

Veritas, Radomlje,

ali teL: +386

(2) 429

vrstnih hiš

9. Naselje

ali tel.: +386

(2) 429

Marles hiše

Maribor d.0.0., PRIJAVE: info@mar-

45 03

Drenovo,

Marles hiše

Maribor d.0.0., PRIJAVE: info@marles.com

45 03

Virtualni ogledi:
1.

Pasivna

hiša NB,

Koroška,

Marles

hiše

Maribor d.0.0.,

OGLED NA

POVEZAVI:

https://www.marles.com/hise/ianding/hisa-nb
2.

Pasivna

hiša KR,

Prekmurje,

Marles hiše

Maribor d.0.0., OGLED NA POVEZAVI:

https://www.marles.com/hise/landing/hisa
Program

Dnevov

odprtih pasivnih

pasivne hiše
hišah so na

na Dnevi pasivne hiše.

2020

je še

v dopolnjevanju, sveže informacije o

voljo na spletni strani www.fa.uni-lj.si/konzorcijph, klik

Udeležba na

vseh

dogodkih v okviru Dnevov

pasivne

hiše je

brezplačna.

zrakotesnosti.
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Po podatkih Eko sklada, j. s., ki takim hišam
dodeljuje nepovratne finančne spodbude, je
pri

nas več

kot

1000

pasivnih

Največ

hiš.

je

stanovanjskih,
pa

vmes so tudi večstanovanjske,
vrtci, šole, večnamenski športni objekti

Organizator vse, ki
klajevanje

strani Konzorcija

...

se želijo priključiti posvetu in

programa z

aktualnimi

pasivna

ogled, ki

dročjih.

prijaviti po elektronski

ga

pasivnih

www.fa.uni-lj.si/konzorcijph,

bo mogoče

realizirati kasneje,
pošti na naslov:

medtem ko

hiš, prosi,

spremljajo

razmerami

seznam hiš s kratko predstavitvijo

Na tej strani je tudi

Grajeni so v različnih velikostih in tehnologijgradnje, v vseh regijah in klimatskih po-

ah

hiša

ogledu

epidemiološkimi

klik

da us-

na spletni
pasivne

na Dnevi

hiše.

kontaktom za prijavo

in

seje

za predavanje

na

mogoče

martina.zbasnik@fa.uni lj.si.

Opažamo,

da se veliko investitorjev pred konodločitvijo za gradnjo hiše udeleži Dnepasivne hiše, kjer dobijo odgovore
na

čno

vov

ključna

vprašanja,

pomisleke,

ki

jim

morda še vzbujajo

da se potem lažje odločijo za ener-

gijsko učinkovito

Nemalo

hišo.

je

primerov,

odprejo vrata svoje

ko čez leto ali dve sami

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

mi

hiše in sprejmejo

pa-

s podobnimi vprašanji, kot so jih na začetku imeli sa-

sivne

obiskovalce

-

Kaj

(prof.

-

Dnevov

so že zgrajene, druge so še v gradnji. Pasivne
hiše, ki si jih bo mogoče ogledati, so grajene z
različnimi

Dokazujejo,
številne

gradivi

in

tehnologijami

gradnje.

da standard pasivne hiše omogoin izvedbene oblike,

arhitekturne

so primerne za vsa okolja. Obiskovalci se
lahko pozanigiajo, kaj je doprineslo k odločit-

ki

vi investitorja
poteka

za gradnjo

hiša

-

aplikacija ZOOM:

dr. Martina Zbašnik-Senegačnik,

Možnosti financiranja

Po

spletna

predstavitev za laike

prijavi

pasivne

hiše,

u.

in strokovnjake,

d. i. a.,

investitorje in projektante

dr. Miha Praznik,

d. i. s.)

u.

nepovratne finančne spodbude

na martina.zbasnik@fa.uni-lj.si

bodo

udeleženci prejeli

sklad, j. s.)

(Eko

spletno

povezavo.

jjniciijjc

pasivne hiše bo po vsej Sloveniji »odprtih« skoraj 20 pasivnih hiš. Nekatere

V času

ob 16.30,

je pasivna

..

Različne tsiinologijc

ča

6. november

pasivne

hiše, kako

gradnja, na kakšne težave je naletel in

nenazadnje, kako

se v pasivni hiši živi. Ob in-

verili. Pa

tudi

tistim, ki jih preprosto zanima,

vestitorju bodo tudi izvajalci, ki bodo na voljo

kaj

za strokovne

nje pričakujejo in kako je v njej živeti.

za prijavo je mogoče dobiti na
spletni
Konzorcija
pasivna
strani
hiša
www.fa.uni-lj.si/konzorcijph, klik na Dnevi

rijo za termin in dobijo
lokacijo. Ogledi pasivnih

informacije. Seznam hiš s kratko
predstavitvijo, terminom možnih ogledov in
kontaktom

pasivne hiše.
Dnevi

pasivne hiše so namenjeni vsem, ki raz-

mišljajo o gradnji ali prenovi hiše, poznajo veliko dejstev, pa bi jih radi pred odločitvijo pre-

je pasivna

hiša, kako

deluje, kaj

senti se prijavijo na spletni povezavi,

ni individualno

od

Interedogovo-

naslov ter natančno
hiš bodo

organizira-

ali v skupinah po

nekaj oseb,

ko bodo epidemiološke
le. Spoštovali bomo
števali splošna

lahko

razmere to dovoljeva-

aktualne razmere in upo-

navodila za zaščito.
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Energijsko učinkoviti ovoji stavb

Pravilna izvedba fasadnih sistemov
Združenje za trajnostno gradnjo 6BC

»t

nostno smer,« poudarja predsednik UO dr.

‘

'

Ottrrff

tt

Slovenija je ob podpori MOP in Eko

Iztok

«.15%

sklada organiziralo strokovno

nenehno

»V združenju

predstavitve tako za

iz-

izvajalce kot

tudi investitorje ter druge deležnike, med

delavnico na temo pravilne izvedbe

njimi

fasadnih ovojev. Namenjena je bila

ke

in upravnike, ki morajo

bo

po

razumeti potreizvajanju energetskih sanacij stavb.

Da

pa

bi sploh lahko ocenili naložbo in re-

-

izvajalcem

fasaderjem, ki so poleg

lastnike,

nepremičninske

posredni-

teoretičnih znanj pridobili tudi vrsto

zultate, morajo biti ob osnovnih kazalnikih

koristnih nasvetov za pravilno

trajnostne gradnje vzpostavljeni še kriteri-

vgradnjo ter sanacijo poškodb na

ji za odločanje glede investicij ter

Mrainvnta
«.25%

"

sistemov

fasadnih ovojih objektov.
Foto

GBC

arhiv

GBC

Slovenija si namreč prizadeva z ozave-

izvajalcev poudariti pomen pravilne vgradnje izolacijskih materialov, sistemov za

pritrjevanje izolacijskega mate-

riala ter pravilne izdelave različnih zaključ-

nih slojev, vključno z izvedbo transparentnih delov fasad. Pri tem so se fasaderji seznanili tudi z detajli in najpogostejšimi na-

cijo pred zunanjimi vplivi in propadanjem.
mreže ENSVET

sodelovali

teh

pri izvajanju

ukrepov.

ra

energetskih sanacij
Slovensko

združenje za trajnostno gradnjo

materialov. Na delavnici so
obravnavali tudi aktualne pozive Eko skla-

ja načrtovanje in gradnjo objektov na

da, ki

procese vključuje vse deležnike

so

pogoje, ki

trenutno v veljavi,

jim morajo

za

vencije

slediti vlagatelji.

izvedbi

programa

prisotne

sklada

pridobitev

sub-

K sodelovanju pri

ZERO 500 so

ki

bodo

povabili vse

Eko
z energetskimi svetovalci iz

fasaderje,

skupaj

ter predstavili

v okviru

meljih

trajnostnega

razvoja,

pri

spodbutem

in

te-

pa

v

podpira

znanj med strokovnjaki, o dosežkih pa seznanja tudi širšo javnost. »Gradbeni sektorje za doseganje globalnih ciljev
izmenjavo

pri blaženju podnebnih sprememb ključen
in se

neizoliranim objektom

lah-

biti zaradi dobre akumulacije energije
in ne sme preveč nihati. Pravil-

konstantna

(Green BuildingCouncil Slovenia)

gradbenih

V primerjavi z

ko uporabnik na letni ravni prihrani celo
do 40 odstotkov stroškov za ogrevanje ali
prezračevanje. Temperatura v objektu mo-

Razumeti potrebo

pakami, ki jih na trgu zaznavajo proizvajalci

tudi izbor

in izvajalcev.«

Toplotni ovoj mora objektu ponujati zaščito skozi vse leto, hkrati pa ščititi konstruk-

Slovenija

ščanjem

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

Ramenski.

vajamo

mora nujno preoblikovati v bolj

traj-

na zaščita fasadnega ovoja mora preprečetoplotnih
nastanek
vati tudi
mostov, ki
povzročajo nastanek plesni in alg na zidnih

površinah.

Pravilno

toplotni

izdelan

ovoj

prispeva tudi k varovanju okolja in uporab-

nikom

zagotavlja

protihrupno

ustrezno

zaščito, s svojo zunanjo podobo pa daje ob-

jektu tudi

estetsko

vrednost.

Zasebni

in-

vestitorji vse bolj upoštevajo kriterije traj-

nostne gradnje,

skih vplivov,

še posebej

zaradi

vremen-

ki postajajo vse bolj skrajni.

Pomembne podrobnosti
fasade so izjemno pomembni njeni konstrukcijski deli, potrebna je ustrezna priprava zidne podlage, pra-

Pri gradnji in sanaciji

vilno

lepljenje izolacijske

obloge,

sidranje

fasadnih profilov. Posebno natančna mora biti vgradnja in obdelava
oken, pozornost pa mora izvajalec ob upoštevanju različnih raztezkov posvetiti tudi
in vgradnja

stikom različnih materialov. Ramenski je v
svojem predavanju na vrsti primerov izvajalce opozoril na najpogostejše napake pri
obdelavi ali sanaciji toplotnih ovojev, kijih
zaznavajo v družbi |UB pri izvedbah fasad,
in

dodal,

kako pomembna

je

pravočasna

sanacija razpok in poškodb, saj to vpliva na

življenjsko dobo fasade ter investitorju pomembno znižuje stroške njenega vzdrževanja. Poškodbe lahko povzročijo trajnejšo
degradacijo in s tem višje stroške sanacije.

Osredotočil seje še na nepravilno vgradnjo
stika toplotne izolacije z napuščem, podzidkov s kapilarno vlago ter slabim stikom

s keramičnimi

oblogami.

Fasaderjem
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taktne fasade ter pravilne načine njihove vgradnje, od lepljenja, sidranja in sti-

kanja

do obdelave detajlov

Udeležencem je predstavil

špalet.

in

novosti,

tudi

kijih prinašajo gradbene smernice in se

ll/r

nanašajo na negorljive požarne pasove,

v*

ki jih v Knauf Insulationu rešujejo z

no-

vimi izolacijskimi ploščami iz kamene
volne. Miha Alič iz družbe Leskovec je

E

fasaderjem predstavil pravilne pristope

N

pri sidranju različnih fasadnih izolacij-

skih

I L

materialov (kamena volna, poroEPS) ter izpostavil, daje izbira

beton ali

sistema pritrjevanja odvisna tudi od lokacije objekta oziroma njegove izpostavljenosti vetrnim obremenitvam.

Nadnjo

Program ZERO 500
Eko

Slovenski

sklad,

sklad je za toplotno
Predsednik
Iztok

UO

Kamenski

združenja
Foto:

GBC Slovenija

arhiv GBC

okoljski

novogradnje in za povečanje energijske

dr.

učinkovitosti starejših individualnih in

Slovenija

večstanovanjskih stavb pripravil vrsto
pobud,

čemer

pri

mora

izolacija fasade izvedena
je predstavil

kot

tudi trende v gradbeništvu,

v BIM, 3D tiskanje
meritve s termovizijo ter
uporaba dronov za nadzor gradnje iz zraka
so

stavb,

projektiranje

toplotne

in z njim uveljavljanja garancij

za

izvedbo

Peter Bandelj
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biti

nim fasadnim sistemom ali
no

toplotno

pogojev,

toplotna

s preizkušepa z

dodat-

izolacijo ob izpolnjevanju

ki jih predpisujejo.

Te je posvetovalka Maja

drobneje predstavila

Vrezovnik, Sabina Rajšelj pa je v imenu

Eko sklada udeležencem predstavila še

fasad.
je

javni

izolacijo fasad za

osredotočil

stavb, kot

iz družbe Alukonig Stahl
na

transparentne

se

ovoje

so okna

in vrata ter steklene fasadne zasteklitve, ki morajo poleg toplotne

Javni poziv

najnovejši

ZERO

500,

ki je

namenjen le socialno šibkim občanom
za energetsko prenovo njihovih eno- ali

dvostanovanjskih stavb, zgrajenih pred

zagotavljati tudi ustrezno zvočno in proti-

letom 1968. Program ZERO 500 se bo izvajalo do leta 2023, na voljo pa je 5 mili-

vlomno zaščito ter ob ustreznem tesnjenju

jonov evrov iz Kohezijskega sklada. Le-

objekt

ščititi pred vremenskimi vplivi in
sončnim sevanjem. Domen Ivanšek je
predstavil izdelke iz kamene volne, ki jih

tošnji

izdelujejo v škofjeloški družbi Knauf Insu-

povratne finančne spodbude znaša 100

lation. Fasaderjem je podrobno predstavil
plošče in lamele iz kamene volne za kon-

odstotkov upravičenih stroškov projek-

zaščite

in toplotne

izolativnosti objektu

poziv

v višini

odprt še do 31.

960.000 evrov je
oziroma do do-

12. 2020

delitve razpoložljivih virov. Višina ne-

ta, vendar lahko posamezni vlagatelj, ki
izpolnjuje pogoje poziva, pridobi spod-

budo do največ
DDV).

9620 evrov (skupaj z
Eko sklad želi na osnovi tega jav-

nega poziva k sodelovanju privabiti tudi potencialne izvajalce za izvedbo fasad, ki bodo skupaj z energetskimi sve-

tovalci iz mreže
izvajanju

ENSVET

teh ukrepov.

sodelovali pri

Zato

so

prisot-

nim fasaderjem v JUB Akademiji tudi
podrobno predstavili pogoje, način dela in pripravo zaključne dokumentacije
z izjavami o lastnostih toplotne izolaci-

je ali fasadnega sistema, dodatno pa jim

bodo pravila in postopke, ki morajo biti
izvedeni v šestih mesecih, predstavili še
na posebej organiziranih informativnih

delavnicah,
Foto:

arhiv GBC

Slovenija

ki jih bo

organiziral Eko

sklad.
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Uvodnik

Zdenkine ograje kot

dekorativni elementi
Še

preden sem začel pripravljati ta uvodnik,

si

sem

rekel,

da

ob aktualni situaciji zaradi virusa glavne pozornosti ne bom
namenil temu, kajti življenje gre naprej. Gre z gradnjo, vzdrževanjem, nakupom, s tisoč in eno podrobnostjo, ki jo predstavljamo tudi v današnji prilogi.
o

spalnicah,

bo

treba

obljubljajo, da jutri nebo več

dež bosta zagotovo
Vseeno

pa

Je treba spati

sneg, pa čeprav nam
takšen, kot je danes. No, sneg in

padala.

še

začeti z virusom in

moram

in zato pišemo

odstranjevati

z njegovim

povezavo

domnevnim širjenjem prek prezračevalnega sistema v domu
starejših v Loki

pri Zidanem Mostu,

kije sprožil številna ugi-

banja. Dobro prezračevanje je namreč eden od temeljev boja
proti koronavirusu in bolezni. Upam pa, da direktorji domov

besede

ministra

delo,

za

družino,

socialne

zadeve

enake

in

Janeza Ciglerja Kralja ne bodo razumeli napačno.
ne bodo avtomatično izključili vseh prezračevalnih siste-

možnosti

Da

mov,

ampak bodo

poskrbeli za vzdrževanje, preglede

in

iz-

klop le v primeru ugotovljenih težav. V domu starejših v Loki
pri Zidanem Mostu imajo klasični sistem z izmenjavo iztrošenega

zraka s svežim, pri katerem sploh ne bi smelo priti

mešanja zraka. Tudi navodila Nacionalnega inštitutu

ki sojih objavili junija letos, govorijo

no zdravje,
prenosa

virusa prek

sistemov

za

mehansko

do

ifi ?

m

za jav-

■
�.

o

možnosti

.

prezračevanje,

ampak samo ob njihovem neustreznem delovanju in vzdrže-

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

vanju.

In govorijo o

ukrepih, vse od tega,

da je

treba hitrost

prezračevanja nastaviti na največjo možno, in tudi

o tem, da

je prezračevalne centralizirane sisteme ali klimatske naprave
treba nastaviti tako, da se zrak izmenja le s svežim zunanjim
zrakom, brez recirkulacije.

Pri

sistemih z rekuperacijo

pa se

lahko, kot pravijo, v primeru netesnosti sistemov delci z virusom v izstopnem

zraku

kar je lahko posledica
kakovosti,

vrnejo v prostore z vstopnim zrakom,

rekuperatorjev slabše

nameščenosti

nepravilne namestitve in slabega vzdrževanja sis-

temov. In še to. Običajni filtri, ki so nameščeni v prezračevalnih kanalih, niso učinkoviti pri filtriranju delcev z virusi, to

lastnost imajo le
kor, mora pa biti

Naj za

HEPA

filtri. Tako da: prezračevanje vseka-

dobro poskrbljeno za vse sisteme.

konec nekaj besed namenim družinskemu podjetju

Kočevar,

ki

mu je na področju ograj uspelo narediti ogromno.

Podjetje vodi gospa Zdenka Pečnik Kočevar, kije leta 2004 35-

letno tradicijo družinskega podjetja na področju strojegradnje razširila v proizvodnjo ograj in ograjnih vrat, nova dejavnost pa

je v popolnosti zaživela z ustanovitvijo podjetja Ogra-

je Kočevar leta 2010.

Spustila seje na trg, kjer sta uspevala že

najmanj dva proizvajalca, podjetju pa je uspelo v dobrih de-

setih letih s številnimi modeli ograj s poudarjeno trdnostjo in
predvsem estetsko oblikovanostjo doseči, da ograje niso več
le ograje kot
rativni

le pregrada in zaščita, ampak v

element.

In

to je velik korak

veliki

meri

deko-

in uspeh.

Pazite nase in ne pozabite na Moj dom.
Tomaž Bukovec

(}>c.

51

04.11.2020

Dnevnik - Moj dom

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 16

1/1

Površina: 356 cm2

Gradnja

Opažni zidaki ISOSPAN
Leso-cementni opažni zidaki ISOSPAN združujejo dobre
lastnosti zidanih in lesenih hiš. Ker omogočajo optimalen
način gradnje in odlično bivalno okolje, je prav, dav
nadaljevanju opišemo tudi ta uveljavljen in priznan
gradbeni material.

Izdelava opažnih
zidakov ISOSPAN
surovina za izdelavo opažnih zidakov

Osnovna

ISOSPAN

so ostan-

dimenzijsko niso primerni za ob-

ki zdravega smrekovega lesa, ki

delavo v mizarstvu. Ostankom odstranijo lubje in grče, zdrav les

pa

nasekajo na do tri centimetre dolge sekance, ki se nato hidrofobirajo v silosih, dokler se ne nasičijo z vodo. Ta proces je ključen, saj
cement ne more zvezati lesa, ki ne vsebuje dovolj vode. Poleg tega
preprečimo vpijanje vode končnemu izdelku. Hidrofobiranim se-

kancem primešajo cement v točno določenem razmerju, zmes nato vlijejo v kalupe in zbijejo s stresanjem. Zidaki, vliti v kalupe, se
sušijo v primarnem skladišču 48 ur, sledi še proces končne obdelave na točne mere in kontrola kvalitete.

Gradnja z opažnimi
zidaki ISOSPAN

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

Če so temelji ravni,

v toleranci do 0,5 cm,

prvo

vrsto zidakov polo-

zidov dosežemo izredne statične lastnosti objekta, ki so tudi do toboljše kot pri opečnatih objektih. Zato je tak način gradnje še

žimo na s premazom hidroizoliran temelj in jo izravnamo z lesenimi zagozdami. Nanjo položimo tri vrste »na suho«. Pri tem z vodno tehtnico kontroliramo prečne in vzdolžne ravnine vsakega zidaka, morebitne neravnine pa izravnavamo' z lesenimi zagozdami.
Vsako vrsto zidakov zamaknemo za 25 cm in pri tem pazimo, da so

krat

rebra zidakov v navpični smeri

predstavljajo

tloris stavbe,
vljene

štiri

vrste

granulata od

0

poravnana.

Hkrati se

zunanje in notranje nosilne

torej vse

zida celoten
stene.

Nasta-

zalijemo z betonom. Taje običajno marke 250 in

do

malo bolj plastičen,

16

mm,

dobro je, da vsebuje »ničlo«,

da se lepše zalije.

Beton se lahko

in naj

bo

zbija z arma-

turno palico ali vibratorjem s 3,5 cm iglo. Zalijemo vedno samo do

polovice zadnje vrste, tako da ostane stik na sredini zidaka. Po zalivanju lahko takoj nadaljujemo z nastavljanjem naslednjih štirih
vrst. Preklade

in druge detajle, denimo oboke, 45-stopinjske vogale, stebre, okrogline sten ... Se izdela zelo preprosto. Na željo stranke jih izdelajo v tovarni, nato jih je treba le še nastaviti in zaliti z

posebno primeren za potresna območja. Za dobro počutje je po-

membna paroprepustnost, dihanje zidov. Pri zidakih

ISOSPAN

je

prehod pare mogoč skozi rebra zidakov, ki povezujejo notranjo in
zunanjo steno zidaka prek betona in notranje izolacije. Rebra

lesenih

17 odstotkov površin, kar zagotavlja

odlično klimo

Inštalacijske cevi manjših presekov vgrajujemo v les-

hiš.

no-betonski

opaž, kar

omogoča

hitro in preprosto

vodne inštalacije večjih presekov vgrajujemo v zid že
Čeprav je osnovno

vgradnjo. Od-

med gradnjo.

gradivo zidakov ISOSPAN les, ti dosegajo viso-

ko požarno varnost.

Vsebnost cementa

izniči vse

slabe

lastnosti le-

sa, kot so gorenje, deformacija, gnitje, vpijanje vlage in vdor insektov.

Zidaki

ISOSPAN

torej ponujajo toliko prednosti med gradnjo

in pri uporabi stavbe, daje

Kontakt:

041

542

727,

o njihovi izbiri vredno razmisliti.

info@isospan.si, www.isospan.eu

betonom.
(Promocijsko besedilo)

Odlične lastnosti
opažnih zidakov ISOSPAN
Zidaki za zunanje zidove imajo integrirano izolacijo, trenutno ponujamo tri različne, in sicer lesno volno, poliuretan ali neopor. Zaizolativnost, odto v kombinaciji z lesno osnovo dosegajo visoko
visno

od

izbrane izolacije in njene

debeline. Vgrajena toplotna izo-

lacija je zaščitena pred mehanskimi poškodbami in insekti. Zunanja površina zidaka omogoča dobro vezavo z ometom ter preprosto pritrjevanje opažev in drugih zaključkov. Zaradi betonskega je2
dra zidaki dosežejo nadpovprečno težo zidu, od 300 do 500 kg/m ,
zvočno
izoakumulacijo
toplote
odlično
in
kar zagotavlja odlično
lacijo

navzven

in med

odpraviti vse zvočne

prostori. S sistemom

mostove

v objektu.

Z

ISOSPAN

dodatnim

je

mogoče

armiranjem
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Tri desetletja varčevanja kažejo zobe
Zdravstvo

Premalo je zdravnikov in medicinskih sester ;

oprema bolnišnic je odpisana

-

Epidemija je razkrimačehovski odnos, ki ga ima
Slovenija do svojega zdravstva
vsa tri desetletja od osamosvojitve naprej. Ne le da zdravnikov
Ljubljana
la

in

usposobljenih

medicinskih

se-

milijarde evrov dodatnih sredstev
do leta 2026, ki jih lahko nameni
področjem,

kot

težko dlje časa noč
ti za bolnike, če se

čanje

dan skrbe-

bo obseg

epi-

demije povečeval, ampak je zdravstvo tudi

slabo

ni vseeno, v kaj

opremljeno, zato
bomo

investira-

in

drugim

zaposljivosti

stvo

okviren

predlagalo

prostorske

obvladovanja

83

odstotkov

odpisane.

To pomeni,

da

je

kar

opreme

potrebu-

jemo več deset milijonov evrov za
nove aparate. Če pogledamo v drobovje bolnišnic, vidimo, da nekatere

nimajo najosnovnejšega: ure-
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jene

kanalizacije,

posodobljenih

električnih napeljav, nimajo agregatov, če bi zmanjkalo elektrike,
niso požarno varne. Iz nekaterih
stavb poročajo

o težko odpravljivih

smrtonosnih bakterijah, ki se zadržujejo v preživelih vodovodnih ceveh.

Klinika za infekcijske

bolezni

v Ljubljani, v katero so zdaj uprte
vseh obolelih za covidom-19,

nih

zagotovili

krizah

hkrati

ter

krepitev zdravstvenega sistema na
področjih, ki

izkazala za

se med

so

za okrevanje

načrta

obravnavati

mora

da, neuradno
nistrstva

pa

Mariboru in Novem

je

bila

ugotovitev

naročila (in

Slovenija

bo

v

evropskem

meni

jih

vstvene

lahko

socialne

in

gospodarstva,

infrastrukture

denarja

drago

ki

plačala)

Kolar

Celarc.

Od takrat je denarja iz proračuna
nekoliko več, a še vedno ne toliko,
predvideva

financiranje

Slovenija

leta

ga je prevzela

ki

2003.

deva, da na vsako

Model predvi-

proračun za naložbe. V »uteži«

raziskavam in inovacijam. V mehanizmu za okrevanje in odpornost
je upravičena do predvidoma 1,6

na-

mreč denarja za naložbe ni. Zaradi
tega je bilo treba varčevati v celoti,
tudi pri kadrih.
Iz

letih

proračuna
za

naložbe

je bilo

v

medicinsko
naložbami

oprema

nevrološke

drago

klinika ter klinike za
radioterapijo

z

v

UKC

bolnišnicam

večini priziddržavi.

-

-

deset

po vsej

A to je premalo. Samo UKC Ljublja-

na bi za nujno prenovo potreboval
milijardo

evrov,

je

pred

kratkim

izračunal direktor Janez Poklukar.
Tako zdravniki kot medicinske
sestre so v tem času zapuščali Slovenijo.

Najbolj boleči so odhodi

di-

plomantov mariborske medicinske

fakultete. Zgrajena je bila, da bi
dodatne

šolala

zdravnike

dni del Slovenije, a

iz-

vzho-

za

končani šoli

po

v Avstrijo. »Odhaugodnih zaposlitvenih

zaradi

stanovanj,

in

možnosti

ki

jim

jih

d.
mariborske medicinske fakultete prof. dr. Iztok Takač.
dajo

delodajalci,« je povedal

v.

dekana

in prihodnje

leto

je

dr-

80 milijonov evrov, kar

ni nič več kot

prejšnja

leta.

Največ,

21 milijonov evrov, bo namenjenih
za

urgenco

UKC

Ljubljana.

Naša

osrednja bolnišnica je edina v
žavi,

ki

že

približno

petnajst

dr-

let,

kolikor traja gradnja, nujne bolnike in poškodovance obravnava »na
gradbišču«.

•

Skupaj

z gradnjo

bolnišnice pridobimo
tudi novo opremo.

• V času

varčevanj zdrav-

niki in sestre zapuščali
domovino in poklic.

»utež«, ki jo dobi

storitev,

za starejše,

večjimi

urgentnih centrov

stralskem modelu skupin primerljivih primerov,

39

skoraj

poleg tega pa tudi

Maribor,
kov k

zgolj

leto za

grlo v UKC Ljubljana,

nos in

onkologija

po av-

krepitvi

zdra-

ušesa,

v zdravstvo

odstotki

svetovalcev,

Milojka

in

in pediatrične

Za letos

proračuna, je bila najpomemb-

kot

sta gradnja

je

to

žavni proračun namenil za naložbe

bolnišnica plačano za storitev od
zavarovalnice, doda enak znesek še

financiranju

infrastrukture

okrevanju

mestu ter izo-

Da prihaja premalo

ministrica

EU.

in

naložbe v zdravstvu še
pred kratkim povsem na repu dr-

nejša

Med

opremo.

jajo

bolnišnice v

tremi

s

bolnišnic in

30

mi-

denarja za

je

na

številni odidejo

Le tri odstotke za naložbe
Slovenija

a

evrov

vlanove

Ljubljani

evrov,

milijonov

na Golniku.

jih

mehanizmu React-EU v letih od
2020 do 2023 upravičena do predvidoma 312 milijonov evrov. »Na-

v

negovalne

lacijskih sob

odpornost

potrditi
gradnja

klinike

infekcijske

stroenterologijo in stomatologijo.

iz

Osnutek

je v predlogu

iz

infekcijsko kliniko

in

in

zdravje

za

Mariboru,

epidemijo

najnujnejša.

deluje v prostorsko katastrofalnih
razmerah, podobno kliniki za ga-

Velik vložek za zdravstvo se obeta

ob

zdravstve-

žav EU.

za novo

zdravstva

morebitnih prihodnjih

oči

Evropski denar tudi

širjenja

in pripomogli k

boljši pripravljenosti

bolnišnicah
medicinske

in-

zdravstva

kapacitete

nalezljivih bolezni

slovenskih

nabor

vesticij, s katerimi bi investirali tudi

covidu-19.

V

so

pojasnili na ministrstvu za zdravje.
Povedali so tudi, da je ministr-

na področju

Zupanič

pove-

in podobno,«

v

Milena

de-

področjem,

sistem,

pokojninski

so

1,9 milijarde evrov, ki nam jih
omogoča EU za okrevanje po
li

pripomogla

optimiziranju

in

lovanja zdravstvenega sistema po
epidemiji

ster tako primanjkuje, da bodo
in

bodo

ki

okrevanju

k

milijonov

•

Obeta se 1,9 milijarde
evrov

evropskih sredstev

za okrepitev po
covidu-19.

desetih

namenjenih

392
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Za letos

'

iii't

l

državnem proračunu za naložbe v

leto je v

zdravstvo

predvidenih 80

î

l

I

milijonov evrov.

Naložbe v slovensko zdravstvo iz proračuna in evropskega mehanizma
v milijonih evrov
Največjih
UKC

naložbe
UKC
SB

„

projektov

deset

več

v

2009-2019

zdr.

zavodov (dispečerski

center

...)

Maribor

Slovenj
„

Gradec

,.

SB

Celje

SB

Novo

SB

Jesenice

mesto

SB Franca

Derganca

Onkološki

inštitut Ljubljana

SB

v obdobju

Ljubljana

Nova

Gorica

Trbovlje

i

Predvidene

136,8

;

UKC

61,0

j

SB

56,1

j

naložbe

42,8

I

UKC

18,1

j SB

12,2

;

SB

Brežice

9,7

;

SB

Franca

9,5

j SB

8,5

j

NIJZ

7,5

;

S B

naložbe

v obdobju

Celje

v več

zavodov

(dispečerski

center,

oprema)

.

,

J

i
„

državnega proračuna
obdobju namenjenih za
iz

DlXO

Vir: ministrstvo

za

zdravje,

je

bilo

,

v

desetletnem

projekte

rebalans

proračuna

v

zdravstvu

i

:

Nova Gorica

Novo mesto

Ptuj

j

6,8

I
!
j

-»

,

za okrevanje
gradnja infekcijske

zdravstvo

v

dveletnem

„
proračunu

klinike

Maribor

j

->

izolacijske

sobe

;

->

negovalna

bolnišnica Maribor

1,2

j

-*

negovalna

bolnišnica Novo

0,7

j

1,9

j
i

predvidenih

klinike

Ljubljana

gradnja infekcijske
(JKC

denarjem

po epidemiji

1,2

0,7

80,1 mio €
1
za

->

12,1

i

je

j

14,7

j EU

Ji
Derganca

i

392,5 mio €

;

, ,
6,4

pozama varnost

projekti,

bodo financirani z

ki

28,8

UKC

Maribor

Jesenice -

j Glavni zdravstveni

2020-2021

Ljubljana

i

;

j

ffllu

v

Kliniki

Golnik

mesto

€

Sloveniji na voljo iz mehanizma
EU za okrevanje in optimiziranje
zdravstvenega in pokojninskega

bo

s

j
s

t

erna

povečanje

okrevanie aosoodarstva
zaposljivosti

in

podobno

2020
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Slovenija ustavlja kitajskega zmaja
Geostrateški interesi Država gradnje drugega tira, 5G in Luke Koper ne želi prepustiti Kitajski

-

Ljubljana

Kitajska je s svojim

kapitalom na pohodu na evrop-

ski trg,
držav,

čez Balkan.

in to

ki se ji pravkar

Ena

od

dobrika

ki-

tajski zmaj, je Hrvaška. A obšli
niso niti Slovenije.
zanimajo

Kitajce

veliki projekti:

pri nas

gradnja

jetje 2TDK na podlagi zakonskega

dogratitev

paketa ukrepov za blažitev epide-

Reka.

mije poskuša iz tekme

za gradnjo

drugega tira izločiti kitajske gradbince, vladni predlog zakona o

elektronskih
iz boja

komunikacijah

pa bi

za 5G lahko izločil Huawei.

kitajska podjetja s tem niso za-

drugega tira in omrežja 5G, pred

A

leti so kazali zanimanje za Luko
Koper. Slovenska politika jim te

dovoljna
posle.

poskušajo

in

Vendar

jim

pri

pridobiti
pritožbi

v

Slovenija je med državami, ki blo-

zvezi z drugim tirom ne pomaga
nedavna odločitev državne revizijske komisije, da ima naročnik
pravico izločiti ponudnike iz dr-

kirajo kitajske interese na svojem

žav,

namere preprečuje.
Nejc

Gole,

ozemlju.

na

Zorana

Pri

evropske

cionizmu

tem

Bakovič

se

opira

smernice

o

tudi

protek-

naročilih in
upošteva ameriške interese glede
5G.

v

Potem ko

politika

pred leti

zavrnila kitajski interes pri upradržavno pod-

Evropsko

unijo

nimajo

sporazuma o odprtju

Kitajcev

Hrvaška.

bolj

odprte,

pristanišču

tem, daje težko sedeti na dveh

lahko povedal srbski
Vučič. Ta
je v pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom
podpisal izjavo, da bo Srbija za instolčkih,

bi

predsednik

ternetno

Aleksandar

omrežje

uporabo

5G prepovedala

opreme

nezanesljivih

proizvajalcev. Prvi človek, s katerim se
po

je srbski predsednik srečal
iz Washingtona,

vrnitvi

je bila

Chen Bo, kitajska veleposlanica v
Beogradu. Viri navajajo, da je bilo
med njunim pogovorom zelo bur-

Kitajci
kandidirajo

zneje v Beogradu odprli Huaweiev

denimo

center

napovedujejo

razvoj

dograditev pelješkega mostu pred
rokom,

na dveh stolčkih

no. Nato pa so samo teden dni po-

Nekatere države v soseščini so
do

v

V Srbiji

pa

tudi

za

vlade

za digitalne inovacije in
v navzočnosti predsednice
Ane

STRAN

Brnabič.
8
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vljanju Luke Koper,

z

javnih naročil.

javnih
je

ki

podpisanega

O

pomola

-
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Hidroelektrarn na Muri še dolgo ne bo
Pomurje

načrtovanja

Po 50 letih

nnnn

in vloženih

izjema

ni

n m m ■■

govor o

nnn

lih

ko je
'
nased-

9°U

Z

v

Kar ne-

kaj takšnih je

D

Jože

osmih

nič dokončnega.

Takrat so energetiki

že v veliki

meri prišli naproti okoljevarstve-

Tam pravijo,

so dali številne študije morebitnih

največjih in
V prvem

delu

na

gradnje in odpravili težave s

hove

Muri.

elektrarn ter

obljubljali številne izravnalne
ukrepe, ki bi ublažili posledice njipoglabljanjem

Pojbič

Murine struge, upa-

največji

in

najdlje

načrta verjetno

do-

končno nasedel. Načrte za gradnjo
murskih elektrarn so slovenski
energetiki začeli snovati že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja,

v

časih Jugoslavije in socialističnega
planskega gospodarstva. V družplanih Republike

benih

Slovenije

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

so se elektrarne na Muri znašle

že desetletje pozneje, v sedemdesetih letih. Še nekaj pozneje,
osemdesetih,

sredi

so se pojavila

nasprotovanja takratnim

prva

načrtom,

ki

so na slovenskem

Napovedovali

-

posamezna elektrarna

naj bi

-

milijonov evrov

dokazovali,

daje mogoče

stanje

na

Muri izboljšati tudi brez elektrarniških jezov. Medtem je bil zaradi
svoje

pomembnosti za ohranjanje

narave ves slovenski tok Mure z

nega biosfernega območja

-Mura-Donava.

da je

to je bil vzrok,

lani ustavila

vlada

priprave

Vse

Drava-

postopek

državnega prostorskega

ne razmišlja

in

Na

niti

mini-

prostor (Mop)
ne

odškrnjena

vendarle

puščajo

vrata, saj so nam svoje

stališče do gradnje elektrarn na
Muri razložili takole: »Iz veljavne

krat

strategije prostorskega

nastala črno-bela

jo je pozneje

eden

dilema, ki

od aktivistov in

razvoja

Slovenije izhaja, da se spodbuja

okoljevarstvenikov Simon Balažič

raba obnovljivih

virov

povzel v kratkem reku: »Hidroelektrarne prinašajo energijo in

se poveča

delež v primarni

odnašajo naravo.« Močno, s čustvi

obnovljivimi viri energije je tudi

nabito gibanje je takrat upočasnilo
in čez čas tudi ustavilo priprave na

vodni potencial.

njihov

energije, da

energetski bilanci države. Med

Glede gradnje

tih, toda Mura se iz načrtov ener-

elektrarn na Muri ta dokument
določa, da se morebitna hidroenergetska izraba zgornjega dela

getikov ni nikoli povsem uma-

reke Mure preveri v sklopu

gradnjo

knila.

elektrarn po starih načr-

V nekoliko

omiljeni obliki

stne rešitve za

celo-

sanacijo poglablja-

so se ti načrti znova pojavili na

nja njenega dna. Rešitve se prila-

začetku

godijo

tisočletja in dobili
formalno obliko leta 2006, ko je
novega

po

presušene

rokave

in ob sušah

razvi-

premišljeno gradnjo hidroelek-

»Mura je v moji deželi« in »Rešimo
Muro, varčujmo z energijo!«. In taje

njen življenjski

našem mnenju zdaj
propada. Takrat bo treba poseči v
njeno strugo, da bi spet namočila

ki

prostor,

tudi za Unescov
biosferni rezervat in je del čezmejMura razglašena

tako po ustavitvi priprave DPN

elektrar-

ko bo

jali bi lahko turizem in podobno.

strstvu za okolje

gesloma

nov razmislek,

območji ob njej uvrščen v območja
Natura 2000, od nedavnega pa je

A za prihodnost

Mure in proti

še niso dokončno

namakala njivske površine,

nitev reke

nam, ki je delovalo pod

DEM

vrgli puške v koruzo. »Verjamemo,
da bo v prihodnosti glede Mure

ureditvi, da se ohranijo njen nivo,

aktualna Janševa vlada.

močno

do leta 2050.«

tudi v

brežine in rokavi,

vztrajali in

izvajajo nobenih aktivnosti v zvezi
z umeščanjem elektrarn v prostor.

izoblikovalo

Pa

delovna mesta.
Toda nasprotniki so

okoljevarstveno gibanje za ohra-

Takrat se je

najkasneje

sama reka klicala po nekakšni

kaže, trenutno

Prinašajo energijo,
odnašajo naravo

(EKS), ki bo izdelan

v prihodnjih dveh letih. EKS bo

potreben

Muri.

šestnajst

v

energetskem konceptu Slovenije

na gospodarstvo Pomurja in nova

načrta za prvo elektrarno Hrastje Mota, ki je bil sicer že precej daleč,
o elektrarnah na Muri pa, kot

reke predvidevali

Mure. Vendar pa bo

ponovno obravnavana

so

elektrarn z akumulacijami, ki bi
zalile ogromne dele pokrajine ob

toku

ta

nje reke

vsebina

obdobju

stala okrog sto

pokrajini ob Muri, ki je lani z
ustavitvijo priprave državnega

izkorišča-

obravnaval razvoj energetike v

be

v

izraženega

dokumentu
energetsko

značilnih poplavnih in mokrotnih
območij ob reki.

trajajoč neuresničen projekt

v nobenem veljavnem

danjem podtalnice in izginjanjem

pozitiven razvojni učinek nalož-

prostorskega

ministrstvu za infrastrukturo.
da ministrstvo »ta

nikom, saj so predvideli pretočne

okoljskih vplivov

manevr-

Nekaj

prostora si puščajo tudi na

v minulih letih

hidroelektrarn

To je vsekakor

skega

strateškem
interesa za

desetletjih

biosferni rezervat

Vsaj s stališča Mopa torej ni še

čas nima

samo pri

najbolj razvpitih.

Mure za gradnjo

skih, pregledati in na novo izdelati

bomo spregovorili o načrtih za
gradnjo

Čakajoč na energetski
koncept Slovenije

vodnega

elektrarne namesto akumulacij-

dveh nadaljevanjih se bomo

pomudili

Mura sodi v Unescov

-

v pokrajini

bilo

in
in v

načrta

elektrarnam Maribor (DEM) pode-

lila koncesijo za izrabo
hidroelektrarn.

pro-

gradovi

oblakih.

priprava prostorskega

biotske raznovrstnosti.«

jektih, ki so bili

MIR

ustavljena

takratna Janševa vlada Dravskim

telesa reke

Propadlih

ali celo o

□□

D

'

milijonih evrov

10

Pomurje

Tudi

morebitnim drugim rabam

vode ob upoštevanju ohranjanja

dosežemo skupaj

Če to lahko

s

trarne, projekt še ni zaprt. Če pa

bi

le z vidika

gledali

izkoriščanja

energetskih možnosti, je odgovor

na razmišljanje o gradnji elektrarn gotovo ne,« nam je sporočila
pooblaščenka za stike z javnostjo

v DEM Majna Šilih.

Projekt Natura Mura
vreden 4,7 milijona evrov
V

mestni občini Murska Sobo-

ta (MOMS) pa raje vidijo nove
projekte renaturacije

Mure kot

gradnjo hidroelektrarn. Tako je
vsaj razumeti njihov odgovor:
»V MOMS težko komentiramo

dejstvo, da je vlada lani ustavila
postopek DPN za hidroelektrarno
Hrastje
Mota, predvsem ker niti

-

vlada oziroma investitor v MOMS
nikoli nista konkretno predstavila,
kakšne pozitivne učinke bi imela
hidroelektrarna

na gospodarstvo,

delovna mesta in razvoj druge
infrastrukture na območju občine.
Znano

je,

da je MOMS sopod-

pisnica sporazuma na podlagi
dogovora,

da se porečje Mure

uvrsti kot

biosferno

na Unescov

dediščine.
za to, da se
posledično

območje

seznam naravne
To

je bila tudi podlaga

je projekt

biosfere in

namakanje

mokrišč
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kratkim so objavili, da proučujejo
možnosti postavitve dveh posku-

ob reki Muri uspešno uvrstil v
projekt Natura Mura, vreden

snih

4,7 milijona evrov. MOMS

kar

bo spremljala pozitivne učinke
tega projekta na
Mure

tudi

območju porečja

v prihodnje.«

Tako je v dobro ohranitve
narave skoraj dokončno nasedlo
več

kot

in prepričevanja.

V Dravskih elektrarnah so po
ustavitvi izdelave DPN vlado
opozorili, da so za različne
aktivnosti v zvezi z murskimi
elektrarnami od podelitve koncesije

do zdaj vložili že

okrog

pa je,

da čedalje

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

iz

Elektrarne

na

Muri

so trenutno

največji

nasedli

projekt

podpirajo okoljevarstvene

projekte.

• Geotermalna

energija

je okoljsko najbolj

postavili poskusno močnejšo

sprejemljiv vir elektrike.

energije

V DEM čedalje resneje

so po

proučujejo možnosti

iz-

med okoljsko najsprejemljivejših
načinov proizvodnje električne

proizvodnje elektrike
iz geotermalne

vira, ki je

iz obnovljivega

na voljo nepretrgoma ne glede na

bolj resno

geotermalne energije. Pred

• Na občini Murska Sobota

Murski šumi pri Benici pa bi radi

mnenju strokovnjakov eden

razmišljajo o proizvodnji elektrike

z geotermalno gravitacijsko
toplotno cevjo, na najobetav-

Geotermalne elektrarne

milijonov evrov. Dobra novica iz
DEM

še niso zamrli.

binarno geotermalno elektrarno.

10

za postavitev

hidroelektrarne na Muri

elektrarn: na

stari vrtini Pg-8 v Čentibi hočejo
proučiti možnosti proizvodnje
elektrike z novo tehnologijo

nejši slovenski vrtini Mg-6 v

pol stoletja načrtovanja,

raziskovanja

geotermalnih

• Načrti

energije.

vremenske okoliščine, letne čase
ali količine padavin.

v Pomurju.

Bo

reka ostala tako

romantična,

kot

je

na

posnetku

broda

pri

Krogu?

Foto

Jože

Pojbič
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zgodilo

je mejna Mura
zdaj,

-

pri Apačah.

v okviru projekta

Avstrijci so reko

Natura

Mura.

Foto

na svoji strani že

Jože

pred

leti renaturirali,

pri

nas se

bo to

Ã

Približno takšna

-

?™

Pojbič

jjj

v Hrastju

—m

irgsB

naj

bi bila

Moti. A projekt

videti

prva

je vsaj za

HE v slovenskem

zdaj

nasedel.

Foto

toku reke
arhiv

Mure

DEM
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Med koristjo
in nevarnostjo
Sodelovanje s Kitajsko Slovenska
politika blokira kitajske interese pri

drugem tiru, 5G in Luki Koper

-

Ljubljana
ji

zanimajo

Kitajce

trenutno kitajske
gradnji

pri omrežju
Luki

5G,

in

dobaviteljem

pri

delovanje
omrežja

Huavvei

korak

pred leti je poli-

kitajske

apetite

na

jo vodi

2TDK, ki

uprava

je kmalu po

novo

priznala

Pa-

imenova-

sposobnosti

drugega tira. Iz boja so izločili vse
kitajske
vzrok

5G,

izjave
je

ki

o

usmer-

Hevka

omenjeno

z

sklicevala

med Slovenijo

javnih

tudi

na

Kitaj-

in

spora-

naročil.

In

članku.

zakona

je

protikitajskem

tudi

elektronskih

o

cijah, ki je

meseca v

spisan

bil

duhu

mobilni

dobavitelja

Kot

določa,

operaterji
opreme

za-

predlog

prejšnjega

javni razpravi.

smo

da mo-

pred

mnenju za Huavvei ugotovil, da so
te določbe protiustavne.

infrastrukture

področju

Na

izbi-

upoštevati

tajski

interesi

trčili

ob

stran

ki-

slovensko

je pred leti

večkrat izrazila interes za Luko Koper, tako na obiskih v Sloveniji kot
srečanjih z državami srednje
jugovzhodne Evrope v pobudi

na
in

»17+1«.
sko

Več pogovorov med kitaj-

in

stranjo

slovensko

je

bilo

med vlado Mira Cerarja, a je bilo
stališče slovenske vlade, da Luke
Koper ne proda.
Kitajci

sicer

upravljajo

številna

terminale;

tudi

se poteguje

za upravljanje novega
pristanišču Reka. Od-

prtost evropskih držav do kitajskih

naložb je različna; medtem ko so
jih

nekaterih

v

sprejeli

bolj

odpr-

to, so v drugih zadržani in so tudi
z zakoni preprečili kitajske nakupe

strateških podjetij.
Alije slovenska pot pravilna?

»Pri

kitajskem

biti

izjemno

ter pred izbiro dobavitelja

gre

le

zunaj Evropske unije dobiti soglasje vlade. Ta bi s tem imela možnost,

naj-

demo še tretji primer, kjer so
politiko. Kitajska

za

kapitalu

previden.

vstop

Pri

kapitala,

tudi politike, novih

ture,«

navad

je

treba

tem

ne

ampak

in

kul-

pravi

Vladimir Prebilič

dr.

s fakultete za družbene vede: »Kitajsko gospodarstvo si je zastavilo

pomemben

cilj

povečanja

priso-

tnosti na evropskih tleh. Kitajska
je

kapitalsko

držav

najmočnejših

ena

planetu

na

denarja

in

dovolj

ima

kritične

nakup

za

strukture,

ne le

železnic,

telekomunikacij,

trarn,

infra-

v ožjem pomenu

tudi

ampak

elek-

pomembnih

podjetij, kot je v Sloveniji tudi Gorenje.«

Pri

v Evropo

tudi

kitajskem prodoru
prek

iniciative

»en

pas,

ena pot« po njegovem ne gre le
za gospodarsko zgodbo in iskanje
novega

trga

ampak

je

za kitajske

proizvode,

pomembna

politič-

tudi

na komponenta.

»Sledimo ameriškemu pristopu,
pri čemer

smo

tam ostrejši.

tu pa

Pričakoval bi več pragmatizma in
manj gole politike, a ob previdno-

sti

Pred leti apetiti po Luki Koper

usmeritve vlade glede nacionalne
varnosti

v pravnem

evropska pristanišča in

komunika-

do konca

poročali, predlog

Rajko Pirnat

za koncesijo
terminala v

omenjena protikoronska

konodaja

pravnik

kitajsko podjetje

Zakonska omejitev
tudi za Huavvei
V podobnem

ne želi-

je

Kitajska ga nima. Več o tej odločitvi pišemo v sosednjem

Pri tem

javnega

podpisanega

odprtju

družbe kot 'tveganega dobavitelja'
brez utemeljitve je protipravno in

kov, če bo zakon sprejet. Lahko bi
romal tudi na ustavno sodišče, saj

ponudnike iz držav, ki z Evropsko
zuma o

katerekoli

subjekti

sko o gospodarskem sodelovanju,
sta ga v času Janševe vlade leta
2007
sklenili državi. Pred
dnevi
pa je državna revizijska komisija
v eni od odločitev zavzela stališče,
da ima naročnik pravico izločiti
nimajo

»Označevanje

diskriminatorno.«

ki

unijo

kacijah:

jo napovedovati prihodnjih kora-

naročila sodelujejo, če imajo države sklenjen večstranski ali dvostranski trgovinski sporazum.« O
odločitvi 2TDK bo presojala državna revizijska komisija. Pritožila so
se tudi kitajska podjetja. V pritožbi
sporazum

državni sekretar Mike Pompeo.
V Huaweiu so kritizirali določbe
zakona o elektronskih komuni-

za-

gospodarski

morda

jo av-

kot

iz tretjih držav v postopku

se bodo

ki sta

je

»Skladno

zakonodajo

in

protikoronsko

gradbince.
navedel

konodajo:

ro

skupne

omrežij

Gole

prijavljenih gradbincev za gradnjo

rajo

od

naprej

jena proti Huaweiu

vle Hevka,

kot

zakona je še

Predlog

5G.

varnosti

po

preprečila so-

lahko

pri gradnji slovenskega

gusta podpisala slovenski zunanji
minister Anže Logar in ameriški

Nova
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da bi predvsem kitajskemu gigantu Huaweiu in drugim kitajskim

Koper.

Nejc

nju

gradbince

drugega tira

tika zavrnila

a sloven-

pri tem blokira;

politika jih

ska

v Sloveni-

veliki posli,

do

kitajskih

Kostevc

investicij,«

pristopu

slovenskem

pravi

ljubljanske

z

pa

ekonomske

fakultete. »Nisem informiran,
nevarnosti je

liko

ko-

realne in koliko

interesov zahodnih

je

o

dr. Črt

držav,

ki

jih rastoča kitajska ekonomska in
politična moč moti. Nekaj je obojega. Presojati bi bilo treba od primera do primera. Hrvaška izkušnja z gradnjo mostu na Pelješac
s kitajskimi

izvajalci

Zavračanje

zgolj

nevarnosti,

cepcije

je

ne

nevarnosti,

izkazane

pozitivna.

podlagi per-

na

je

pa

odkrite

napačno,«

pravi Kostevc in dodaja, da bi to
utegnilo imeti dolgoročne posledice za slovensko-kitajske
»Odpovedujemo

se

kapitalu. Čez leta se bo
in

je

koliko

izgubila

v

Slovenija

primerjavi

odnose:

kitajskemu

videlo,
zaradi

z

ali

tega

drugimi

državami.«
Največja naložba je Gorenje
v Sloveniji zanimajo velike zgodbe, kar kaže tudi Hisensov

Kitajce
nakup

Gorenja, s katerim

so kupi-

tudi dostop na evropski trg bele
tehnike. Za odgovor na vprašanje,
kakšni lastniki so Kitajci za Goreli

nje,

bi

morali

Gorenje z

primerjati

sedanje

Gorenjem, kakršno

bi
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Kitajcev.

bilo brez

Tega ne pozna-

odprli

okoli

kazalo briljantno,

Sledimo ameriškemu

pojasnjuje

»Čeprav

Kostevc:

je

Črt

medijski

bil

delovnih mest.

400

spin, da Kitajci čistijo podjetje in

pristopu , pri čemer

pustošijo

smo tu pa tam

nje,

Gorenju,

po

ali se ne bi to

je

vpraša-

tudi brez

zgodilo

kitajskega lastništva.«

da so

tem omenimo,

Pri

za drugo

čilih

iz Go-

o rekordnih naropolovico leta, zato

renja poročali

so dodatno zaposlovali. Poleg tega

Hisense na območju Gorenja napoveduje
proizvodnjo
televizorjev za
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v začetku prihodnjega leta

mo, a Gorenju pred prevzemom ni

trg,

evropski

£
Prav je, da smo
naš prostor

Sicer

kot ZDA
pejci

nekdo

ali

kot

za

počutimo

Zelo

proti

zdaj

drugim,

proti nam.

Kitajcev v
natanč-

pogoje,

pod

delali

drugače

kitajskih

na katera ima
njih

fakulteta

izvaja

državnih podjetij,

partija vpliv in

zunanjo

nevaren. Vendar
enako

občutljivi

politiko,

niso

vsi

pa tudi

sektorji
pri obču-

tljivih je treba

se zdaj

primera. Odločili smo se za ostro
zavračanje kitajskih investicij. A

ker ta koncept

uporabljajo

presojati

prek
je lahko

Evro-

smo ga uporabljali
Kitajci

Prihod

Kostevc

Ekonomska

m

dela nič

nelagodno,
ki

Črt

jPi’

vede

pred stoletji. Vendar

kolonializma,

Črt Kostevc

družbene

prihaja v Slovenijo.

smo

kitajskih investicij.

Fakulteta

pri vstopu

ne

in manj gole politike ,
a ob previdnosti do

Vladimir

previdni.

pa Kitajska

bodo

bi več pragmatizma

Prebilič

no je treba analizirati
katerimi

v kateri

ostrejši. Pričakoval

od

primera

do

zaradi

percepcije

smo se odpovedali
prav

nevarnosti
kapitalu,

v zraku
ki bi

prišel.
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(

Slovenska

politika blokira Huawei

in

kitajske

gradbince, ki bi

gradili drugi

tir,

pred

leti je

zavrnila kitajski

interes

za

Luko Koper.

Največja kitajska naložba

pri

nas

je Gorenje.
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Vodičani se bodo še dolgo
dušili v prometu
Obvoznica Darsu še ni uspelo pridobiti gradbenega

dovoljenja, direkcija že ima zagotovljen denar za prometnico

-

Vodice

Čeprav so prebivalci Vo-

dic tudi s protestnimi shodi že
večkrat zahtevali začetek gra-

!§j|i

je za zdaj

ceste v letu 2020,
znano le, da za to pre-

potrebno

prometnico

dnje obvozne

do konca
gradbeno

leta ne bo izdano

niti

dovoljenje. Ljudje

so jezni, saj jim

država

ustavno pravico
življenja v zdravem okolju.
krati

do

Rajšek

Bojan

gradbenega

Pridobitev

naložila

nja je država

dovolje-

družbi Dars,

bo cesto nekoč gradila

medtem ko

direkcija za infrastrukturo

(DRSI),

za kar so v prihodnjem letu in do
leta 2023 zagotovili finančna sredŽe leta

stva.

se je

1998

Devet

pozneje

let

uredba

o
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je

bila sprejeta

državnem

lokacijskem

vse do danes še ni
se vsak

Skozi Vodice

vozi

dva

tisoč

dan po Ka-

več kot

deset

•

ti-

tovornjakov,

težkih

domačine spravlja v obup.

nice bi se lahko začela v

daljeval

kot

izdajo

polovici leta 2021.

Država ni

ugodila občin-

kar

prošnjo

slovilo

tovornjakov

z

tone,

pri

7,5
šno.

a

za

jih

so

ni

tem

»Življenje ob

komaj

omejitev

nosilnostjo

Samo poglejte

uspe-

je nevarno.

cesti

popravili,
seje

več kot

bilo

stebričke,

obcestne

poškodovani,«

navožnje

spet

so

pa

pridušal doma-

domu, kjer se dva
moreta srečati, zato

ob gasilskem

čin

tovornjaka
prihaja

ne

do zastojev in hude krvi. Za

čezmerni tovorni

promet nekateri

krivijo

Direkcija ima

zagotovlje-

je

katere

vplivov

treba

izvesti

na okolje,

postopku

vplivi na okolje,

presojo

v predhodnem
kot

določen

vlagatelju

objekt

z

skladno

z določbami zakona

o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic
za izdajo gradbenega
ni bilo treba predloži-

zahtevi

dovoljenja
ti vseh

o pravici graditi. Z
okolje in prostor

dokazil

ministrstva

za

dovoljenja.

Medtem pa
začele veljati spremembe ured-

cesto.

so

Spremenjeni predpis

be o posegih
treba
izvesti

ki še nima pridoblje-

nih šestih parcel za ureditev vodotoka zunaj bodoče trase obvoznice,
je

v

drugi

zahtevo

za

voljenja

za

kateri

polovici
izdajo

junija

gradbenega

vodiško

obvoznico,

je priložila projektno

mentacijo in poročilo
okolje.

vložila

Ker

pa

doh

doku-

o vplivih na
ceste

je bil ta odsek

pridobitev

o pravici

čih

dokazil

rok

pa terja

okolje,

ki

hodnega

v okolje,
presojo

nič več

ne

za katere je
vplivov
na
določa pred-

postopka.

je

Ministrstvo
skupaj
vloge

novih

o

pridobitev

tudi

z zahtevami
obvestilo

svetovalo,

naj

za dopolnitev
Dars in ji

pri

agenciji

za

oko-

lje, skladno s spremenjenimi pred-

organ na MOP je

predlagal,

naj pri

lje

pridobi

(Arso)

agenciji

oko-

za

sklep

ustrezen

glede

predhodnega

Vodiški

župan

postopka.

Šuštar
Aco Franc
da bodo pristojne služ-

pričakuje,

be vso dokumentacijo, ki je že na
agenciji za okolje in na okoljskem

ministrstvu,
vlog

obdelale

novih

s čimer bi
in dolgotrajne bi-

preprečili nove

postopke.

rokratske

direkcije

Z

brez

novih papirjev,

in

sporočili,

da

in

leta

na

sredstva

za

infrastrukturo

imajo

prihodnje

načrtovana

2022

v

2,8

višini

so
leto

finanč-

milijona

evrov, leta 2023 pa še dodatnih 2,8
milijona

okoli
da

evrov. »Direkcija bo lahza gradnjo objavila, ko bo

pridobil gradbeno dovoljenje.

Glede

družbo

manj-

mnenje-

Darsu podaljšal rok za dopolnitev
vloge do 10. decembra ter družbi

Dars

dejstvih

manjkajo-

graditi, daljši

mnenj pristojnih

ko razpis

Ministrstvo svetuje Darsu

za dopolni-

roka

dajalcev. Upravni

upravnega

Družba Dars,

za

daljši rok

za

najprej

obvozno

je

tev vloge, saj zaradi zapletenih komasacijskih postopkov potrebuje

so sporočili, da so postopek vodili
kot integralni postopek
za izdajo

ustrezno

da

zahte-

vo za podaljšanje

tudi obrtno cono v sosednji
komendski občini, češ da bi morali
zgraditi

podal

tovornega prometa.

po takrat veljavni uredbi o posegih,

ob

povedali,

Na

ski prošnji za zmanjšanje

kajočih

za

za

dovoljenja.

še

so

na-

postopek

navaden

gradbenega

sklep,

postopek

bi

pa

sredi septembra

Dars

Vodstvo

ministrstvo

ustrezen

nov

organ

vodiške občine je v začetku leta na

infrastrukturno

pridobi

upravni

nih 5,6 milijona evrov
izvedbo projekta.

vozil, od tega več kot

motornih

soč

težkih tovornjakov.

ministrstvu
•

zgrajena.

mniški cesti

voženj

Gradnja vodiške obvozdrugi

ki

gradnjo, a cesta

so posledica

pisi,
•

to cesto na odseku Žejepredstavlja
temelj za

načrtu za

Vodice,

stebrički

glavno

Želodnik-Mengeš-Vodice.

cesto

obcestni

začela pri-

načrta za

prava lokacijskega

Podrti

bi

lahko

na
šest

izkušnje

razpisi

bila

pogodba

podpisana

prihodnjega

leta,«

v

trajajo

Pričakujemo,

mesecev.

za

gradnjo

drugi

polovici

so

zapisali

na

DRSI.
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V Žireh se je začela gradnja doma za starejše
RADIO SLOVENIJA 1, 03.11.2020, DANES DO 13-IH, 13:13
SARA LOTRIČ (voditeljica)
Ob splošnem pomanjkanju prostora v domovih za starejše po vsej državi je dobrodošla novica, da se je v Žireh začela
težko pričakovana graditev novega doma. Stavba naj bi bila končana do aprila, prve stanovalce bi predvidoma sprejeli
jeseni prihodnje leto. Zasebni vlagatelj družba Senecura načrtuje graditev še štirih domov za starejše, a se pri večini
naložb zapleta. Prispevek Nine Brus.
NINA BRUS (novinarka)
V Domu starejših občanov v Žireh bo prostora za 60 stanovalcev, predvidenih je tudi 30 delovnih mest. Predstavnica
Senecure kot investitorja Sanda Gavranović.
SANDA GAVRANOVIĆ (regionalna direktorica domov Senecura za Slovenijo)
Če bo gradnja potekala tako kot je planirano bi morali prve zaposlitve bi že nekje avgusta 2021 in potem oktobra 2021
prvi stanovalci.
NINA BRUS (novinarka)
Vrednost naložbe je približno 5 milijonov evrov, zemljišče ob zdravstveni postaji je zagotovila Občina Žiri. Kot je poudaril
župan Janez Žakelj bo dom velika pridobitev za lokalno skupnost, zanj so si prizadevali več kot desetletje, a so prejšnji
načrti drug za drugim padli v vodo.
JANEZ ŽAKELJ (župan Občine Žiri)
Jaz zdaj samo želim, da bi bil dom čim prej zgrajen in da bi nudil res kvalitetno oskrbo za naše starejše občane.
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NINA BRUS (novinarka)
Sicer niti tokrat ni šlo povsem brez zapletov.
JANEZ ŽAKELJ (župan Občine Žiri)
Ker je območje v območju nizkih, poplavne ogroženosti smo morali še izvest odvodnjavanje skupaj z investitorjem, zdaj
pa gradbeno dovoljenje je in smo veseli da se izide.
NINA BRUS (novinarka)
Senecura načrtuje gradnjo domov za starejše še v Železnikih, Pivki, Loški dolini in Komendi, najbližje začetku del so v
Komendi.
SANDA GAVRANOVIĆ (regionalna direktorica domov Senecura za Slovenijo)
Pričakujemo zdaj v novembru gradbeno dovoljenje tako, da bi tudi lahko začeli s prvimi gradbenimi deli že v letošnjem
letu.
NINA BRUS (novinarka)
V preostalih treh krajih se spopadajo s takšnimi ali drugačnimi ovirami, ki začetek gradnje odmikajo v negotovo
prihodnost.
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Trije projekti, o katerih je
nekaj več podrobnosti
Vlada bi podprla ustanovitev nove Adrie
Po pojasnilih ministrstva za gospodarstvo

(MGRT)

namerava vlada za letalsko povezljivost Slovenije iz

sklada za okrevanje RRF nameniti 76 milijonov evrov. Spomnimo, letos spomladi je nacionalni letalski
prevoznik Adria Airways, ki je bil sicer prodan nemškemu skladu, šel v stečaj, vlada pa se je odločila, da
Adrie Airways ne bo rešila pred propadom. Zdaj je načrt tak:

■

6 milijonov evrov je nepovratnih sredstev v podporo letalski povezljivosti in promociji Slovenije kot
destinacije,

■

70 milijonov evrov povratnih sredstev iz RRF pa je načrtovanih v podporo ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika

Pri ministrstvu, ki ga vodi minister Zdravko Počivalšek, pravijo: »V okviru načrta za okrevanje in odpornost je ta možnost smiselna in utemeljena predvsem

z vidika povezljivosti Slovenije z evropskimi in

drugimi mednarodnimi letališči in centri Povezljivost je eden od bistvenih dejavnikov odpornosti in
okrevanja Na drugi strani ta načrt omogoča tudi povratna

sredstva

kar pomeni da se lahko država na

različne načine vključi v ustanovitev ali sodeluje pri ustanovitvi in zagonu (krediti lastniški kapital).«

Kot so dodali se o različnih kombinacijah v zvezi z lastništvom še pogovarjajo.
In zakaj je letalska povezljivost pomembna?
žava, zato

Na ministrstvu pravijo: »Slovenija je izvozno naravnana dr-

se bo tudi z letalskim prevoznikom ohranjal položaj v mednarodnih dobaviteljskih verigah.

Prav tako v letu 2021 predsedujemo

svetu EU in je to še dodaten razlog za dobro povezljivost dostop-

nost in odprtost Ne nazadnje pa je prva faza covida pokazala,
znike, hitreje in ceneje

da so države, ki so imele letalske prevo-

prihajale na trge, kjer je bila dostopna zaščitna oprema.«

Vlada načrtuje novi infekcijski kliniki v Ljubljani in Mariboru
ter negovalne bolnišnice v vseh regijah
Kot pojasnjujejo pri službi vlade za razvoj in kohezijsko

politiko (SVRK), so predvidene številne nalož-

be na področju zdravstvene infrastrukture, ob energetski obnovi bolnišnic

(in

drugih objektov) so kot

konkretni projekt izrecno navedli novi infekcijski kliniki Ljubljana in Maribor ter negovalne bolnišnice
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v vseh regijah.
■

Kar zadeva negovalne bolnišnice,

mo že skoraj 20
■

načrti niso novi (ne nazadnje na zakon o dolgotrajni oskrbi čaka-

let).

Negovalne bolnišnice ponujajo zdravstveno nego osebam, predvsem bolnim starostnikom, pri katerih je bilo akutno zdravljenje končano, še vedno pa potrebujejo zdravstveno nego ali rehabilitacijo,
ki je ni mogoče zagotoviti v domači oskrbi, morda čakajo na sprejem v dom ali potrebujejo paliativno
oskrbo.

■

Negovalni bolnišnici sta v Sežani
imajo nekatere bolnišnice

po

in

Ljubljani

(v

prostorih nekdanje

Sloveniji negovalne oddelke

(na

pediatrične bolnišnice). Ob tem

primer na Jesenicah,

Ptuju, Golniku,

v

Murski Soboti, Topolšici), nekaj negovalnih zmogljivosti je tudi v nekaterih zdraviliščih.
■

Za zdaj ni jasno, ali so prek načrta predvidene tudi aktivnosti v podporo popolnitvi kadrovskih potreb za načrtovane nove zmogljivosti.

Vlada v načrtu za okrevanje predvideva tudi naložbe na področju socialne infrastrukture, kjer so omenili nove zmogljivosti za starejše. Minister za delo, družino in socialne zadeve
sta ob začetku javne razprave

Janez Cigler Kralj je avgu-

o najnovejšem predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi opozoril na načrtova-

no gradnjo petih domov za ostarele in končanje dveh začetih gradenj. Pri SVRK so v zvezi z načrtom za
okrevanje pojasnili: »Domovi za starejše so le eden od ukrepov povečanja socialne varnosti in dolgotraj-

ne oskrbe. Glede na specifiko Slovenije bodo izvedeni tako ukrepi zagotavljanja dodatnih zmogljivosti za
starejše v okviru javne mreže institucionalnega varstva kot tudi ukrepi deinstitucionalizacije, kar pomeni

oskrbo na domu in tudi oblikovanje sklopa storitev,

ki

bodo potrebne za izvajanje

takšne oskrbe.«

Celosten projekt razogljičenja
Po pojasnilih SVRK je v

načrtu

nekaj sistemskih ukrepov
deno pospešeno

(na

za okrevanje za

celosten

projekt razogljičenja Slovenije predvidenih kar

primer povečanje energetske učinkovitosti podjetip. »Prav tako je predvi-

uvajanje oziroma pospeševanje

uporabe obnovljivih virov energije. Pričakovati je, da

bo strukturna sprememba pripomogla k doseganju cilja vsaj 27 odstotkov obnovljivih virov energije v
končni rabi energije do leta 2030,« so navedli pri SVRK.

Razogljičenje

Slovenije vključuje tudi ukrepe na področju krožnega

gospodarstva, ki bodo med drugim
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usmerjeni

v:

■

zmanjševanje količin nastalih odpadkov

■

zagotovitev infrastrukture za spodbujanje uporabe recikliranih materialov,

■

pripravo predpisov za zmanjševanje
in

in spodbujanje vnovične uporabe ter recikliranja,

izpustov toplogrednih plinov na področju ravnanja z odpadki

predpisov, ki bodo urejali izvedbeni vidik energetske izrabe odpadkov

Kot pravijo na SVRK, »razvoj in uporaba nizkoogljičnih tehnologij ter vpeljava krožnih poslovnih
lov dolgoročno lahko prispevajo k ustvarjanju kakovostnih

mode-

zelenih delovnih mest in izboljšani socialni
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varnosti ter kohezivnosti prebivalcev in prebivalk Slovenije«.
Ne nazadnje bodo k razogljičenju Slovenije pripomogli tudi ukrepi trajnostne mobilnosti, saj se pred-

vsem na področju povezljivost več pozornosti namenja investicijam v železniško infrastrukturo, ki je z
vidika ogljičnega odtisa bolj prijazna do okolja
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