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Slovenija:

Internet Naslov Dobra zgodba iz epidemije: moč tehnologije in povezovanja

Zaporedna št.
1

Medij 24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum Ostalo; 5. 7. 2020

Avtor U. R.

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...trpijo ušesa. 3D tehnologija, ki se marsikomu zdi kot znanstvena fantastika, že nekaj časa osvaja svet - uporabljajo jo 
že na zelo različnih področjih - od  do kulinarike, od medicine do mode. Bilo je ob začetku prvega vala gradbeništva
epidemije koronavirusa v Sloveniji. Strah, negotovost... tudi zaradi pomanjkanja zaščitne... 

Internet Naslov DNEVNA: Trend urbanih vrtov dosegel tudi Maribor, na mestnih strehah kar visoke grede in 
čebelnjaki

Zaporedna št.
2

Medij Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum ostalo; 5. 7. 2020

Avtor Unknown

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...evropski projekt, ki združuje osem partnerjev, zraven Mestne občine Maribor, ki je vodilni partner, še Društvo aktiviraj 
se, podjetje Snaga, Zavod za  Slovenije, podjetje Deltaplan, E-inštitut, Inštitut za inovacije in podjetništvo gradbeništvo
ter Inštitut Wcycle,«o projektu in postavitvi visokih gred povedo v Inštitutu... 

Tisk Naslov Junija na za vodu 89. 3771 brezposelnih - dober odstotek manj kot maja

Zaporedna št.
3

Medij Finance, Slovenija Stran: 2 Površina: 574 cm2

Rubrika, Datum Dogodki in ozadja; 6. 7. 2020

Avtor Špela Mikuš

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...odstotka). Kje so se junija odpirala delovna mesta? ' Delodajalci, med katerimi jiH je bilo največ s področja 
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva,  in predelovalnih dejavnosti, so junija zavodu sporočili gradbeništva
10.519 prostih delovnih mest. To je za dobrih 44 odstotkov več kot mesec prej in za 13 odstotkovmanj... 

Tisk Naslov V Kranju že več kot 3300 Kosovcev

Zaporedna št.
4

Medij Reporter, Slovenija Stran: 12 Površina: 243 cm2

Rubrika, Datum Periskop; 6. 7. 2020

Avtor Nenad Glücks

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...vzdrževanje. Pri tem policija ugotavlja, da predložijo plačilne liste, ki ne izkazujejo dejanskega stanja. Na plačilni listi 
je na primer plača za delavca v  zidarja 1600 evrov, vendar mora vsaj polovico zneska po prejemu gradbeništvu
nakazila delavec vrniti delodajalcu (gradbenemu »bosu«). Po pridobitvi dovoljenja za združitev... 

Tisk Naslov Ko tajkuni odpirajo šampanjce

Zaporedna št.
5

Medij Reporter, Slovenija Stran: 39
Površina: 1.381 cm
2

Rubrika, Datum Slovenija; 6. 7. 2020

Avtor Nenad Glücks

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...izločili kitajske gradbince. Zakaj torej ne tudi turške, saj niti Turčija še ni podpisala sporazuma GPA, pa tudi nanjo 
letijo očitki o socialnem dumpingu v ? Morda zato, ker je Petričev Kolektor v konzorciju z dvema turškima gradbeništvu
firmama? Toda stvari niso tako preproste, so nas opozorili poznavalci. Velja omeniti,... 
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Tisk Naslov Ni dovolj, da je energija zelena, mora biti konkurenčna

Zaporedna št.
6

Medij Reporter, Slovenija Stran: 28
Površina: 3.209 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 6. 7. 2020

Avtor Nenad Glücks

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...skrajšanje časa tudi pri gradnji hiš za fizične osebe. Je pa res že sedanji zakon o  objektov bolj prijazen glede graditvi
gradnje hiš in manjših objektov. Povsem neživljenjski je žal glede gradnje zahtevnih  objektov. Pri zakonu o inženirskih

 objektov bomo vpeljali zelo pomemben institut - molk organa. Če določen dajalec mnenja... graditvi

Tisk Naslov Podjetje Lumar skozi prizmo časa

Zaporedna št.
7

Medij Večer - Kvadrati, Slovenija Stran: 20
Površina: 1.425 cm
2

Rubrika, Datum Priloga Kvadrati; 6. 7. 2020

Avtor Jasna Marin

Teme Inženirska zbornica Slovenije

Povzetek
...pametne inštalacije in upravljanje hiše. 2014 - Prejemniki nagrade Jožefa Mraka za inovativnost v gradnji objektov, ki 
jo je za Aktivno hišo Lumar podelila . 2016 - Preje nnnik naziva naj zaposlovaiec Podravja Inženirska zbornica Slovenije
2016 in nagrade En.odmev 2016 za energetsko najbolj učinkovito veliko podjetje. 2018 - Na svetovnem... 



O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Dobra zgodba iz epidemije: moč tehnologije
in povezovanja
Ljubljana, 05.07.2020, 7:00 | Posodobljeno pred dvema urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

AVTOR
24UR Fokus

Čas koronavirusa je ob vsem slabem, kar je prinesel, tudi čas
nekaterih dobrih zgodb, zgodb, ki so združile ljudi. V najhujših
tednih prvega vala epidemije so se tako recimo združili, povezali
tisti, ki se ukvarjajo s 3D tiskanjem. S 3D tiskalniki so printali
maske, nekateri tudi držala za maske, ki pridejo prav, da ne
trpijo ušesa. 3D tehnologija, ki se marsikomu zdi kot znanstvena
fantastika, že nekaj časa osvaja svet - uporabljajo jo že na zelo
različnih področjih - od gradbeništva do kulinarike, od medicine
do mode.

Bilo je ob začetku prvega vala epidemije koronavirusa v Sloveniji. Strah,
negotovost ... tudi zaradi pomanjkanja zaščitne opreme. Zato - pripoveduje v
nocojšnjem 24UR Fokus novinarju Mihi Drozgu David Kvaternik - je bilo
treba nekaj storiti, se znajti po svoje. Kot strokovnjak za navidezno in
obogateno resničnost ter navdušenec nad 3D tiskom se je takoj lotil dela.
"Rečeno je bilo, da bomo maske rabili, rečeno je bilo, da mask ni več. Torej, kot
izdelovalec, je bilo jasno, pač masko je treba sam narediti. / ... / Pogledal sem
na internetu, kateri prosto dostopen filter omogoča stopnjo zaščite, pri kateri
lahko govorimo o zaščiti tistega, ki nosi masko. In potem je bil samo izziv, kako
v bistvu ta filter spraviti v samo masko, in imeti za prijatelje in družino na voljo
zaščito. / ... / In to je potem rezultat tega. Vse ostalo je potem čisto organsko
zraslo naprej." 

24ur.com 05.07.2020 
Nedelja, 07:05Država: Slovenija

https://www.24ur.com/novice/fokus/dobra-zgodba-iz-... 1 / 4
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Rodila se je platorma Zaščitimo Slovenijo, kjer so se povezali vsi, ki so želeli 
natisniti 3D maske, imenovane Gladius Friends. "Čez 250 prostovoljcev smo
imeli v bazi. Mislim, da skupno kapaciteto čez 500 tiskalnikov, kar pomeni kar
širom Slovenije," se spominja Kvaternik. Sprožil se je pravi plaz, mnogi, ki
imajo 3D printer, so začeli printati maske - zase, za svoje kolege, za družine, za
znance, za ljudi, ki so jih potrebovali ...  

Maske je takoj začel tiskati tudi igralec, voditelj in ljubitelj digitalne
tehnologije Jonas Žnidaršič. "Akcija je bila. Pridružil sem se. Škoda, da nisem
bil prvi, ampak sem bil pa drugi ali pa tretji," pripoveduje. "Taki časi so bili,
smo vsi pravzaprav iskali, kaj pa lahko naredimo. In se je nekdo od naših
fantov domislil, dajmo tiskati maske. In hvala bogu, oh, končno priložnost, da
lahko tudi jaz pokažem svoje domoljubje. / ... / Šivati ne znamo, znamo pa
printati.  ... Jaz sem jih oddal v tehnološki park ene 80 do 90 raznih mask, ki so
šle potem naprej v testiranja, pa tudi nekam v uporabo. Ne vem točno, nisem
dobil še povratne informacije. Sem pa vsako podpisal, mogoče se bo kdo javil:
Ej, tvojo imam Jonas! ..." Jonas Žnidaršič  je svoj prvi 3D tiskalnik kupil pred
osmimi leti.

00:00 00:00

24UR Fokus: Omejitev je samo v naših glavah24UR Fokus: Omejitev je samo v naših glavah
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3D tisk - čeprav se marsikomu sliši kot znanstvena fantastika - ni nova
tehnologija. Njeni začetki segajo v pozna 60. leta prejšnjega stoletja. Gre za
tako imenovano dodajalno tehnologijo, ki končne izdelke gradi z nanašanjem,
dodajanjem osnovnega materiala v slojih. 3D tiskalniki digitalne računalniške
oz. virtualne 3D modele torej pretvorijo v predmete. Kako izgleda 3D tiskanje,
kako deluje in kaj vse že zmore - boste videli nocoj v Fokusu.

Leta 2011 je bil s 3D tiskom izdelan prvi delujoči prototip letala. Leto kasneje
kitara. Leta 2013 so s 3D tiskalnikom natisnili celo nizkoenergijski hibridni
avtomobil, imenovan Urbee. Danes je 3D tisk že tako razširjen, da nas spremlja
praktično na vsakem koraku ... strojništvo, protetika, modno oblikovanje,
farmacija, zobozdravstvo, živilska industrija, molekularna gastronomija,
avtomobilska, letalska, vesoljska industrija, arhitektura, urbanizem,
gradbeništvo. Čisto nič nenavadnega niso več niti novice o tiskanju hiš ... Vse
bolj se 3D tisk uveljavlja tudi v medicini, z razvojem tako imenovanega bio-
tiskanja.

"V bistvu ni omejitev, ne po materialih ne po tem, kako bodo narejeni, ne po
geometriji, ne po funkcionalnosti, vse se praktično že da." Tako med drugim
razloži izredni profesor dr. Franci Pušavec, predstojnik katedre za menedžment
obdelovalnih površin na Fakulteti za strojništvo. Pred našo kamero je med
sprehodom po laboratoriju dokazal, da ta trditev še kako drži. Pokazal je
številne stvari, ki jih delajo s 3D tiskanjem, med drugim kako delajo protezo za
prst.

Veliko se na Fakulteti za strojništvo ukvarjajo tudi s 3D tiskom kovin. Pred
dvema letoma so v sodelovanju s številnimi podjetji kupili pol milijona evrov
vreden 3D tiskalnik kovin. Prav zdaj - pojasni prof. dr. Edvard Govekar,
predstojnik katedre za sinergetiko - razvijajo tehnologijo za tako imenovani
proces direktne laserske depozicije. Kaj je to in kaj se lahko izdela - nocoj v
Fokusu.
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3D tisku se že vse od ustanovitve pred osmimi leti veliko posvečajo tudi v
Zavodu 404, prvem slovenskem mladinskem raziskovalno-tehnološkem centru.
Izdelujejo različne 3D tiskalnike, raziskujejo različne materiale.

Razvoj komercialnih 3D tiskalnikov za domačo uporabo je sicer pravi bum
doživel po letu 2009, ko je potekel originalni ameriški patent tako imenovanega
ciljnega nalaganja. In zanimanja je iz leta v leto več, opažajo v Roglabu,
ustvarjalnem vozlišču, ki od leta 2012 deluje v okviru Muzeja in galerij mesta
Ljubljane. V njihovem laboratoriju na Petkovškovem nabrežju se lahko denimo
udeležite različnih usposabljanj, izobraževanj, delavnic - od 3D modeliranja do
tiska. Kasneje pa tam rezervirate in uporabljate njihove 3D tiskalnike. K  njim,
pravijo,  hodijo različni profili - od arhitektov, oblikovalcev, šolarjev ...  do
manjših podjetnikov; torej pri njih se printa  vse od hitrega prototipiranja do
umetniških projektov ...

Celotna zgodba o 3D tiskanju mask med epidemijo, pa o tem, kaj je ta
tehnologija in kaj zmore ... tudi o tem, kdaj bo 3D tiskalnik nekaj običajnega v
skoraj vsaki hiši ... nocoj v Fokusu.
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DNEVNA: Trend urbanih vrtov dosegel tudi Maribor, na mestnih strehah
kar visoke grede in čebelnjaki

JERNEJA POTOČNIK • 3 ure  NAZADNJE POSODOBLJENO: 23 minut    

Pred slabim mesecem je streho ene od stavb na Glavnem trgu polepšala postavitev več dvignjenih
gred, ki so se pridružile tamkajšnjim čebeljim panjem. Visoko nad mimoidočimi Mariborčani tako
nastajajo pravi urbani vrtovi, ki ozelenjujejo mesto in privabljajo opraševalce, hkrati pa nudijo možnost
za lokalno pridelane vrtnine.

Na strehah našega mesta se dogaja mnogo več, kot bi si mislili - na mariborskih strehah se razraščajo pravi urbani vrtovi, v

prihodnosti pa lahko upamo na še več takih projektov. Foto: Inštitut Wcycle

V okviru projekta Urbana zemljina za hrano, nad katerim bdita mariborski Inštitut Wycycle in društvo AktivirajSe, že
nekaj časa poteka postavitev gredic v mestu. Tako so v zadnjih dneh maja člani društev na strehi stavbe Glavni trg
22, bolj poznane kot GT22, postavili visoko gredo, ki je že četrta te vrste v našem mestu. V gredico so nato posadili
zelišča, čilije, papriko in paradižnik ter nekaj cvetlic, skrb nad urbanim vrtom pa je pripadla skupnosti GT22.

Nove grede na strehi stavbe Glavni trg 22 so se pridružile tudi tamkajšnjim čebeljim panjem, ki ponujajo
dom našim čebelam ter tako privabljajo še kako dobrodošle opraševalce.

Maribor24.si 05.07.2020 
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Ideja o urbanih vrtovih ni nova, saj so raznovrstni vrtički, ki se pnejo nad mestnimi ulicami, v tujini že skoraj stalnica, z
obstoječim projektom, ki v prihodnosti načrtuje postavitev še ene visoke grede, pa trend prihaja tudi v Maribor. Nove
grede na strehi stavbe Glavni trg 22 so se pridružile tudi tamkajšnjim čebeljim panjem, ki ponujajo dom našim
čebelam ter tako privabljajo še kako dobrodošle opraševalce, hkrati pa v Inštitutu Wcycle razložijo, da je v mestu
pridelan med čistejši, saj ne vsebuje pesticidov, ki sicer vanj zaidejo v bolj poljedelskem okolju.

Mesto, njegovi odpadki in lokalna samozadostnost
»Visoke grede na Glavnem trgu 22 so nastale v okviru projekta Urbana zemljina za hrano. Gre za evropski projekt, ki
združuje osem partnerjev, zraven Mestne občine Maribor, ki je vodilni partner, še Društvo aktiviraj se, podjetje Snaga,
Zavod za gradbeništvo Slovenije, podjetje Deltaplan, E-inštitut, Inštitut za inovacije in podjetništvo ter Inštitut
Wcycle,« o projektu in postavitvi visokih gred povedo v Inštitutu Wcycle.

»Glavni cilj projekta je uporaba mestnih odpadkov kot virov za proizvodnjo takšnih zemljin, da se poveča lokalna
prehrambena samozadostnost in zmanjša ogljični odtis. Urbana zemljina za hrano se začne z izzivom uporabe
mestnih bioloških in mineralnih odpadkov za proizvodnjo kakovostne zemljine, ki jo v nadaljevanju uporabimo za
proizvodnjo hrane, v parkih in gradbeništvu,« razložijo.

Na strehi stavbe GT22 svoj dom najdejo tudi čebele. Foto: Inštitut Wcycle

»Urbana zemljina za hrano se začne z izzivom uporabe mestnih bioloških in mineralnih odpadkov za
proizvodnjo kakovostne zemljine, ki jo v nadaljevanju uporabimo za proizvodnjo hrane, v parkih in

gradbeništvu.« 
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»Projekt je opredeljen s štirimi glavnimi medsebojno povezanimi krogi. Materialni krog analizira materialne tokove
odpadkov znotraj mesta, ki so uporabni za proizvodnjo urbanih zemljin. Krog hrane bo spremenil del neuporabljenih
občinskih zemljišč v vrtove mestne skupnosti, kjer bo potekala kmetijska dejavnost, ki se zaključi z vzpostavitvijo
urbane oznake živil,« pojasnjujejo in dodajo:

»Odprti inovacijski krog bo vzpostavil kmetijsko-živilski laboratorij za razvoj in testiranje inovativnih pilotskih konceptov,
kot so urbano cvetje za urbane čebele, mikro mestno vrtnarjenje, sanacijo zemljin v mestih ob hkratnem podpiranju
inovativnih zagonov, ki delujejo na področju krožnega gospodarstva. Krog znanja bo v Sloveniji in Evropski uniji delil
znanje, ki izhaja iz projekta, in se bo končal z razvojem certifikatov in patentov, da bi tehnologija mestne zemljine
postala mednarodno priznana.«

Kmalu urbanih visokih gred še več
V Inštitutu Wcycle povedo, so del opisanega kroga tudi visoke grede, ki so postavljene tudi ob Domu starejših
občanov Pod Goro in v vrtcu Tezno. »V okviru projekta bomo do jeseni postavili še dve visoki gredi oz. vertikalna
vrtova,« nam še zaupajo.

Skrb za visoke grede je bila predana skupnosti stavbe GT22, v prihodnosti pa lahko
pričakujemo še več postavitev podobnih gredic na različnih lokacijah v Mariboru. Foto: Inštitut

Wcycle

»Odprti inovacijski krog bo vzpostavil kmetijsko-živilski laboratorij za razvoj in testiranje inovativnih
pilotskih konceptov, kot so urbano cvetje za urbane čebele, mikro mestno vrtnarjenje, sanacijo zemljin v
mestih ob hkratnem podpiranju inovativnih zagonov, ki delujejo na področju krožnega gospodarstva.«

Maribor24.si 05.07.2020 
Nedelja, 05:20Država: Slovenija

https://maribor24.si/lokalno/dnevna-trend-urbanih-... 3 / 5

Maribor24.si 05.07.2020 
Nedelja, 05:20Država: Slovenija

Kazalo

https://maribor24.si/lokalno/dnevna-trend-urbanih-...

10

https://maribor24.si/lokalno/dnevna-trend-urbanih-vrtov-dosegel-tudi-maribor-na-mestnih-strehah-kar-visoke-grede-in-cebelnjaki


O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Spregovorimo tudi o urbanih vrtovih, Mariboru in njegovih prebivalcih. »Lokalna samooskrba postaja vse
pomembnejša in zato postaja urbano vrtnarjenje tudi v Mariboru vse bolj priljubljeno. V našem projektu smo se
zavezali vzpostaviti skupnost, v kateri bomo delili znanje o urbanem vrtnarjenju, kar nam je z urbanimi vrtovi pod
Pekrsko Gorco tudi uspelo. Razvili smo tudi spletno platformo www.inno-rural.si, ki nudi podatke o lokalnih ponudnikih
hrane in domačim proizvodov. To so trajnostni učinki tega evropskega projekta, ki bodo ostali v mestu tudi po tem, ko
se bo projekt uradno zaključil,« povedo v Inštitutu Wcycle.

Mestni vrtovi razbijajo sivino mest
Urbani vrtovi v najrazličnejših oblikah so v večjih evropskih mestih že skorajda pravilo, saj na povsem naraven način
pripomorejo k ohlajanju mestnih jeder, ki so večinoma precej betonska in pusta. Hkrati tovrstni vrtovi tudi prebivalcem
mest omogočajo, da si kar na strehi ali svojem balkonu pridelajo nekaj zelenjave, za tak način samooskrbnega
vrtnarjenja pa se odloča vse več bolnišnic in restavracij.

Eno izmed urbanemu vrtnarjenju bolj naklonjenih mest je Pariz, ki s tamkajšnjo županjo pridelavi lokalne hrane
namenja precej javnih površin. Prebivalke in prebivalci francoske prestolnice lahko za postavitev vrtička na svojem
balkonu ali strehi dobijo celo posebno finančno spodbudo, mesto pa jim pomaga tudi z zagotovitvijo kvalitetne zemlje
ter kakovostnih semen oziroma sadik.

Tako Pariz spodbuja predvsem k zasajevanju avtohtonih vrst, med katerimi so tudi takšne, ki v mesta vabijo
opraševalce, ptice in druge vrste, ki so bile iz urbanih območij izgnane že pred desetletji. Mestni vrtovi se večkrat
pojavljajo tudi kot ena možnih rešitev v boju proti ogljikovemu dioksidu in drugimi škodljivim plini, saj uspešno skrbijo
za predelavo emisij in povečanje koncentracije kisika v ozračju.

Vrtovi izven okvirjev
Nekoliko drugačen koncept mestnih oziroma urbanih vrtov so takoimenovani vertikalni vrtovi, ali celo vertikalni
gozdovi, ki namesto v klasičnih gredicah rastejo kar na zidovih stavb. Tako se na 26-nadstropni stavbi v Dallasu gradi
pravi živi zid s kar 40 000 zelenimi rastlinami, ki bo letno predelal skoraj tono ogljikovega dioksida. Tovrstni projekti
sicer zahtevajo precejšnje finančne investicije, ki pa so lahko ključne za dolgoročno ohranjanje mestnega okolja in
posledično zdravja tamkajšnjih prebivalcev – ozelenitev mest je namreč zaslužna tudi za večjo srečo, zmanjšan stres
in manj duševnih bolezni.

Prebivalke in prebivalci francoske prestolnice lahko za postavitev vrtička na svojem balkonu ali strehi
dobijo celo posebno finančno spodbudo, mesto pa jim pomaga tudi z zagotovitvijo kvalitetne zemlje ter
kakovostnih semen oziroma sadik.

Tako Pariz spodbuja predvsem k zasajevanju avtohtonih vrst, med katerimi so tudi takšne, ki v mesta
vabijo opraševalce, ptice in druge vrste, ki so bile iz urbanih območij izgnane že pred desetletji.

Ozelenitev mest je namreč zaslužna tudi za večjo srečo, zmanjšan stres in manj duševnih bolezni.
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Navpični gozd z 10 000 rastlinami tako gradijo tudi v Utrechtu, v obsežnem projektu ozelenitve pa bodo grmičke,
plezalke in mahove zasadili po strehah celotnega mesta. Vertikalni gozd na tamkajšnji stolpnici bo zmožen predelati
več kot 5 ton ogljikovega dioksida ter proizvesti 41 tonkisika.

Cvetoče avtobusne postaje
Tudi utrechtske oblasti prebivalce aktivno spodbujajo k urbanemu vrtnarjenju, kar vključuje dobrodušne finančne
subvencije, novopečeni vrtnarji pa lahko ob strešnem vrtu dobijo še solarne panele, ki slovijo kot bolj zelena odločitev
za proizvodnjo električne energije.

V Utrechtu pod taktirko podjetja Boeri Architetti nastaja vertikalni gozd, mesto pa načrtuje tudi
zeleno revolucijo z ozelenitvijo streh.

Ne le strehe, Utrecht se zaveda, da je v procesu ozelenjevanja mest ključna prav vsaka rastlina, zato so več
kot 316 avtobusnih postaj opremili z grmički in medonosnimi cvetlicami, v prihodnosti pa nameravajo majhne vrtove
namestiti tudi na številne druge urbane objekte. Kaj takega bi se gotovo podali tudi mariborskim avtobusnim postajam,
mar ne?

Po strešnih vrtovih posegajo tudi bolnišnice
Vrnimo se za trenutek k urbanim vrtovom na mestnih strehah, ki pogumno nastajajo tudi v našem Mariboru. Da ne gre
le za estetski dodatek, namreč dokazujejo številne bolnišnice in restavracije, ki prisegajo na strešne vrtove, saj lahko
tako tudi sredi mesta zagotovijo lokalno prehrano nadzorovane pridelave. Kot primer dobre prakse na tem področju
slovi bostonska bolnišnica Boston Medical Center, ki na svoji obsežni strehi prideluje hrano za bolnike, hkrati pa
prostor izkorišča tudi kot izobraževalno platformo, s pomočjo katere za bolnike pripravlja delavnice o pravilni, zdravi
prehrani.

Maribor24.si 05.07.2020 
Nedelja, 05:20Država: Slovenija

https://maribor24.si/lokalno/dnevna-trend-urbanih-... 5 / 5

Maribor24.si 05.07.2020 
Nedelja, 05:20Država: Slovenija

Kazalo

https://maribor24.si/lokalno/dnevna-trend-urbanih-...

12

https://maribor24.si/lokalno/dnevna-trend-urbanih-vrtov-dosegel-tudi-maribor-na-mestnih-strehah-kar-visoke-grede-in-cebelnjaki


Junija na zavodu 89.3771 brezposelnih -dober odstotek manj kot maja
Spela mikuS

spela.mikus@finance.si

Konec junija je bilo na zavo-
du za zaposlovanje registri-

ranih 89.377 brezposelnih.
To je 1.038 oseb oziroma 1,1

odstotka manj kot maja, gle-

de na lanski junij pa je bila
brezposelnost višja za 18.630
oseb oziroma 26,3 odstotka.

Kot ugotavljajo na zavodu, sta ju-
nij in preklic epidemije prinesla
nekatere učinke na trg dela. Po-

večalo seje število prostih delov-
nih mest, hkrati seje umirilo od-
puščanje, s tem pa prijavljanje no-

vih brezposelnih nazavodu. Brez-

poselnost se je zato po treh me-
secih rasti junija znižala, kljub te-

mu pa še vedno ostaja precej viš-
ja kot lani.

Do služb natakarji,
prodajalci...
Nanovo se je junija na zavodu pri-
javilo 7.558 brezposelnih, to je 4,7
odstotka manj kot maja, a še ved-
no kar 83 odstotkov več kot junija
lani. Med novoprijavljenimi je bi-
lo 3.554 brezposelnih zaradi po-
teka zaposlitve za določen čas,

588 iskalcev prve zaposlitve, 69

brezposelnih zaradi stečajev
in 2.201 trajno presežni dela-
vec. Število na novo prijavlje-

nih presežnih delavcev se je v
primerjavi z majem zmanjšalo

za 14,9. odstotka, glede na lan-

ski junij pa je bilo večje za 282,8
odstotka. Med njimi so prevla-
dovali tisti, ki so zaposlitev iz-
gubili v predelovalnih dejavno-
stih, drugih raznovrstnih po-
slovnih dejavnostih, trgovini
ali gostinstvu.

Glede na maj seje prijavilo
tudi za 9,2 odstotka manj brez-
poselnih po poteku zaposli-

tev za določen čas, bilo pa jih
je za 59,4 odstotka več kot ju-
nija lani.

Od 8.596 brezposelnih, ki
jih je junija zavod odjavil iz evi-
dence, seje zaposlilo oziroma
samozaposlilo .7.023 oseb, kar
je 39,6 odstotka več kot maja.
Med tistimi, ki so se zaposlili, je
bilo največ natakarjev, prodajal-

cev in delavcev za preprosta de-
la v predelovalnih dejavnostih.

Brezposelnost najbolj

upadlavKopru

Junija seje brezposelnost v pri-

merjavi z mesecem prej zviša-

la v območnih službah zavoda
Novo mesto (za 4,3 odstotka),
Trbovlje (za dva), Sevnica (za

1,9), Nova Gorica (za 1,1) in Lju-
bljana (za 0,3 odstotka). V pre-
ostalih se je glede na maj zni-
žala, najbolj v Kopru (za 5,2 od-
stotka), sledijo Murska Sobota
(za 4,9), Maribor (za 4,2), Ptuj
(za 3,5), Kranj (za 1,2), Celje (za

0,3) in Velenje (za 0,1 odstotka).

Kje so se junija odpirala

delovna mesta? '
Delodajalci, med katerimi jiH je
bilo največ s področja izobraže-
vanja, zdravstva in socialnega

varstva, gradbeništva in predelo-
valnih dejavnosti, so junija zavo-
du sporočili 10.519 prostih delov-
nih mest. To je za dobrih 44 od-
stotkov več kot mesec prej in za
13 odstotkovmanj kot junija lani.

Največ (390) prostih delov-
nih mest je bilo za vzgojitelje in
pomočnike vzgojiteljev pred-
šolskih otrok, za čistilce, strež-
nike in gospodinjske pomočni-
ke v hotelih in podobno (375),

za delavce za preprosta dela pri
visokih gradnjah (343), za voz-
nike težkih tovornjakov in vla-
čilcev (341) ter natakarje (341).

V prvem polletju za

desetino več brezposelnih

kot lani
V povprečju je bilo v prvem
polletju 83.937 brezposelnih,
kar je 10,2 odstotka več kot v
prvem polletju 2019. Na novo

seje letos prijavilo 54.213 brez-
poselnih (54,2 odstotka več
kot v prvem polletju lani), od-
javilo seje 40.128 brezposelnih
(za 6,5 odstotka manj), od tega

30.993 zaradi zaposlitve.

Kaj pravijo napovedi?

Urad za makroekonomske ana-
lize in razvoj (Umar) je v svoji
junijski napovedi napovedal,
da se bo letos zaposlenost skrči-
la za 2,4 odstotka, leta 2021 pa
še za 0,3 odstotka. Število regi-
strirano brezposelnih naj bi bi-
lo letos v povprečju 94.600, v
priHodnjem letu pa naj bi pre-

segli številko sto tisoč, in si-
cer naj bi bilo 102.700 brezpo-
selnih.

Stopnja anketne brezposel-
nosti, kije bila lani 4,5-odsto-

tna, naj bi bila po napovedih
Umarja letos višja za dve od-
stotni točki, znašala naj bi 6,5
odstotka. Prihodnje leto naj bi
znova nekoliko upadla, na 5,9
odstotka.

V raziskavi Napovednik
zaposlovanja, ki jo objavlja
zavod za zaposlovanje, pa je
med 2.186 podjetji (ki sku-
paj zaposlujejo 241 tisoč lju-
di) skoraj polovica vprašanih
delodajalcev povedala, da za-

radi zdajšnjih razmer na trgu
dela še ni bilo treba odpušča-
ti, saj gospodarske razmere

niso pomembneje negativ-
no vplivale na njihovo poslo-
vanje (41,2 odstotka vpraša-
nih), medtem ko dobri tretjini
ni bilo treba odpuščati zaradi
ukrepov države (39,5 odstot-
ka). Del zaposlenih zaradi epi-
demije in krize pa je že odpus-
tila petina delodajalcev (19,2

odstotka). Najbolj so odpušča-

li v velikih podjetjih (29,9 od-
stotka vprašanih), ugotavlja-
jo na zavodu.

Zaradi novonastalih razmer
na trgu dela so vprašani delo-
dajalci od marca do konca ma-
ja odpustili skupaj 11.568 ljudi,
največ v proizvodnji (42,4 od-
stotka). Med petimi panoga-
mi z največ odpuščanji so še
gostinstvo, druge raznovrstne
poslovne dejavnosti, kamor se
uvrščajo tudi kadrovske agen-
cije, trgovina in gradbeništvo.
Sicer seje na zavod za zaposlo-
vanje od marca do maja na no-

vo prijavilo okoli 30 tisoč brez-
poselnih.
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Registrirano brezposelni na zavodu za zaposlovanje
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V Kranju že več kot
3300 Kosovcev

Na ulicah Kranja se že bolj pogosto sli-

ši albanščina kot slovenščina, mi pa
tokrat predstavljamo, kako se Kosovci

norčujejo iz Slovenije in zlorabljajo

naše socialne ugodnosti. Demografija

Kranja se je v zadnjem desetletju dra-

stično spremenila. Kako je to mogoče?

Po podatkih MNZ je kranjska uprav-

na enota lani državljanom Kosova iz-

dala ali podaljšala 2036 enotnih dovo-

ljenj za prebivanje in delo. Državljanom

Severne Makedonije (tudi v tem prime-

ru gre večinoma za etnične Albance)

pa so izdali oziroma podaljšali 147 do-

voljenj za prebivanje in delo. Hkrati so

v UE Kranj (že skoraj pet let jo vodi na-
čelnik Matjaž Dovžan) lani izdali ozi-

roma podaljšali 558 dovoljenj za za-
časno prebivanje družinskim članom

Kosovcev, ki imajo dovoljenja za stal-

no ali začasno prebivanje. Pri državlja-

nih Severne Makedonije je bilo iz na-
slova združevanja družin izdanih 32
dovoljenj za začasno prebivanje. 25. ju-

nija je imelo v Sloveniji skupaj 4463 dr-

žavljanov Kosova veljavno dovoljenje

za prebivanje, ki jim ga je izdala UE

Kranj. Od tega je imelo dovoljenje za
stalno prebivanje 1980 Kosovcev, do-

voljenje za začasno prebivanje pa 2483
državljanov Kosova. Na ta dan je ime-

lo na območju UE Kranj prijavljeno

stalno prebivališče 1585 državljanov

Kosova, 1744 Kosovcev pa je imelo tam
prijavljeno začasno prebivališče. Na is-

ti dan je imelo v Sloveniji skupaj 876
državljanov Severne Makedonije do-

voljenje za prebivanje, ki ga je izdala

UE Kranj. Od tega je imelo na območju

Kranja prijavljeno stalno prebivališče

543 državljanov Severne Makedonije,

263 teh državljanov je imelo prijavlje-

no začasno prebivališče. Na MNZ so

dodali, da ni nujno, da vsi državlja-

ni Kosova in Severne Makedonije z ve-
ljavnim dovoljenjem za prebivanje, ki

ga je izdala UE Kranj, tudi prebivajo na

tem območju. Lahko so tudi drugje po
državi. Ali pa na območju Kranja pre-

bivajo državljani omenjenih držav, ki

so jim izdale dovoljenja druge uprav-

ne enote.
Izvedeli smo, da Kosovci pogosto

zlorabljajo naš sistem socialne drža-

ve. S policije smo dobili pojasnilo, da

že dlje časa ugotavljajo sume teh zlo-

rab, pri čemer so obvestili več pristoj-

nih organov in vladno delovno sku-

pino. Predstavimo enega od načinov.

Državljani Kosova morajo ob podaji

vloge za združitev družine na upravni

enoti dokazati, da imajo dovolj finanč-

nih sredstev za njeno vzdrževanje. Pri

tem policija ugotavlja, da predložijo

plačilne liste, ki ne izkazujejo dejan-

skega stanja. Na plačilni listi je na pri-

mer plača za delavca v gradbeništvu -

zidarja 1600 evrov, vendar mora vsaj

polovico zneska po prejemu nakazila

delavec vrniti delodajalcu (gradbene-

mu »bosu«). Po pridobitvi dovoljenja

za združitev družine pa delodajalec

naprej prikazuje dejansko plačo delav-

ca, ki v resnici ne zadošča za vzdrževa-

nje družine v Sloveniji.

Po vstopu družine v Slovenijo ta-
ko delavci v centru za socialno delo

vložijo vloge za otroški dodatek, so-
cialno pomoč, pomoč za brezposelne

družinske člane ... V nekaterih prime-

rih je bilo celo ugotovljeno, da so do-

bili izplačane otroške dodatke, čeprav

so se otroci v resnici šolali v matični

državi (torej na Kosovu), in jih razen
med šolskimi počitnicami sploh ni bi-

lo v Sloveniji. NENAD GLUCKS

Na policiji so nam pojasnili enega od načinov, kako Kosovci v Kranju [na sliki] in drugod po Sloveniji

zavajajo slovenske organe in zlorabljajo naš socialni sistem.
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Ko tajkuni
odpirajo
šampanjce

NENAD GLOCKS
nenad.glucks@reporter.si

Zdaj ne gre za ideologijo, pač pa zgolj za denar. Pozabite na
levo in desno, partizane in domobrance. Vlada Janeza Janše
je pred kratkim predstavila načrt za 187 investicij, vrednih 7,7
milijarde evrov, s čimer želi v prihodnjih letih zagnati slovensko
gospodarstvo. 7,7 milijarde evrov je ogromno denarja. Pišemo,

zakaj lahko še ob spremljajočih potezah te vlade veselo odpre
šampanjec trenutno največji slovenski gradbeni tajkun Stojan

Petrič iz Kučanovega Foruma 21.

a £lan Kučanovega Foruma 21

je glavni lastnik koncerna Ko-

lektor, v okviru tega pa tudi tre-

nutno največje gradbeno firme v
Sloveniji Kolektor CPG. Hkrati se

ve, kateri je zdaj največji gradbeni pro-

jekt v državi. Gre za drugi tir železnice

Divača-Koper, pri katerem pripravljalna

dela že tečejo. Državna družba 2TDK na
čelu z Dušanom Zorkom je tudi že izvedla

prvo fazo velikega razpisa za glavna de-

la v vrednosti 700 milijonov evrov, na ka-

terega se je prijavilo 15 podjetij. 2TDK je

glede na njihove reference priznala spo-

sobnost za izvedbo projekta desetim, na-
kar je prejela tri zahteve za revizijo. Te je

zavrnila, zdaj teče postopek pred držav-

no revizijsko komisijo. V igri so kitajske

in turške velike gradbene firme z referen-

cami pri gradnji železnic, 2TDK pa je pri-

znala sposobnost za izvedbo gradnje tudi

trem slovenskim firmam. Kolektorju CPG

(ta je v konzorciju s turškima firmama

Yapi Merkezi in Ozaltin), Gorenjski grad-

beni družbi (je v konzorciju s češko druž-

bo Metroslav) in novogoriškem Ginexu

(v konzorciju z eno od kitajskih družb).

Glavna konkurenca omenjenim so turški

gradbeni velikan Cengiz (je že dobil posel

gradnje druge cevi predora Karavanke) in

kitajske firme, ki nastopajo samostojno.

Zakaj so vse omenjene slovenske firme

v sanjah si ni bilo misliti, da bo vlada

Janše delala v tajkuna
Stojana a prav Hi
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šle v konzorcij z družbami iz tujine? Ker
samostojno sploh ne bi prišle skozi prvi
krog razpisa, saj ne izpolnjujejo referenc

za tako velike projekte. Nimajo nobenih
izkušenj z gradnjo predorov in železnic.

Petričeva umazana igra
2TDK mora izvesti še drugo fazo razpisa, v
njem bodo izbrane družbe ponudile svojo
ceno, za katero bi zgradile drugi tir s predori
vred. A tu je nastopil moment Kučanovega
tajkuna Stojana Petriča, ki ima v lasti tu-

di medijsko hišo Delo. Petrič je očitno ugo-
tovil, da njegov konzorcij cenovno ni kon-
kurenčen samostojnim ponudnikom iz tu-
jine. Zaradi tega je v preteklosti že pogo-
rel pri tekmi za gradnjo druge cevi predo-

ra Karavanke, saj je najnižjo ceno ponudil
turški Cengiz in bil na koncu izbran. Zato

se je (spet) odločil za umazano igro zlora-
be časopisa Delo za svoje poslovne intere-

se. V Delu so prejšnji teden čez celo drugo

stran objavili intervju z ministrom za infra-

strukturo Jernejem Vrtovcem, v katerem je
ta prestopil vse meje politične dostojnosti,
če ne še celo zakonitosti. Naslov intervjuja

se glasi Kitajce bi izločili brez novega razpi-

sa. Torej, da bi kitajske firme iz druge faze

razpisa izločili, čeprav jim je družba 2TDK
že priznala sposobnost.

Gre za to, da je vlada v nedavno spreje-
ti interventni zakon za investicije za zagon
gospodarstva po epidemiji vključila do-
ločbo, da se v postopkih javnega naroča-
nja uporabljajo smernice Evropske komi-
sije o udeležbi ponudnikov iz tretjih držav,
torej držav zunaj Evropske unije. Te smer-
nice so bile v uradnem listu EU objavljene

sicer že avgusta lani. Z njimi se želi EU za-
ščititi pred nelojalno konkurenco družb iz
držav, kjer naj bi veljali nižji okoljski, so-
cialni in delovni standardi, saj lahko po-

nudniki iz teh držav ponudijo zato nižje

cene na javnih razpisih. Ponudniki z ob-
močja EU (predvsem gradbene firme) se
tako lahko znajdejo v slabšem položaju.
Evropa si ne želi t. i. socialnega dumpin-

ga. Neuradno se s tem skuša omejiti velike

gradbene firme iz Turčije in Kitajske.

Nedostojni incident ministra
Vrtovca
Ker je torej vlada v interventni zakon spre-
jela, da bo pri javnem naročanju uporablja-

la evropske smernice, bodo lahko v bodoče

ponudniki iz tretjih držav, ki niso podpisni-

ce sporazuma o javnih naročilih (GPA) pod
okriljem Svetovne trgovinske organizacije,
izločeni iz javnih naročil. Turčija in Kitajska

ga še nista podpisali. Seveda evropske smer-
nice ne morejo države članice EU prisiliti,
da ne bi dopustile sodelovanja na javnih
razpisih tudi firmam iz teh držav, če izpol-
njujejo vse standarde. Vrnimo se k Stojanu
Petriču, k njegovemu Kolektorju CPG, k nje-

govemu časopisu Delo in k intervjuju mini-

stra Vrtovca v njem. Minister pravi, da od
družbe 2TDK pričakuje upoštevanje spreje-
te zakonodaje (določb interventnega zako-
na), torej smernic Evropske komisije. Dodal

je, da več pravnikov meni, da se smernice
lahko uporabijo že za sedanji odprti razpis

za drugi tir. V drugem delu razpisa bo res
odločilni faktor cena, je pojasnil, vendar
bodo morali izvajalci izpolnjevati vse zahte-

vane pogoje iz smernic. Pri Delu so na pod-

lagi tega v uvodu intervjuja zapisali, da se-
danjega razpisa ne bi bilo treba razveljaviti,
pač pa bi lahko v drugi fazi na podlagi upo-
števanja smernice Evropske komisije izloči-

li kitajske gradbince.

Zakaj torej ne tudi turške, saj niti Turčija
še ni podpisala sporazuma GPA, pa tudi na-
njo letijo očitki o socialnem dumpingu v
gradbeništvu? Morda zato, ker je Petričev
Kolektor v konzorciju z dvema turškima fir-

mama? Toda stvari niso tako preproste, so
nas opozorili poznavalci. Velja omeniti, da
Dušan Zorko, predsednik uprave 2TDK, ki
vodi razpis, ni naklonjen ponovitvi razpi-

sa. Sprašuje se, kaj bi to pomenilo za ceno
in za roke. Hkrati tudi za zaveze ob najema-

nju posojil. A problem »Zorko« naj bi bil za
načrte sedanje vlade glede drugega tira re-
šen v kratkem. V petek je vlada na dopisni

Odgovornost ministra za infrastrukturo

Ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu smo
poslali več vprašanj. Zakaj med odprtim postop-
kom javnega razpisa v intervjuju za časopis v lasti
Stojana Petriča, katerega gradbena firma Kolektor
CPG konkurira na tem istem razpisu, govori o tem,
da bi lahko določene ponudnike med postopkom
izločili, in to brez novega razpisa (kot smo pojasnili,
bi bil tudi ta neveljaven]. Zakaj izvaja pritisk na
družbo 2TDK. Ali bo prevzel politično odgovornost,

če bo sedanji razpis propadel tudi zaradi njegovega
ravnanja. Z ministrstva pod vodstvom Vrtovca

so odgovorili, da »je za vodenje postopka javnih
razpisov odgovorna uprava družbe 2TDK. Na mini-
strstvu za infrastrukturo pričakujemo, da se v
skladu z interventnim zakonom, ki ga je predlagalo

ministrstvo za okolje, smernice Evropske komisije
upoštevajo v javnih razpisih.«

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v
Petričevem časopisu Delo v času odprtega javnega
razpisa (!] razlaga, kako bi konkurente Petričeve
firme Kolektor CGP izločili iz gradnje drugega tira.

»Naše« gradbene izvajalce pod vodstvom razvpitega �H
Ivana smo za
dve Se zgodba

tjjSjcfck
*» f, . '

Za denar gre. Javni razpis za glavna dela pri mRBh
projektu drugi tir Divača-Koper je težak kar 700
mio evrov. HHIH
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seji odpoklicala štiri člane nadzornega sveta

2TDK in za pet let imenovala nove (predse-

dnik je Robert Rožič). V nadaljevanju bodo

novi vladni nadzorniki razrešili »nekoope-

rativnega« Zorka in imenovali človeka, ki bo

»bolje razumel«, kdo mora graditi drugi tir.

Pravno nevzdržno
A pravni strokovnjak za področje javnih

naročil, posebej infrastrukturnih, nas je

opozoril, da želje Janševe vlade in Petriča

glede sedanjega razpisa niso pravno vzdr-

žne. Strokovnjak ne želi biti imenovan, si-

cer pa ni angažiran na nobeni strani pri
razpisu. Pravi, da nikakor ni možno med

samim razpisom spreminjati pogojev raz-
pisa za nazaj. V razpisnih pogojih ni bilo

nikjer zapisano, da bo 2TDK sledila ome-
njenim smernicam Evropske komisije in da

bi zato lahko izločila ponudbe tujih izva-

jalcev. Nasprotno, ugotovili so, da ti izpol-

njujejo vse razpisne pogoje (imajo odlične

reference), zato so jih tudi »spustili skozi«

v drugo fazo razpisa. Pomeni, da so te fir-

me že bile potrjene, v drugi fazi bo šlo le

še za ceno. Toda strokovnjak je poudaril še

nekaj. Ne le da je pravno nedopustno vpe-

ljati nova pravila v že odprt razpis, ampak

tudi razpisa ni mogoče razveljaviti z razla-

go, da je parlament pač vmes sprejel inter-

ventni zakon, v katerega je vnesel upošte-

vanje evropskih smernic. Naknadna spre-

memba zakonodaje namreč ni med zako-

nitimi razlogi, ki bi upravičevali razvelja-
vitev razpisa. Torej mora 2TDK razpis izpe-

ljati do konca in izbrati najcenejšega po-

nudnika. Vsakršna drugačna odločitev,

kot je recimo spreminjanje pravil ali neu-
temeljena razveljavitev sedanjega razpi-

sa, bi po njegovem propadla na državni re-
vizijski komisiji. To bi seveda za časovni-

co projekta drugi tir pomenilo hud udarec,

prav tako bi bile hude finančne posledice.

Ponovitev sage o avtocestnem
križu?
Kaj pa glede javnih naročil na področju

gradbenih projektov za naprej, med dru-

gim za gradnjo tretje razvojne osi med

Koroško in Belo krajino. Tu je situacija

drugačna, ugotavlja sogovornik. Pri javnih

razpisih za dela na tej hitri cesti (razpisi

bodo vodeni pod okriljem Darsa), bo lah-

ko naročnik že med razpisne pogoje vklju-

čil tudi smernice Evropske komisije in pač

izločil ponudnike iz tretjih držav, za kate-

re bo presodil, da gre pri njih za socialni

dumping ali katero drugo izločitveno oko-

liščino. Vendar se jih ne sme izločiti kar

avtomatično, presojati je treba od prime-

ra do primera, neizbrani ponudniki ima-

jo možnost vložitve revizijskega zahtevka.

Sicer pa, kot nam je povedal naš vir, slo-

venske gradbene družbe tako ali tako ni-

majo referenc za kakšne večje projekte,

morale se bodo nujno povezati s partner-

ji, recimo z območja drugih članic EU, če

bodo potencialni partnerji od drugod iz-

ločeni. Pa tudi: vsi veliki izvajalci iz tuji-

ne bolj preprosta dela po navadi zaupa-

jo domačim izvajalcem, tako da slovenski

gradbeniki v nobenem primeru ne bi osta-

li brez vsega. Postavlja se vprašanje: ali bi

bili »multiplikativni učinki« za Slovenijo,

če bi levji delež denarja od gradnje infra-

strukturnih projektov namenili družbam

iz Slovenije, res pozitivni? Dobro se spo-

minjamo »multiplikativnih učinkov«, ko

so avtoceste gradile SCT Ivana Zidarja in

druge slovenske firme. Avtocestni križ naj

bi zaradi kartelnih dogovorov med »naši-

mi« gradbenimi podjetji davkoplačeval-

ci preplačali za kar dve milijardi evrov.
Gredo tudi sedanji projekti v tej za davko-

plačevalce katastrofalni smeri?

Orvvellov svet Janševih medijev: iz sovražnika
prijatelj in obratno

Prav neverjetno se sliši, da bi v času Janševe

vlade slednja vplivala na to, da bi največje

gradbene posle v državi dobil tajkun iz Foruma

21 Stojan Petrič. Zgodil se je čudežni preobrat,

Vse do pred nekaj meseci so mediji pod Janševim

okriljem »nabijali« zoper Petričev Kolektor, ki si

je prizadevaj, da bi kljub višji ceni pridobil posel

gradnje drugega predora Karavanke. Tako je

urednik tednika Demokracija še januarja letos ob

dokončni zmagi turškega Cengiza na razpisu za
Karavanke pisal, da globoki državi grozi, da seji

kaj podobnega pripeti pri drugih javnih infra-

strukturnih projektih. Kot je takrat dodal urednik

Demokracije, je zato v časopisu Stojana Petriča

-Delu- ekonomist Jože P. Damijan »znanstveno«
utemeljeval, zakaj se mora država odpovedati ce-
nejšim tujim izvajalcem, še posebej Turkom, In da

pač Damijan prek Petriča izvršni oblasti razlaga,

kako naj se cenejših tujcev znebijo. Zapisal je, da

razume jezo Petriča, ker mu je iz rok spolzel posel

za gradnjo predora Karavanke. Glede multiplika-

tivnih učinkov ob angažiranju domačih izvajalcev,

o čemer je v Delu tedaj razglabljal ekonomist

Damijan (že leta ekonomski ideolog levice), pa je

urednik Demokracije poudaril: vudu ekonomija

Damijana je namenjena globoki državi, ugodju eli-

te prvorazrednih, kakršni so Milan Kučan, Stojan

Petrič, Janez Škrabec (firma Riko).

Minilo je pol leta in slika je diametralno

drugačna: minister iz Janševe vlade v časopisu

»globoke države« [Petriča] razlaga, da je treba

tuje ponudnike izločiti iz največjega gradbene-

ga razpisa v državi!? In to celo protizakonito!

Dodajmo, da so bile famozne smernice Evropske

komisije objavljene že avgusta lani, Janševi mediji

pa so kljub temu še naprej »nabijali« zoper Petriča

in proti izločitvi cenejših tujih gradbenikov. Toda

ponovimo prvi stavek našega članka. Zdaj ne gre

za ideologijo, pač pa zgolj za denar.

SS Kitajci gradijo največji projekt na Hrvaškem

- Pelješki most. Imajo odlične reference in

ugodno ceno.
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Na vladnem seznamu infrastrukturnih
projektov za zagon gospodarstva je 187
investicij v vrednosti 7,7 mrd evrov. Men-
da zaradi čakanja na okoljevarstvena so-
glasja stoji za kar 700 mio javnih investi-

cij, delno imajo že zagotovljeno financi-
ranje. Kakšen vpliv imate kot minister za
okolje in prostor, da bi bila ta soglasja iz-

dana v razumnem roku?

Pomemben, če ne kar ključen. Postopki so
odvisni od zakonodaje, podzakonskih ak-
tov, hkrati pa tudi od ljudi, njihove orga-
nizacije in sodelovanja. Pogosto se doga-

ja, da imajo nekateri dajalci mnenj in sogla-

sij pri urejanju prostora določeno stališče,
ki je morda ravno nasprotno stališčem dru-

gih takih dajalcev. Zelo jasno smo povedali,

da morajo biti vsa mnenja in soglasja jasna,
nedvoumna, vsebinsko utemeljena in obra-

zložena. V interventnem zakonu za odpra-

vo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji covida-r9,
ki je bil pravna podlaga za določitev sezna-
ma ključnih investicij, smo določili tudi na-
čin koordinacije vseh tistih, ki dajejo mne-
nja, da pride čim prej do usklajenega stali-

šča države glede posameznega projekta. To

smo do zdaj najbolj pogrešali. Gre predvsem

za organe pod okriljem ministrstva za okolje

in prostor in v sestavi ministrstva. Potreben

je pritisk za čimprejšnjo odločitev o izvedbi

projektov, kakršnakoli že je ta odločitev.

Gre za bližnjico do projektov?

Ne, gre le za bolj učinkovito pot do razlage

prostorskih in okoljskih učinkov določene-

ga projekta. Investitor, ki da državnim or-
ganom vlogo, da bi nekaj gradil, pričaku-

je odgovor, ki bo jasen, utemeljen in v ra-
zumnem roku. Ali o tem odloča Agencija
RS za okolje, Zavod za varstvo narave,

Direkcija za vode ali kateri drug organ, mu
je vseeno. Želi le, da organi odločijo hi-
tro. Glede potrebnega časa za pridobitev

gradbenega dovoljenja smo na samem re-
pu med razvitimi državami. Glavni namen
seznama projektov, vrednih 7,7 milijarde

evrov, ki ga je pripravila vlada, ni določitev
projektov, ki jih bomo prednostno financi-

rali, pač pa je časovnica, dana za to, da eki-

pa na našem ministrstvu koordinira in iz-
pelje postopke v razumnem roku.

Bo teh 187 projektov steklo hitreje zara-
di nedavne spremembe zakona o ohranja-
nju narave, s katero je vlada dvignila prag
za sodelovanje nevladnih organizacij v
upravnih in sodnih postopkih?

Tudi. To je kamenček v kompleksnem moza-
iku različnih problemov, ki vplivajo na dol-

gotrajnost postopkov. Do zdaj so se v prido-

Potreben je pritisk za
čimprejšnjo odločitev
o izvedbi projektov,
kakršnakoli že je.

v te*-

Glede potrebnega časa za pridobitev gradbenega
dovoljenja smo na samem repu med razvitimi

državami.
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bivanje gradbenih in drugih dovoljenj lahko

vpletale tudi nevladne organizacije, ki ima-

jo zgolj nekaj članov. Ali pa posamezni za-

vod z zgolj enim zaposlenim. Lahko je pose-

gal v vsak upravni in sodni postopek in ga

zavlačeval. Ko neka nevladna organizacija

(NVO) nekemu projektu a priori nasprotuje,

bo izkoristila čisto vse procesne možnosti,

da ga zavleče ali kar se da zakomplicira. To

več ni javni interes, niti ni zadostni interes,

kot določa Aarhuška konvencija. Ta pravi,
da NVO lahko sodelujejo v postopkih, če iz-

kazujejo zadostni interes, da zastopajo širšo

voljo. Parcialni interes enega ali nekaj posa-

meznikov to ni. Po dosedanji zakonodaji je

lahko na primer nekdo v Trbovljah naspro-

toval gradnji tretjega pomola v Kopru in je

lahko v nedogled zavlekel postopke.

Ste v preteklosti dobili vtis, da imajo ne-

katere NVO svojo ceno, za katero so pri-
pravljene opustiti nasprotovanje posame-

znim projektom?

Seveda. Imamo zelo konkretne prime-

re, to ni skrivnost. Številni investitorji z
Dolenjskega to gotovo vedo, najbrž veste,

na koga mislim.

Na novomeško NVO-združenje Rovo, kije

nasprotovalo gradnji lakirnice Magna

Steyr pri Hočah?
To ste vi rekli. Primer tega je tudi odcep

Gaberke v Šaleški dolini pri projektu gra-

dnje tretje razvojne osi do Koroškega, kjer

je NVO z Dolenjskega to blokirala v zadnji

fazi postopka. Torej čisto na koncu se prito-

žijo na izdane odločbe.

Bo to še možno?
Možno bo, vendar bodo morale nevladne
organizacije izpolnjevati določene kriterije.

Torej, da ne bo šlo le za subjektivno mnenje

posameznika. Tega lahko vodi denar, lahko
pa tudi omračeni um. Pri nekoliko širši or-
ganizaciji to ni možno, saj omejijo tovrstne

odklone. Število aktivnih članov NVO - naj-

manj 50, ki smo ga določili, ni zapisano kar

tako. Imamo utemeljitev. Tudi na Švedskem,

v Franciji, Avstriji imajo določene omejitve.

Določili smo tudi, na kakšen način se doka-

zuje, da je nekdo aktivni član. Pri zavodih

morajo imeti najmanj dva zaposlena s šesto

stopnjo izobrazbe. Kriterije iz začetnega

predloga smo sicer znižali. Predpisali smo
šestmesečno prehodno obdobje, v katerem
se lahko vse NVO, ki zdaj imajo status, pa

po novem pogojev za to ne izpolnjujejo, pri-

lagodijo. Nismo posegali retrokativno.

Stranki Zeleni Slovenije in Stranka mladih

- Zeleni Evrope sta na ustavno sodišče že
vložili zahtevo za ustavno presojo teh do-

ločb. Glede na sedanjo sestavo ustavnega

sodišča, nenaklonjeno vladi, utegne novela
propasti na ustavnem sodišču. Kaj potem?

Po svojih najboljših močeh smo določi-

li kriterije za to, kaj je javni interes v pri-

meru delovanja društev. V samo delova-

nje sploh ne posegamo, govorimo le o tem,
kdaj država nekemu konkretnemu društvu
podeli status, da deluje v javnem intere-

su. Posledično iz tega statusa izhajajo nje-

gove pravice v upravnih postopkih, ko lah-

ko dobi status stranskega udeleženca v ka-

teremkoli upravnem ali sodnem postopku.

Povedano velja glede zakona o ohranja-

nju narave. Nekatera društva pa so vložila

zahtevo za presojo ustavnosti interventne-

ga zakona, ki je podlaga za nove načrtova-

ne investicije. Oboje je zdaj pred ustavnim

sodiščem. Upam, da bo to pri tehtanju raz-

ličnih učinkov zakonskih določb prisluh-
nilo tudi našim argumentom. Pri NVO gre

prepogosto za preseganje poslanstva oziro-

ma za parcialne interese. Medtem si mi pri-

zadevamo, da postane Slovenija bolj učin-

kovita pri umeščanju objektov v prostor in

pridobivanju vseh dovoljenj, mnenj.

Slovenija je na lestvici Svetovne banke
Doing Business o poslovnem okolju na 37.
mestu med 190 državami, a glede pridobi-
vanja gradbenih dovoljenj smo šele na 119.
mestu. Kaj to pomeni za investitorje?

Veliko oviro. Res pa ima Slovenija tudi ne-

kaj specifik. Gotovo je ena od njih, da ima-

mo kar na 38 odstotkih vsega ozemlja zava-

rovane habitate - Natura 2000. To je največ

med vsemi državami članicami EU. Imamo

dobrih 60 odstotkov gozdnih površin, pri-

bližno 35 odstotkov je kmetijskih površin

in le dva odstotka ozemlja pokrivajo nase-
lja. Če k temu prištejemo še zaščitene vode,

je ob vseh omejitvah in zaščitah zelo težko
najti ustrezne načine za umeščanje v pro-

stor. V drugih državah to najbrž ni tak pro-

blem. Hkrati imamo togo zakonodajo in

preveč komplicirane postopke. Prav tako

je bila značilna prevelika širokogrudnost

pri vključevanju javnosti v te postopke. Ne

v smislu, da javnost nima te pravice. Mora

jo imeti, toda pogosto jo v postopek vklju-

čimo prezgodaj. Stranski udeleženci bi mo-
rali biti vključeni, ko je projekt znotraj dr-

žavnih organov usklajen. Ko reče država in-

vestitorju: pod temi pogoji je to sprejemlji-

vo. Mislim, da je tedaj čas, da pove javnost

svoje mnenje in morebiti spremeni, popra-

vi, dopolni projekt. Zdaj pa javnost pogosto

vključujemo že v fazi, ko je investitor šele
dal vlogo in zadeve sploh še niso usklajene.

Potem lahko usklajevanja tečejo v nedo-
gled. Poudariti želim, da ministrstvo ni zni-

žalo niti enega samega naravovarstvenega

standarda. Gre samo za to, da naj se uvelja-

vljajo učinkovito in usklajeno.

Povprečni čas pridobivanja gradbenega
dovoljenja za gradnjo skladišča je po po-

datkih Svetovne banke v naši državi 247

dni, na Danskem zgolj 64. Ob tem ne mo-

remo reči, da Danska ni okoljsko ozave-

ščena. Boste v svojem mandatu skrajšali

ta čas, recimo vsaj za polovico?

Postopke pri gradnji skladišč je treba gle-

dati od primera do primera.

Gre za povprečni čas v posamezni državi.
Pri nas je možno dobiti gradbeno dovolje-

nje za skladišče po mojem tudi v 14 dneh.

Če investitorjeva vloga za gradbeno dovo-

ljenje povsem ustreza prostorskoizvedbe-

nemu aktu tiste občine, kjer želi investira-

ti. Pod pogojem, da ne gre za skladišče ne-

varnih snovi, odpadkov ... Če pa načrt za

skladišče ni v skladu z občinskim prostor-

skoizvedbenim aktom in je treba za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja ta akt pri-

Pri nevladnih organizacijah gre prepogosto za

preseganje poslanstva oziroma za parcialne interese.

Narediti se da vse,
najbrž tudi lestev
do Lune. A govoriti
je treba o realnih
projektih.

biografija

Andrej Vizjak, rojen leta 1964, je diplomiral na
Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo

v Ljubljani. Študij je nadaljeval na podiplom-

ski stopnji In leta 1994 pridobil naziv magister

elektrotehnike. V letu 2006 mu je bila podelje-

na licenca za člana nadzornih svetov. Poklicno

pot je začel v tovarni Litostroj v Ljubljani, nada-

ljeval pa na Inštitutu Jožefa Stefana, kjer je so-

deloval pri razvojnoraziskovalnih projektih za

računalniško avtomatizacijo industrijskih pro-

cesov za potrebe tovarne celuloze in papirja

Videm - Krško Leta 1994 se je kot inšpektorza

delo zaposlil na republiškem inšpektoratu za

delo v območni enoti Krško

V letu 2000 je bil imenovan za državnega se-

kretarja za zaposlovanje na ministrstvu za de-

lo. družino in socialne zadeve. Tega leta je na li-

sti SDS uspesno kandidiral na volitvah v držav-

ni zbor in postal vodja poslanske skupine SDS.

Dve leti pozneje je bil na lokalnih volitvah iz-

voljen za župana občine Brežice. Leta 2004 je

bil znova izvoljen za poslanca državnega zbo-

ra. V' času prve vlade Janeza Janše [2004

2008) je bil minister za gospodarstvo, v času

njegove druge vlade pa minister za delo, dru-

žino in socialne zadeve V letih 2008-2011 iri

2012-2014 je opravljal funkcijo poslanca v dr-

žavnem zboru. Nato seje zaposlil v družbi HLSS

[Hidroelektrarne na Spodnji Savi), kjer je pre-

vzel vodenje službe za investicije in razvoj. Od

leta 2015 je bil poleg tega tudi direktor podjetja

Partner, d. o. 0.
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lagoditi, pridemo hitro do štetja mesecev
ali celo let. Mi pospešujemo tudi postop-
ke sprememb prostorskoizvedbenih ak-

tov. Pripravljamo prevetritev tako zako-
na o graditvi objektov kot zakona o ureja-
nju prostora. Če nam bo uspelo to uveljavi-
ti, kot smo si začrtali, bomo glede na seda-

nje številke najmanj razpolovili prej ome-
njeni čas. Seveda bo to prineslo skrajšanje
časa tudi pri gradnji hiš za fizične osebe. Je
pa res že sedanji zakon o graditvi objektov

bolj prijazen glede gradnje hiš in manjših
objektov. Povsem neživljenjski je žal glede

gradnje zahtevnih inženirskih objektov.

Pri zakonu o graditvi objektov bomo vpe-
ljali zelo pomemben institut - molk orga-

na. Če določen dajalec mnenja ne bo dal

v zakonskem roku svojega mnenja, bo en-
krat opomnjen. Če mnenja še vedno ne bo,
bo to pomenilo, da je izdal pozitivno mne-
nje. Tudi to bo prisila za bolj dosledno spo-
štovanje zakonskih rokov. Poleg opisanega
tudi zmanjšujemo število potrebnih mnenj.
Posamezni dajalec mnenja bo za mne-
nje vprašan le enkrat, ne recimo trikrat,
kot je bilo do zdaj. Omenil bi še, da je tik

pred sprejemom uredba, s katero bomo ze-
lo omejili obseg predhodnih postopkov. Ko
ste danes na listi mejnih projektov, morate
iti v predhodni postopek na Agenciji RS za
okolje, ki ugotovi, ali je potrebno izdelati

presojo vplivov na okolje in pridobiti oko-
ljevarstveno soglasje ali ne. Ta predhodni

postopek je trajal po devet mesecev ali celo

eno leto. V vsem tem času za projekt niste
mogli storiti nič. Mi smo kriterije sprosti-
li. Okoli 60 odstotkov sedanjih predhodnih

postopkov ne bo več potrebnih. Tako in ta-
ko bo šel projekt v okoljsko presojo, če bo-
do v fazi pridobivanja dovoljenj to zahteva-

li nosilci urejanja prostora.

Kateri so še drugi največji infrastrukturni
projekti poleg drugega tira Divača-Koper

in hitre ceste med Koroško in Belo krajino,

ki se bodo začeli graditi še letos ali dru-

go leto?

Eden od teh je gradnja skladišča niz-

ko in srednje radioaktivnih odpadkov pri

Nuklearni elektrarni Krško. S tem bo vpra-
šanje nizko in srednje radioaktivnih od-
padkov rešeno. Projekt, vreden prek sto
milijonov evrov, je HE Mokrice na Spodnji
Savi, ki bi jo lahko začeli graditi že letos.
Tu so še železniški projekti: gorenjska pro-
ga, vozlišče Pragersko. Na področju pre-
nosnega omrežja gre za daljnovodno po-
vezavo Cirkovce- Pince. Projektov z zapr-
to finančno konstrukcijo je že kar precej.
Recimo pri HE Mokrice ima koncesionar
(družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi)

zagotovljen denar. Tudi država je zraven,

to je skupen projekt. Preko Infre (državno

podjetje, ki skrbi za zgraditev akumulacij-

skega jezera in infrastrukture okoli elek-
trarne) gradimo protipoplavno zaščito do-

bršnega dela občine Brežice. Za energet-
sko izkoriščanje Spodnje Save je bil že le-
ta 2000 sprejet poseben zakon, celovito po-
sodobljen je bil 2011. Pri teh objektih gre za
večnamenskost. Poleg samih energetskih

objektov se konstrukcijsko uredijo tudi na-
sipi in akumulacije, da omogočajo proti-

poplavno zaščito vsem kmetijskim površi-

nam pred 20-letnimi vodami in vsem na-
seljem pred stoletnimi vodami. Oba vidi-

ka sta v kontekstu prilagajanja podnebnim

spremembam.

Toda v Nacionalnem energetskem in pod-
nebnem načrtu piše, da se poplavno var-
nost lahko zagotovi tudi brez gradnje hi-
droelektrarn - sonaravno.
Tiste, ki to pravijo, bi vprašal, ali vedo za
kakšen projekt. V kateri fazi je alternativni

projekt? Ga sploh ni nikjer. Narediti se da

vse, najbrž tudi lestev do Lune. A govori-
ti je treba o realnih projektih. Tistih, za ka-

tere je državni zbor sprejel zakon, vlada pa
uredbo kot podlago zanje. Leta 2011 ni bilo
vlade Janeza Janše, pa je bil sprejet ta za-
kon za HE Mokrice. Je sestavni del sloven-

skega pravnega reda.

V zvezi s projektom HE Mokrice ste bolj

pod drobnogledom, saj ste bili pred nasto-
pom funkcije zaposleni v družbi Hidroe-
lektrarne na Spodnji Savi, ki je tam inve-

stitor. Nekateri mislijo, da naj bi zato pre-

ferirali ta projekt.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je po-
godbeni partner pri tem projektu, gre za na-
šo pogodbeno obveznost do države. MOP je

podpisnik koncesijske pogodbe s koncesio-

narjem, ki je res firma, kjer sem bil prej za-
poslen. Ta družba je posredno v stoodstotni

državni lasti, nikjer ni nobenega zasebnega

žepa. Mi kot MOP pa gradimo v okviru tega
projekta tudi infrastrukturo protipoplavnih

zaščit. Moja zakonska dolžnost po koncesij-

ski pogodbi je, da čim hitreje pridobimo vsa
dovoljenja in gradnjo pospešimo. Ljudje, ki

mi očitajo pristranskost, ne vedo, da je MOP

pogodbeni partner in soinvestitor.

Slišal sem naslednje mnenje. Bili naj bi pri-

jatelj Daria Južne, lastnika novomeške
gradbene firme CGP, katera naj bi zato gra-
dila HE Mokrice. Kakšen je vaš komentar?

Imam zelo veliko prijateljev v tej državi, tu-
di med gradbeniki. Upam, da jim moje pri-

jateljstvo pri poslih ne bo škodilo in da bo-
do enakopravni z vsemi drugimi. Da se jih

ne bo stigmatiziralo, kot skušajo nekate-

ri narediti pri Dariu Južni. Raje ne rečem, s
kom sem še prijatelj, ker potem lahko naj-

brž samo Kitajci gradijo pri nas, saj z njimi

nisem. Zanesljivo vem, da se g. Južna sploh

ni prijavil na razpis za gradnjo HE Mokrice.
Daleč torej od tega, da bi gradil jezovno
zgradbo. Glede infrastrukturnega dela pa
zadeva sploh še ni proceduralno tako da-

leč. Delal bo tisti, ki je najbolj konkuren-

čen in bo izpolnjeval vse razpisne pogo-
je. Ali bo to moj prijatelj ali ne, je čisto vse-
eno. Naše ministrstvo niti ne bo delalo te-
ga razpisa, pač pa javno podjetje Infra.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec

je v intervjuju za Delo dejal, da bi lahko ki-
tajske gradbenike iz konkurence za gra-
dnjo drugega tira Divača-Koper izločili tudi

brez ponovitve razpisa, vrednega 700 mio

evrov, češ da to omogočajo evropske smer-
nice. Se strinjate, da bi iz tega velikega raz-
pisa izločili tuje gradbene firme, tudi če bi

imele bolj ugodno ponudbo od domačih?

MOP je bilo predlagatelj zakona, kjer smo
določili pogoje za tiste, ki gredo v razpise

Podpiramo gradnjo regijskih obratov za termično
obdelavo. Na razpis se je prijavilo kar precej občin,
ki so izrazile interes za zgraditev teh obratov.
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za izbor izvajalcev za pomembne investi-
cije. Ne gre le za smernice Evropske komi-
sije glede vzajemnosti pri javnem naroča-
nju, pač pa tudi za to, da se spoštujejo na-

čela kolektivne pogodbe za gradbeništvo.

Ne želimo socialnega dumpinga. Torej, da

bi gradili izvajalci, ki ne zagotavljajo stan-

dardov delavskih pravic glede plačila ter

zdravja in varnosti pri delu v primerjavi s

slovenskimi gradbeniki. Vse potencialne

izvajalce bi radi postavili na enako izho-
dišče. Nočemo dopustiti nelojalne konku-
rence. To je tista, ki ima z delovno silo niž-
je stroške, kot bi jih imela ob upoštevanju

slovenskih standardov.

Hrvati nimajo nobenih zadržkov, da re-

cimo Kitajci pri njih gradijo Pelješki

most.

Niti mi nismo imeli teh pomislekov, zato je

bil tak razpis.

Toda minister zdaj govori v smislu, da bi
Kitajce naknadno izločili.
To morate vprašati tiste, ki to govorijo.

Nisem strokovnjak za javno naročanje. Ali
je možno v tej fazi postopka javnega na-

ročila izključiti ponudnika, bodo poveda-

li strokovnjaki. Imamo državno revizijsko
komisijo, ki lahko poda svoj pogled, ali je

možno v tej fazi razpisa še korigirati dolo-
čene razpisne pogoje, da bi se spoštovale
evropske smernice.

V intervjuju je govora celo o možnosti,

da bi razpis ponovili.

To je najbrž možnost, a tega ne morem ko-
mentirati. Gre za domeno ministrstva za in-

frastrukturo. Obstajajo določeni roki med-
narodnega financiranja tega projekta, sam

detajlov ne poznam. Pristojni minister go-

tovo pozna zadevo.

Intervju z velikim naslovom o izločitvi
Kitajcev je objavilo Delo, katerega la-
stnik je prek koncerna Kolektor Stojan
Petrič. Ta ima v lasti tudi največjo grad-

beno firmo v državi Kolektor CPG. Nje-

gov medijsko-poslovni interes glede

projekta drugega tira je jasen. Bo pod

vlado Janeza Janše največji gradbeni

projekt v državi mimo pravil konkuren-
ce padel v roke tajkunu iz Foruma 21?
Sprašujete me, kot da o tem, kdo bo gradil,

odloča politika, ne pa razpis. Odločilna je

prijava na razpis, kakovost prijave, cena,

izpolnjevanje prijavnih pogojev. Ne znam

si predstavljati, da bi posel dobil nekdo,

ki je dražji, ker bi pač politika tako rekla.
Takšna odločitev bi propadla v državni re-

vizijski komisiji.

Zakaj potem o tem razlaga minister za in-
frastrukturo v časopisu lastnika največje

gradbene firme?
Njegove izjave razumem v smislu sporoči-

la, da bi bilo prav, da drugi tir gradijo do-
mači izvajalci, saj ima to multiplikativne

učinke na slovensko gospodarstvo.

Domači izvajalci, kot je SCT, so gradili av-

tocestni križ, pa je imelo to zelo slabe
učinke za slovenske davkoplačevalce. Av-
toceste smo enormno preplačali.

Gre za stališče ministra za infrastrukturo, o

tem morate vprašati njega.

Problem oskrbe Slovenske Istre s pitno

vodo naj bi rešili z zadrževalnikom na vo-

dotoku Padež, ki je pritok reke Reke, ta

pa ponikne v Škocjanskih jamah. Te so del

svetovne naravne dediščine. Katere so

druge opcije za trajno zagotovitev pitne

vode v Slovenski Istri, če bodo strokovnja-

ki ugotovili, da zajezitev Padeža ne pride v

poštev zaradi vpliva na Škocjanske jame?

Menim, da je bilo različnih analiz že do-
volj. Treba je nadaljevati umeščanje pre-

grade Padež v prostor. Naši strokovnja-

ki na direktoratu in na direkciji za vo-

de so ugotovili, da je to optimalna varian-

ta. Nima smisla še desetletja delati študi-
je na študije, pač pa moramo nadaljeva-

ti postopke umeščanja v prostor. Želim, da

bi v razumnem času Obala dobila stabilni

Železniške proge iz
zaledja v Ljubljano so
več kot dobrodošle in

so vse podpore vredne.
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vir pitne vode. To je rakava rana tistega ob-
močja, vleče pa se že vsaj 20 let. Končno je
čas, da nekaj naredimo. Moji strokovni so-
delavci so Padež označili za najboljšo va-
rianto. Vprašanje glede vpliva projekta na
Škocjanske jame in druge elemente okolja,
bo predmet presoje. Če bo ta presoja nega-
tivna, bomo iskali drugo varianto.

Kaj pomeni za Slovenijo, če ne bo zagoto-
vila večjih kapacitet sežigalnic za odpad-
ke? Kaj je naj večja ovira pri gradnji, od-
klonilno stališče lokalnih skupnosti?

Teh ovir je vse manj. Družbena sprejemlji-
vost obratov za termično obdelavo od-
padkov se izboljšuje. Nekateri župani vi-
dijo sinergijske učinke v svojih regijah.
Podpiramo gradnjo regijskih obratov za ter-

mično obdelavo. Na razpis se je prijavilo

precej občin, ki so izrazile interes za zgra-
ditev teh obratov v svojem okolju. Med dru-

gimi Kočevje, Ljubljana, Maribor. Gre za so-
proizvodnjo električne energije in toplote.
Slednja je uporabna za ogrevanje industrij-
skih objektov in stanovanj. Kočevski župan

mi je predstavil tak projekt. Obrat za lesno
biomaso želijo spremeniti v obrat za gorljive
frakcije, s katerimi bi proizvajali električno

energijo, poskrbeli za odpadke in za toploto

pri svojih uporabnikih. Podobno razmišlja
tudi ljubljanski župan in še nekateri drugi.
S tem projektom gremo pospešeno naprej.
Prizadevali si bomo, da bi v okviru meha-

nizmov EU financirali tudi takšne investici-
je. Želimo postati samozadostni glede upra-
vljanja odpadkov, ki jih moramo zdaj delo-

ma izvažati in smo zelo ranljivi, kar se je po-
kazalo v času epidemije in zaprtja meja.

Podoben problem imamo z velikimi količi-
nami komunalnega blata.

V medresorskem usklajevanju je uredba, s
katero bomo vzpostavili zadostno pravno
podlago za preoblikovanje tega odpadka

v kombinaciji z drugimi odpadki po ustre-

zni obdelavi v proizvod. Ob ustreznem me-
šanju odpadkov se lahko njihova struk-

tura spremeni v kompozit, ki je neneva-
ren gradbeni proizvod. V drugih državah

to že poznajo. Tudi v Sloveniji je precej in-
teresa za tovrstno proizvodnjo, konec kon-

cev je to tudi del krožnega gospodarstva.

Alternativna rešitev za komunalno blato je
tudi sežig. A blato vsebuje veliko fosforja

in je treba v skladu s smernicami Evropske
komisije fosfor predhodno izločiti.

Napovedali ste gradnjo dvotirnih železni-

ških prog iz Ljubljane do Kamnika, Grosu-

pljega, Vrhnike, da bi prometno razbre-

menili prestolnico. Glede na zgodbo z dru-

gim tirom Divača-Koper upate napoveda-

ti, v katerem desetletju tega stoletja naj

bi bile proge zgrajene?

Na MOP nismo neposredno odgovorni za
to vprašanje. Povezano je bolj z zagotavlja-
njem finančnih sredstev kot z umeščanjem

v prostor. Kar se tiče umeščanja v prostor,
lahko povem, da so te proge v skladu z dol-
goročno strategijo razogljičenja, ki jo pri-
pravljamo na našem ministrstvu. Vlada jo
bo jeseni tudi sprejela. Zmanjševanja iz-

pustov CO2 želimo doseči tudi z zmanjša-

njem pritiska cestnega prometa v mestna
središča. Proge iz zaledja v Ljubljano so več
kot dobrodošle in so vse podpore vredne.

Ker gre za širitve starih tras, je umeščanje

v prostor precej lažje kot pri novogradnjah.
Tu toliko zapletov ne pričakujem, zapleti

bodo pri zagotavljanju finančnih sredstev.

Verjamem, da bomo našli denar tudi za po-
sodobitev cestnega omrežja.

Del razogljičenja bi bil tudi drugi blok je-
drske elektrarne v Krškem. V vladnem na-
črtu projektov je predvideno, da bi NEK 2
lahko začeli graditi leta 2027. Kaj načrtu-
jete storiti v tem mandatu, da bi takrat

res lahko že začeli graditi?

Zadeva je na mizi zaradi številnih argu-
mentov. Po ocenah strokovnjakov bomo le-

ta 2050 potrebovali približno 50 odstot-

kov več električne energije, kot jo porabimo
zdaj na letni ravni. Med drugim tudi za pre-

strukturiranje prometa. Tudi če bo elektro-

mobilnost dosegla velik napredek, bo pri-
tisk na porabo električne energije čedalje
večji. Že danes pri električni energiji nismo

samozadostni. Od deset do 20 odstotkov

elektrike za naše potrebe uvažamo. Do le-
ta 2050 bomo gotovo zaprli Teš in tudi prvi

blok NEK bo že presegel že enkrat podaljša-

no življenjsko dobo. Do leta 2023 je osnov-
na življenjska doba, do leta 2043 bo podalj-

šana, zdaj se že govori o možnosti drugega

podaljšanja do leta 2063. Povedano pome-
ni, da bo vrzel med porabo in proizvodnimi
viri ogromna. Potrebe bodo večje, virov pa
bo manj, saj se bodo nehala uporabljati fo-

silna goriva. Vprašanje je torej, kako to za-
gotoviti. Glede vodne energije mislim, da je

izvedljivo narediti HE Mokrice in še nekaj

hidroelektrarn na Srednji Savi.

Kaj nam ostane? Sonce. Je privlačen, to-

da tudi specifičen in zahteven vir. Nimamo

še razvitih hranilnikov, baterij, da bi lahko

sončno energijo poletja shranili za zimo.

Jedrska energija, s katero imamo dobre iz-

kušnje, se nam trenutno ponuja kot edi-

ni oprijemljiv in zanesljiv vir za zapolnje-

vanje te vrzeli. Zato jo podpiram. S tem bi

lahko zagotavljali zanesljivo, varno, kon-
kurenčno in trajnostno energijo tudi našim

zanamcem. Ni dovolj, da je energija zele-

na, mora biti tudi konkurenčna. Od tega je

odvisna konkurenčnost našega gospodar-

stva, življenjski standard naših ljudi. Poleg

jedrske elektrarne so še edina realna alter-

nativa elektrarne na plin. Pomeni, da bi bi-

li odvisni od Rusije ali drugih dobaviteljev

zemeljskega plina. Poleg tega to ni brezo-

gljični vir, hkrati je ta energija bistveno
dražja. Zato mislim, da je treba nemudoma

začeti postopke umeščanja NEK 2 v pro-
stor in izdelavo investicijske dokumentaci-

je. Upam, da se bo do leta 2027 država od-

ločila za gradnjo in pod katerimi okoljski-

mi in drugimi pogoji ali pa za to, da ne bo-

mo gradili. Če bo tedaj sprejeta odločitev

za gradnjo, mislim, da bi lahko NEK 2 po-
stavili v desetih letih po tej odločitvi.

Epidemija očitno še ni izzvenela. Imate že
načrte, kje boste preživeli dopust?

Seveda, imel sem načrte, ki so zdaj bolj ali

manj padli v vodo. Zadnjih deset let sem
imel aranžma v istem kraju na Hrvaškem.

Glede na sedanjo situacijo slabo kaže, da

bi šel iz Slovenije. Zadeva je nepredvidljiva.

Najverjetneje je, da bom ostal v domovini.

Ste turistične bone že unovčili?

(smeh) Imel sem že rezervacijo. Ženi sem že

pred epidemijo za rojstni dan podaril bon,
da greva skupaj v enega od slovenskih turi-

stičnih krajev. Morala bi iti 20. marca, toda

vse je padlo v vodo zaradi razglasitve epi-

demije in ukrepov. Zato so nama rezervaci-

jo podaljšali. Verjetno bova turistični bon

za tisti kraj uporabila jeseni. ■

Jedrska energija se nam trenutno ponuja kot edini

oprijemljiv in zanesljiv vir za zapolnjevanje bodoče vrzeli
med porabo in proizvodnimi viri električne energije.
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Podjetje Lumar
skozi prizmo
časa

Uspešne zgodbe so tiste, ki pritegnejo, dajejo zgled in motivacijo tudi drugim

za napredek. Tokrat smo pokukali v zakulisje uspeha podjetja Lumar,

vodilnega promotorja in integratorja na področju trajnostne montažne

gradnje, ki razvija in povezuje različne panoge in tehnologije v Sloveniji.

JASNA MARIN

Začetki delovanja družinskega podjetja

Lumar segajo v leto 1993. "Takrat je oče

Milan ustanovil podjetje Lumar. Ob usta-

novitvi družbe je, ker je verjel v znanje,

naše produkte, ljudi in ne nazadnje v pri-

hodnost montažne gradnje, zastavil prak-

tično vse premoženje," pojasnjuje Marko

Lukič, direktor podjetja Lumar, s katerim

smo se podali na popotovanje skozi čas.

Že ob ustanovitvi podjetja so si v družini

zastavili visoke trajnostne cilje. "S slo-

ganom 'Živi najbolje! 1 od naših začetkov

sporočamo to, k čemur stremimo: ponu-

diti našim kupcem najboljšo izkušnjo

gradnje novega doma in brezskrbnega

bivanja," oriše filozofijo podjetja direktor

Lumarja.

Danes veljate za enega najbolj prepo-

znavnih ponudnikov montažne gradnje v

Sloveniji. Je bila vaša dosedanja pot bolj

posuta s cvetjem ali preraščena s trnjem?

"V skoraj 30-letni zgodovini smo preho-

dili pot, kije bila povezana tako z vzponi

kot padci. V prvem obdobju sta bili

gotovo ključni volja in vztrajnost mojega

očeta, ki ni obupal kljub nekaj neuspe-

hom. To je zapisano v naš DNK in to iden-

titeto zelo spoštujemo. Vemo, da bomo

ne glede na vse našli izhod, četudi bo še

tako zahtevno. Danes lahko rečemo, da

smo s svojim lastnim delom in znanjem,

trudom, odličnimi sodelavci, večletnimi

partnerji in razmišljanjem izven okvirov

uspeli razviti blagovno znamko, kije

prepoznavna in uspešna tako doma kot

v tujini. Zaradi naše razvojno-inovativne

usmerjenosti in številnih pionirskih pro-

jektov veljamo za vodilnega slovenskega

proizvajalca skoraj ničenergijskih mon-
tažnih objektov. Ponosni smo, da smo z

1
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našo sodobno arhitekturo in trajnostnimi

tehnološkimi rešitvami uspeli spremeniti

zavest in pogled kupcev ter konkurence na
montažno gradnjo v Sloveniji."

Na katerih področjih gradnje montažnih

stavb v Sloveniji ste zaorali ledino?

"Lotili smo se številnih pionirskih oziro-

ma pilotnih projektov. Zgradili smo: prvo

pasivno hišo leta 2007, prvi vrtec v pasivni

tehnologiji v Sloveniji leta 2008, prvo pluse-

nergijsko hišo leta 2009, prvo aktivno hišo

za poskusno bivanje leta 2013. Od leta 2017

vse naše hiše gradimo samo še kot skoraj

ničenergijske hiše z vgrajenim prezračeval-

nim sistemom, lani pa smo postavili še en
nacionalni mejnik: prvo certificirano slo-

vensko hišo s certifikatom Active House. V

vseh teh pionirskih projektih smo v ospredje

postavljali energetsko učinkovitost in kako-

vost bivanja. Danes smo zato prišli do stan-
dardnih produktov in energetskih rešitev,

ki celostno obravnavajo trajnostno bivanje,

torej upoštevajo ključne kriterije trajnostne

gradnje - bivanjsko ugodje, energetsko

učinkovitost in vplive na okolje, povezanost
različnih sektorjev. Te rešitve na trgu ponuja-

mo v okviru koncepta Lumar Zero Emission

Living®."

V ŠPORTNEM DUHU

Od mladih nog se ukvarjate z alpinizmom

in športnim plezanjem. Ste karkoli iz športa

prenesli na podjetništvo oziroma na hiše, ki

jih gradite?

"Skozi šport sem razvil ciljno orientiranost,
težnjo po perfekciji in se naučil odgovor-

nosti. V alpinizmu velikokrat ni možnosti

za popravek. Ce visoko v gorah sprejmeš

napačno odločitev, je ta lahko dokončna.

In tudi naši kupci, ki kupujejo naše hiše, po

navadi izberejo hišo za celo življenje, zato je

odgovornost, ki jo imamo tukaj, za nas izre-

dno pomembna in seje zaveda celotni tim.'

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem podjetju

in kako skrbite za dobro delovno klimo?

"V podjetju je zaposlenih 75 sodelavcev.

Izhajajoč tudi iz tega, da smo družinsko

podjetje, se zavedamo, da so le motivirani

in zadovoljni zaposleni izjemnega pomena

za doseganje ciljev podjetja. Vse zaposle-

ne zato zaposlujemo za nedoločen čas.

Največji mejniki v razvoju

podjetja

• Razvili so linijo nizkoenergijskih hiš

Prestige (2000).

• Prvi so postavili pasivno hišo (2007)

• Prvi so zgradili vrtec v pasivn

tehnologiji (2008).

• Prvi so certifiorali pasivno tehnologijo

(2009).

• Prvi so zgradili pasivno plus

energijsko hišo (2009)

• Prvi so certificirali pasivno hišo

(2010).

• Prvi so zgradili aktivno hišo za
poskusno bivanje (2013)

• So prvi in edini slovenski proizvajalec,

kije certificiral pasivno hišo v tujini

(2014).

• Prvi so kot standardno začel

vgrajevati prezračevalni sistem

(2017).

• Prvi so začeli z osveščanjem
deležnikov in komuniciranjem o
gradnji skoraj mčenergjskih objektov.

• Pri prenosu znanja in tehnologije so
sodelovali s prestižnima univerzama

Princeton in Harvard.

• Vzpostavili partnerstvo z BMW

Slovenija m njihovo znamko BMW

na področju trajnostnega bivanja in

mobilnosti (2016).

• S koncernom Saint-Gobain so zgradil

prvo Multicomfort hišo v Slovenji

Asociacije Marka Lukiča od
A do Ž

Avtomobil - osebna izkaznica

Bivanje

-

živi najbolje

Center - radio

Čas - omejen

Denar -za nekatere nikoli dovolj

Ekologija -vnuki

Funkcionalnost - manj je več

Gradnja - eko

Hiša- dom

Inovativnost - Lumar

Jedilnica

-

rad dobro jem

Kakovost - Lumar

Les-je lep

Montaža - vesel trenutek

Napredek -trening

Otroci - korak naprej

Predanost -alpinizem

Sanje - Cerro Torre (tritisočak v

argentinski južni Patagoniji)

Šolanje - celo življenje

Zrak - zmanjka pri 200 utripih
Žetev - setev

1 1 1 Vzorčna hiša Lumar BlackLine Pure

W8, ki sojo leta 2015 zgradili na
Dunaju

[ 2 ] V delo in razvoj podjetja Lumar so
danes vključene tri generacije družine.

Na fotografiji z leve Marko, Milan in

Matevž Lukič. Na sliki manjka hči Anja.

[3] Prvo pasivno hišo je postavilo

podjetje Lumar leta 2007 v Divači.

I 4 J Prva aktivna hiša za poskusno bivanje

v Sloveniji je bila zgrajena leta 2013

v Dragočajni

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Večer - Kvadrati 06.07.2020 
PonedeljekDržava: Slovenija

Stran: 20

Površina: 1.425 cm2 2 / 4

Večer - Kvadrati 06.07.2020 
PonedeljekDržava: Slovenija

Kazalo

Stran: 20

Površina: 1.425 cm2

27



Povprečna plača v podjetju je do 40 odstot-

kov višja kot v primerljivih podjetjih. To si

lahko privoščimo zato, ker smo zelo pro-

duktivni in fleksibilni. Zaposlene za uspešno

delo v obliki stimulacij nagrajujemo tudi že

tekom leta. Prav tako izplačujemo nagrado

v obliki dela plače za poslovno uspešnost.

Skrbimo tudi za interna izobraževanja in

druženja med letom. S stalnimi anketami

med zaposlenimi preverjamo klimo, delov-

ne procese ter jih skušamo prilagajati in
izboljševati."

MINIMALEN VPLIV NA OKOLJE

Po čem se vaše hiše danes razlikujejo od

tistih, ki ste jih gradili pred desetletji?

"Vpeljava naravnih in okolju prijaznih mate-
rialov ter vlaganje v trajnostno gradnjo sta

bila z vidika podjetja Lumar zavestna odlo-

čitev že ob ustanovitvi podjetja. Sicer pa so
se največje spremembe zgodile na področju

tehnike oziroma tehnologije gradnje. Pred

več kot desetimi leti smo postavili prvo

pasivno hišo, kije zahtevala bistven preskok

na področju toplotnega ovoja, tako z vidika

toplotne izolacije, zagotavljanja zrakote-

snosti kot vgradnje stavbnega pohištva.

Sočasno s prvo pasivno hišo seje razvil tudi

novi konstrukcijski sistem Lumar Pasiv Eko,
kije imel v primerjavi z ostalimi obstoječimi

sistemi bistveno več toplotne izolacije. Za

pasivne hiše - danesjih imenujemo skoraj

ničenergijske hiše - velja, da porabijo pod 15

kWH/m 2 a energije. Seveda smo šli še korak

naprej: z optimizacijo tehnologije, razvojem

energetskih rešitev in detajlov lahko danes

že standardno in za sprejemljivo ceno ponu-

dimo hiše, s katerimi od prvega dne bivanja

kupci nimajo stroškov za električno ener-
gijo, saj gradimo hiše, ki lahko vse potrebe

po električni energiji proizvedejo same. Z

vgrajeno sončno elektrarno lahko stavba

proizvede več električne energije, kot je za
svoje delovanje potrebuje. Če pogledamo

primer iz naše vzorčne hiše v Dragomlju,

lahko z viški električne energije naredimo

približno 15.000 kilometrov z električnim

avtomobilom."

Kako v Lumarjevih hišah zagotavljate zdra-

vo ter človeku in okolju prijazno bivanje?

"Veliko pozornosti posvečamo bivanjske-

mu ugodju uporabnikov. Zato so tlorisi hiš

odprti, funkcionalni in optimalno osvetljeni.

Ob primerni osvetlitvi na bivalno ugodje

uporabnikov pomembno vpliva kakovosten

in svež zrak, ki ga zagotavljamo s prezrače-

valnim sistemom z rekuperacijo zraka, ki

danes predstavlja standardno komponento

Lumarjevih hiš. Eden ključnih elementov

bivalnega ugodja je temperaturno ugodje,

izhodišče katerega sta odlična izolacija ovoja

in kakovostna gradnja.

Vpliv na okolje se ne meri le z energijo,

potrebno za delovanje stavbe, ampak tudi

z energijo, potrebno za proizvodnjo gradbe-

nih materialov. Zato tukaj skrbno izbiramo

takšne materiale, ki so okolju prijazni - s čim

manjšim vplivom na okolje. To dobavitelji

zagotovijo z okoljskimi produktnimi deklara-

cijami (EPD), v primeru lesenih proizvodov

pa s certifikati PEFC, ki potrjuje trajnostno

gospodarjenje z gozdovi."

TUDI VRTCI IN HOTEL

Koliko stavb ste doslej zgradili?

"Od leta 1993 do danes smo zgradili več kot

2350 stavb, od tega več kot 280 pasivnih

objektov. Zgradili smo: štiri vrtce v pasivni

tehnologiji, več večstanovanjskih stavb v
Sloveniji in tujini, predvsem Nemčiji, sloven-

ski paviljon za Expo Milano 2015, paviljon

Expano v Murski Soboti, prvi skoraj ničener-

gijski zdravstveni dom v Luciji, stanovanjsko

naselje v Rušah, hotel in apartmajsko nase-
lje v Zrečah, golf prostor v Volčjem Potoku

in namestitvene kapacitete na golf igrišču v
Trbižu v Italiji,"

Pregled nagrad in priznanj
podjetja Lumar

2009 - Dobitniki zlate gazele 2009 in

dravsko-pomurske gazele 2009.

2011 - Pasivna hiša Primus 137 postala

primer dobre prakse v projektu Od

zibelke do zibelke (Cradle to Cradle).

2013 - Prejemniki nagrade Zeleni

svinčmk 2013 za Aktivno hišo Lumar.

2014 - Aktivna hiša Lumar uvrščena med

50 najlepših lesenih hiš z vsega sveta,

zgrajenih v zadnjih dveh letih.

2014 Aktivna hiša Lumar med finalisti

mednarodne nagrade Cedia Avvards

2014 za vgrajene pametne inštalacije in

upravljanje hiše.

2014 - Prejemniki nagrade Jožefa Mraka

za inovativnost v gradnji objektov, ki

jo je za Aktivno hišo Lumar podelila

Inženirska zbornica Slovenije.

2016 - Preje nnnik naziva naj zaposlovaiec

Podravja 2016 in nagrade En. odmev

2016 za energetsko najbolj učinkovito

veliko podjetje.

2018 - Na svetovnem srečanju

družinskega podjetništva World

Entrepreneur of the Year ;WEOY) 2018 v
Monaku prejemniki riagiade odličnosti

za družinsKo podjetje.

2019 - Vzorčna hiša Lumar je postala

prva siovenska hiša s certifikatom Active

Hcuse.

Jtrollrc' o

[ 8 ]
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Katera je vaša najbolj edinstvena stavba?

"Od stavb, ki smo jih že postavili, arhitektur-

no najbolj izstopa slovenski paviljon za Expo

Milano 2015."

DRUŽINSKO PODJETJE Z VIZIJO

V čem ste drugačni od drugih?

"V našem poslanstvu je jasno zapisano, da

želimo spreminjati svet, in spreminjamo ga
na ta način, da ljudi in potencialne kupce

ozaveščamo, da se začnejo zavedati pome-

na svojih odločitev v smislu investicije in

okolja, v katerem bodo bivali.

Pri nas prisegamo na spoštovanje, korek-

tnost, odprtost, pripadnost ter pošten

odnos in delo na vseh nivojih delovanja.

Seveda pa je kar nekaj posebnosti ali pred-

nosti, ki nas ločijo od drugih. Podjetje ima

že vrsto let najvišjo bonitetno oceno: lahko

se pohvalimo s platinasto bonitetno oceno
(Bisnode Solutions), ki jo ima zgolj 1,5

odstotka slovenskih podjetij. Posebnost je

tudi ta, da že vrsto let sodelujemo z Istimi

in preverjenimi podizvajalci ter imamo edini

lastne ekipe monterjev. Izpostaviti gre tudi

predano ekipo sodelavcev, ki s svojim zna-
njem in izkušnjami omogočajo, da smo spe-

cialisti za celovit servis gradnje novega doma

in gradnjo objektov, grajenih na ključ. Praksa

kaže, da velja za eno najpomembnejših

jamstev, ki ga lahko na tržišču ponudimo,

to, da smo družinsko podjetje. Ni plenilstva,

ko gre za družinsko tradicijo, to vedo po

vsem svetu. Naš fokus sta zadovoljstvo vseh

vpletenih in dolgoročno jamstvo za kakovo-

stno rešitev. Takšno okolje ponuja največjo

možno varnost in stabilnost za vse, ki želijo,

dajih pripeljemo do cilja - živeti najbolje."

Kakšna je vizija podjetja Lumar za priho-

dnost?

"Naš cilj je ponuditi najboljše tehnološke

rešitve in odlično bivanjsko izkušnjo ob

nenehnem dvigovanju ravni zavesti, kot nam
je denimo uspelo na področju pasivne gradnje,

ko je tak način gradnje postal standard. Zato

bomo še naprej usmerjeni v razvoj ponudbe

celovitih in cenovno dostopnih vrhunskih

bivanjskih rešitev za življenje brez emisij.

Prepričani smo, da bo podjetje Lumar na
področju energetsko učinkovitih rešitev biva-

nja ustvarjalec trendov na evropskem trgu." ■

Certifikati in znaki kakovosti

V zadnjih letih so v Lumarju pridobili številne

mednarodne in domače certifikate, ki

potrjujejo njihova prizadevanja pri gradnji

kakovostnih skoraj ničenergijskih zgradb:

• Certifikat Passivhaus inštituta v
Darmstadtu tam so pridobili pet

certifikatov.

• Znak CE

• Znak UA - avstrijski znak kakovosti

• Znak kakovosti RAL

• Platinasta boniteta odličnosti, ki priča o
visoki finančni stabilnosti podjetja.

• Best Buy Award št. 1 - trikrat zaporedoma

za najboljše razmerje med ceno in

kakovostjo v kategoriji montažne hiše.

• Odličje QUDAL-Quality meDAL - trikrat

zaporedoma kot ponudniki najboljše

kakovosti montažnih hiš med vsemi

ponudniki montažnih hiš v Sloveniji.

• Znak kakovosti Austria Giitezeichen

• Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) za
razvoj detajlov gradnje skoraj

ničenergijskih objektov.

[5] Tlorisi hiš Lumar so odorti,

funkcionalni in optimalno osvetljeni.

Za visoko bivanjsko ugodje.

I 6 j S nišami Lumar BlackLine ponujajo

preplet med sodobno arhitekturo in

energetsko učinkovitostjo.

[ 7 ] Prva certificirana pasivna niša iz leta

2010. V njej biva slovenski te ovadec

Mitja Petkovšek.

[8] Pri gradnji individualnih hiš na
zahtevnih evropskih tržiščih so si

pridobili dovolj znanj in izkušenj, da se
lahko lotijo najzahtevnejših projektov

in uresničijo želje naročnikov.

[ 9 ] Siovenszi paviljon za Expo M lano

2015 je bil arhitekturno najzahtevnejši

Lumarjev projekt doslej. Pod imenom

Expanoje na novo zaživel v Murski

Soboti.

[ 10 ] Vzorčna hiša v Dragomlju je

grajena v konceptu gradnje Lumar

Zero Emission Living. Hiša na celovit

način obravnava ključne trajnostne

vidike gradnje - bivanjsko ugodje,

energetsko učinkovitost in vpliv na
okolje. Nadgrajenaje s pametnimi

inštalacijami, ki omogočajo varovanje

in nadziranje delovanja hiše in hišnih

porabnikov.
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