Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 6. 11. 2020
Število objav: 10
Internet: 9
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Banka Slovenije: Podnebna občutljivost kreditnega portfelja bank v Sloveniji zmerna

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so deleži izpostavljenosti bank do podnebno najbolj občutljivih dejavnosti - to so predvsem predelovalne dejavnosti,
dejavnosti elektrike, prometa in gradbeništva ter segment gospodinjstev - majhni do zmerni. Delež izpostavljenosti do
njih znaša praviloma med 36 in 44 odstotkov. Finančni sistem se vedno bolj pogosto...

Naslov

Obeta se znižanje kazni za manjše prekoračitve hitrosti omejitve, strokovnjaki za več
preventive (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 5. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vseživljenjskega učenja. V zgodbe o uspehu teh držav zavod umešča tudi preventivne aktivnosti. Kot pomemben del
v Varni poti izpostavljajo tudi medije in javnost za gradnjo višjih standardov varnosti državljanov ter kulture varne
mobilnosti. V zavod Varna pot pa kot pomemben del strategij uspešnih držav na področju prometne...

Naslov

Težave s parkiranjem bodo v Kopru reševali z gradnjo nove parkirne hiše

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 5. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sredi Kopra bodo v prihodnjih dveh letih zgradili novo parkirno hišo. Investicijski načrt gradnje, vredne nekaj manj kot
6,5 milijona evrov, so na današnji seji potrdili koprski mestni svetniki, kljub temu, da je imel svetnik in nekdanji župan
Boris...

Naslov

Gradnja tunela pod Mariborom bi stala 25 milijonov evrov. Kdaj bi ga lahko zgradili?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 11. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradnja tunela pod Mariborom bi stala 25 milijonov evrov. Kdaj bi ga lahko zgradili? Gradnja tunela pod Mariborom bi
stala 25 milijonov evrov. Kdaj bi ga lahko zgradili? ODPRI GALERIJO Tako bi bil videti...

Naslov

Kljub koronakrizi, dobri obeti za zaposlovanje. Najbolj iskani zdravstveni delavci, ki jih na
trgu dela primanjkuje

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 11. 2020

Avtor

Tanja Fajnik Milakovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...fizioterapevti in zobozdravniki. Sledijo elektroinštalaterji, elektromehaniki, mesarji, inženirji elektrotehnike, monterji in
serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij, inženirji elektronike, kuharji, betonerji, tesarji, krovci, varilci, inženirji
gradbeništva, strojništva. A pri slednjih iskanih poklicih na trgu dela so razlogi,...
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Naslov

(POLEMIKA) Problemi mariborskega prometa (3)

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 11. 2020

Avtor

Uroš Lobnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani), Pepeta Barbierija s Fakultete za arhitekturo Univerze v Pescari in
Uroša Lobnika s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Celosten
interdisciplinarni pristop pa je tisti, ki omogoča razumeti kompleksnost problematike umeščanja infrastrukture...

Naslov

Kratka cesta izziva občino, državo in Luko

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 11. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sestanek bo danes, če bodo usklajevanja uspešna, pa se bo obnova ceste začela prihodnje leto. Luka Koper bo v
sklopu prenove Železniške ceste financirala gradnjo novega mostu, saj se na zdajšnjem dve vozili ne moreta srečati.
Foto: Tomaž Primožic/FPA Luka Koper bo v sklopu prenove Železniške ceste financirala gradnjo...

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 11. 2020

Avtor

Uredništvo Spletno

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zdaj znova prodaja za 1,2 milijona evrov. Lani že dogovorjen posel je namreč padel v vodo, saj kupec zemljišč ni
plačal. Za območje, kjer je predvidena gradnja večje stanovanjske soseske, Dutb do 13. novembra zbira zavezujoče
ponudbe. Franci Matoz bo svetnik v AnkaranuV ankaranskem občinskem svetu zamenjava predstavnika...

Naslov

TOP plače: to so slovenska podjetja, kjer se največ zasluži

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 11. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mogli pripraviti, saj podjetja med seboj niso primerljiva. V tej panogi so namreč klasični gradbinci, kot so denimo
CGP, Kolektor in Pomgrad, in tudi inženirska podjetja, na primer GH Holding, Riko in Strabag. V novomeškem CGP,
največjem gradbenem podjetju po prihodkih, je bila lani ob povprečno 564 zaposlenih...

Naslov

Eksplozija usodna za mlajšega moškega

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška; 5. 11. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 585 cm2

...prisotno nelagodje, še zlasti v večernih urah. Problematika tistega območja je poznana tako policiji kot občini. Na
tistem območju je sicer predvidena gradnja stanovanj, občina pa mora še prej sprejeti prostorski načrt, (km) Ogenj je
poškodoval vso notranjost pomožnega objekta nekdanje tovarne Ideal, iz katerega...
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Banka Slovenije: Podnebna občutljivost
kreditnega portfelja bank v Sloveniji zmerna
Banka Slovenije: Podnebna občutljivost kreditnega portfelja bank v Sloveniji zmerna
Ljubljana, 5. novembra - Poročilo o podnebnih tveganjih v Sloveniji Banke Slovenije kaže, da so deleži izpostavljenosti
bank do podnebno najbolj občutljivih dejavnosti - to so predvsem predelovalne dejavnosti, dejavnosti elektrike, prometa
in gradbeništva ter segment gospodinjstev - majhni do zmerni. Delež izpostavljenosti do njih znaša praviloma med 36 in
44 odstotkov.
Finančni sistem se vedno bolj pogosto sooča z novo vrsto tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Te se namreč
odražajo v povečanih stroških naravnih nesreč, kar za finančni sistem pomeni povečana fizična tveganja. Na drugi strani
pa v luči vedno večjega zavedanja skrbi za okolje mednarodne inštitucije sprejemajo pobude k prehodu k
nizkoogljičnemu gospodarstvu (evropski zeleni dogovor in zelena zaveza sklada za okrevanje), kar za finančni sistem
pomeni naraščajoče tranzicijsko tveganje, so pojasnili v slovenski centralni banki.
Fizična tveganja vplivajo predvsem na zavarovalnice, pa tudi na prebivalstvo. Energetska tranzicijska tveganja, ki so
odgovor na podnebne spremembe, pa vplivajo na prebivalstvo zaradi spremembe okoljske politike, podjetja zaradi
spremembe trga in okoljskih ukrepov ter na finančne institucije. Pri bankah v Sloveniji je pričakovan vpliv predvsem iz
kreditnega tveganja.

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

"Fizična tveganja so pomembna zlasti za zavarovalnice, pa tudi za državo zaradi pričakovanega povečanja zavarovanih
škod in velikega deleža nezavarovanih škod. Trenutni podatki za Slovenijo kažejo nizka in obvladljiva fizična tveganja.
Slednje izhaja iz rasti premij in odškodnin, njihovih stabilnih deležev v BDP in pokritosti odškodnin s premijami," so
zapisali in dodali, da večja tveganja lahko izhajajo iz vrzeli v zaščiti zaradi potencialno velikega deleža nezavarovanih
škod.
Trenutne ocene tranzicijskih tveganj v Sloveniji, ocenjenih na podlagi opredelitve podnebne občutljivosti, so zmerne.
Zmerna ocena podnebnih tveganj izhaja iz manjšega do zmernega deleža izpostavljenosti bilance oziroma portfelja
podjetij do podnebno občutljivih dejavnosti ter solidne kreditne sposobnosti na podlagi deležev nedonosnih
izpostavljenosti in stopenj dobičkonosnosti.
Pomemben dejavnik pri tranzicijskih tveganjih bo razogljičenje portfelja bank z vidika zmanjšanja ogljičnega odtisa in
intenzitete portfelja. Prvotni izračuni ogljičnega odtisa in intenzitete Banke Slovenije kažejo delno razogljičenje bank v
Sloveniji med marcem 2017 in marcem 2020. Na ravni sistema je mogoče opaziti izboljšanje ogljične intenzitete zaradi
rasti kreditiranja.
Podatki emisij na ravni podjetij kažejo visoko koncentracijo podnebnih tveganj v manjšem številu podjetij in precej manjša
podnebna tveganja zaradi manjših deležev izpostavljenosti do največjih onesnaževalcev. Delež izpostavljenosti v
portfelju podjetij do 10 največjih onesnaževalcev, ki so sprožili 38 odstotkov vseh emisij v letu 2018, je marca letos znašal
dva odstotka. Ob upoštevanju vseh podjetij v registru so se izpostavljenosti portfelja podjetij povečale na devet odstotkov.
"Obe oceni kažeta manjše ocene podnebnih tveganj, ki so še vedno lahko velika predvsem zaradi dobičkonosnosti vseh
podjetij v registru, hitrosti tranzicije v EU in volatilnosti cen ogljika," so navedli.
Ob tem so iz Banke Slovenije sporočili, da so se oktobra pridružili mednarodni Mreži za ozelenitev finančnega sistema
(NGFS). "Za to smo se odločili, ker se zavedamo, da podnebna tveganja postajajo vse bolj pomembna tudi z vidika
finančne stabilnosti," so poudarili.
Mreža NGFS je bila ustanovljena v letu 2017 z namenom poglabljanja znanja ter spodbujanje dobrih praks na področju
zelenega gospodarstva in zelenih financ. Njen cilj je prispevati k doseganju podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma in
trajnostnemu razvoju. V mrežo je vključenih 75 centralnih bank, v vlogi opazovalcev sodelujejo tudi mednarodne finančne
institucije.
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Obeta se znižanje kazni za manjše prekoračitve
hitrosti omejitve, strokovnjaki za več preventive
(dopolnjeno)
Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja spremembe zakona o pravilih cestnega prometa, ki bi znižale kazni za nekatere
prometne prekrške. Kot so potrdili za STA, predloga še ni obravnavala niti vlada. Nižanje kazni bi po prepričanju
nevladnikov morali spremljati drugi ukrepi, od boljše preventive do učinkovitejšega nadzora.
Predlog tako predvideva konkretno znižanje večine denarnih kazni za manjše prekoračitve dovoljene hitrosti na cestah,
medtem ko predvidene kazni za večje prekoračitve hitrosti po zdajšnjem predlogu ostajajo enake. Na ministrstvu
poudarjajo, da vlada predloga še ni obravnavala, tudi v parlamentarni proceduri pa ga bo mogoče še izboljšati.
Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo šel zakon v kratkem v vladno proceduro. Da predlagajo znižanje kazni za
prehitro vožnjo, so se odločili, ker ocenjujejo, da je kazen ob prekoračitvi hitrosti za 10 ali 20 kilometrov na uro previsoka.
"Naše kazni so v vrhu, med najvišjimi v Evropi," opozarja minister.
Kazen za prehitro vožnjo za 10 kilometrov na uro znotraj naselja v Sloveniji znaša 250 evrov (polovička 125 evrov), v
Avstriji pa le okrog 40 evrov, je navedel. Dodal je, da so preučili tudi vprašanje, ali bodo s tem ogrozili prometno varnost,
in ugotavljajo, da višja kazen ne pomeni tudi manj nesreč in manj smrtnih žrtev.

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

"Ljudi je potrebno osveščati, da vozijo bolj previdno. Zaupamo posameznikom, voznikom, da so previdni, objestnim
voznikom pa ostanejo poštene kazni. Kdor prekorači hitrost na recimo 100 kilometrov na uro v naselju, bo še vedno ob
izpit in 1200 evrov," je poudaril minister.
Pojasnil je še, da je govora o znižanju kazni zlasti tam, kjer je že konec naselja, ko recimo že ni več hiš. Minister pa ob
tem obljublja tudi več dela pri preventivi v prometu. Izpostavlja tudi, da kazni za alkohol v prometu ostanejo enake,
dvignili pa bodo kazni za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. "Ugotovili smo, da je ta kazen prenizka. In da v
Sloveniji zelo veliko uporabljamo mobilni telefon med vožnjo, ne le za telefoniranje," je še pojasnil minister.
Do predloga so nekoliko zadržani v strokovnih organizacijah na področju preventive pri varnosti v cestnem prometu, ne
zato, ker bi nasprotovali znižanju kazni, temveč ker morajo temu slediti tudi ustrezni ukrepi na področju preventive in
nadzora. Kot so v izjavi za medije opozorili v zavodu Varna pot, je hitrost razlog za nastanek skoraj polovice najhujših
prometnih nesreč v Sloveniji.
Izpostavljajo primere drugih evropskih držav, kjer so na področju varnosti prometa uspešni. Kot so navedli v zavodu, so
to dosegli najprej s spremembo zakonodaje, in sicer res z znižanjem kazni za prekoračitev hitrosti, so pa tudi uredili
pravne temelje in zakonodajo, da je mogoče postavljanje večjega števila radarjev in sekcijsko merjenje hitrosti na
avtocestah in hitrih cestah.
Države, ki so uspešne na področju prometne varnosti, so tudi izdelale konkretne rešitve za posamezne kategorije cest za
zmanjševanje posledic prometnih nesreč zaradi hitrosti, "vse po filozofiji, da cesta lahko odpusti napako voznika".
Izpostavljajo tudi pomen izobraževanja za večjo prometno varnost, ki so ga vključile v izobraževalni proces šol, avtošol in
v programe vseživljenjskega učenja.
V zgodbe o uspehu teh držav zavod umešča tudi preventivne aktivnosti. Kot pomemben del v Varni poti izpostavljajo tudi
medije in javnost za gradnjo višjih standardov varnosti državljanov ter kulture varne mobilnosti.
V zavod Varna pot pa kot pomemben del strategij uspešnih držav na področju prometne varnosti izpostavljajo tudi politiko
in izkazovanje višjih civilizacijskih norm, kjer je pomembna varnost življenja in zdravja državljanov, sistemska stabilnost,
graditev zaupanja in jasen cilj ukrepov, ki so strokovno in dolgoročno umeščeni v državo. Izpostavljajo tudi graditev
političnega konsenza, da ukrepi varne mobilnosti niso predmet dnevno-političnih interesov.
Strokovnjak s področja prometne varnosti Andrej Brglez je za POP TV izpostavil, da mora biti kazen hitra in učinkovita ter
primerno visoka.
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Težave s parkiranjem bodo v Kopru reševali z
gradnjo nove parkirne hiše
Sredi Kopra bodo v prihodnjih dveh letih zgradili novo parkirno hišo. Investicijski načrt gradnje, vredne nekaj manj kot 6,5
milijona evrov, so na današnji seji potrdili koprski mestni svetniki, kljub temu, da je imel svetnik in nekdanji župan Boris
Popović nekaj pomislekov, ker je v bližini skoraj dograjena garažna hiša Luke Koper.
V skladu s projektno dokumentacijo je predvidena gradnja parkirne hiše s 464 parkirnimi mesti v treh etažah. Posebnost
gradnje so premični elementi, ki omogočajo prilagodljivost zasnove in prilagajanje objekta spremenljivim pogojem
nadaljnjega razvoja tega območja.
Glavni namen gradnje parkirne hiše Sonce je vzpostavitev celovite trajnostne prometne ureditve tega urbanega predela
mesta, ki bo uporabnikom omogočala, da svoja vozila parkirajo ob vhodu v mestno jedro. Za dostop do mestnega
središča pa bodo uporabili trajnostno naravnane, energetsko učinkovitejše in okolju prijaznejše oblike prevoza, so v
obrazložitvi zapisali na koprski občini.
Investicija bo sofinancirana iz naslova kohezijskih sredstev preko mehanizma celostnih teritorialni naložb (CTN), slabo
polovico potrebnih sredstev pa bo prispevala občina. Koprska občina bo še ta mesec izpeljala javno naročilo za izbor
izvajalca z navedbo odložnega pogoja. Gradbena dela se bodo začela po podpisu sofinancerske pogodbe, predvidoma
marca 2021, zaključila pa s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, predvidoma marca 2022.

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

Koprski svetniki so na današnji seji potrdili tudi druge predlagane sklepe, med drugim spremembe pri podeljevanju
občinskih štipendij, spremembe odloka o občinskih taksah in spremembe odloka o subvencioniranju varstva otrok.
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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!

Gradnja tunela pod Mariborom bi stala 25
milijonov evrov. Kdaj bi ga lahko zgradili?

ODPRI GALERIJO
Tako bi bil videti vzhodni uvoz v predor pri frančiškanski cerkvi.
MOM
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Igor Selan

05.11.2020, 06.06

Študija, ki jo je mariborska občina naročila pri podjetju IRGO Consulting, je
potrdila izvedljivost predora pod mestnim središčem.
Gradnja predora pod središčem Maribora je mogoča in tehnično izvedljiva, je pokazala študija, ki jo je pri
podjetju IRGO Consulting naročila mariborska občina. Kot je znano, občina že dlje časa išče potencialne
rešitve za prometne zagate na levem bregu Drave, ki nima ustrezne prometnice na osi vzhod-zahod. Urgentno

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

iskanje nove rešitve se je kot še posebno nujno pokazalo, ko je občina letos za ves promet zaprla prenovljeni
Glavni trg in del Koroške ceste do osrednje tržnice, zaradi česar se je v Mladinski, Maistrovi, Krekovi in še v
nekaterih drugih ulicah v središču mesta promet še dodatno povečal. V načrtu je tudi zaprtje Lenta, ki ga
namerava občina prenoviti prihodnje leto.

Predor v dolžini 980 metrov bi tekel pod Gosposvetsko cesto in Slovensko ulico.
Optimalna rešitev za zahodni uvoz v predor bi bilo križišče Gosposvetske in Vrbanske ceste, ki bi ga
preoblikovali v krožišče.
Za vzhodni uvoz se predvideva križišče Partizanske in Titove ceste.
Hitrost v predoru, ki bi bil dvopasoven, po en pas v vsako smer, bi bila omejena na 50 kilometrov na uro,
pri vstopih pa na 40.

Posebno zahteven uvoz pri frančiškanski cerkvi

9

Vecer.com
Država: Slovenija

05.11.2020
Četrtek, 06:06

Kazalo

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/gradnja-tun...

3/6

Kot izhaja iz sporočila občine, bi predor, ki bi tekel pod Gosposvetsko cesto in Slovensko ulico, bil dolg slab
kilometer. Optimalna rešitev za zahodni uvoz v predor bi bilo križišče Gosposvetske in Vrbanske ceste, ki bi
ga preoblikovali v krožišče, za vzhodni uvoz pa križišče Partizanske in Titove ceste. A bi predvidena rešitev,
kot je videti tudi na grafični upodobitvi, arhitekturno pomembno vplivala na veduto Partizanske ceste in
območja pri frančiškanski cerkvi. Zato so vzhodni uvoz v študiji identificirali kot posebno zahtevnega, zaradi
česar ga bo občina skupaj s strokovnjaki različnih strok v postopku recenzije obravnavala posebej, preučila pa
bo tudi možnosti podaljšanja predora v smeri vzhoda do križišča Partizanske ceste z Meljsko oziroma do hitre
ceste skozi Maribor (do stavbe nekdanjega Giga Sporta)."Iskanje optimalne rešitve v postopku študije variant
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je namreč predmet vsake tako zahtevne investicije," pravi podžupan Samo Peter Medved.

Zahodni uvoz v predor v križišču Gosposvetske in Vrbanske ceste
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Daljši predor bi gradnjo bistveno podražil
Mariborski podžupan predvideva, da bo predlagana rešitev sprožila precej polemik, vendar je sam prepričan,
da je primerna, in to iz več razlogov. "Res je, da je danes na tem delu pred cerkvijo cona z malo prometa
(dostava, taksi), vendar vedno ni bilo tako. Ne nazadnje so, že ko so cerkev konec 19. stoletja zgradili, to
postavili ob tedanji prometnici. Območje vzhodnega uvoza v predor je tudi predmet arhitekturne obdelave v
smislu ureditve urbanega prostora brez prometa na območju pred samo cerkvijo, pri čemer bi portal območje
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v celoti varoval pred hrupom in drugimi vplivi prometa," razlaga Samo Peter Medved.

Samo Peter Medved
ANDREJ PETELINŠEK
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Če bi predor podaljšali, bi izgubili nekaj prometne učinkovitosti, razmišlja podžupan, križišče Partizanske
ceste z Meljsko je že zdaj prometno problematično in neustrezne pretočnosti. "Ob tem bi pri predoru, daljšem
od enega kilometra, morali zgraditi tudi interventni uvoz in izvoz, izvesti bi morali tudi prezračevalne sisteme,
kar bi gradnjo bistveno podražilo," predlagano rešitev utemeljuje Medved.

Hitrost bi omejili na 50 km/h
Kot še izhaja iz sporočila občine, naj bi bile geološke razmere na območju predora dokaj homogene, tako
da bi bilo predor mogoče v celoti izvesti v sloju prodnatih sedimentov, prav tako tudi v skladu z zahtevami
uredbe o vodovarstvenem območju, na katerem bi potekala gradnja. Predor naj bi kopali s pomočjo metode
NATM (New Austrian Tunneling Method), saj naj bi ta omogočala največjo kontrolo stabilnosti izkopa in
omejitev vplivov na okoliško zemljino. Obenem naj bi gradnja predora ponujala tudi možnost učinkovite
rabe geotermalne energije. Z uporabo toplotne črpalke bi namreč predor lahko služil tudi za ogrevanje in
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ohlajanje stavb na površini nad njim, kar bi lahko občutno zmanjšalo njihove obratovalne stroške. Obenem
bi z geotermalno energijo lahko ogrevali tudi strme vstopno-izstopne klančine, s čimer bi bila zagotovljena
tudi dodatna varnost v prometu. Hitrost v predoru, ki bi bil dvopasoven, po en pas v vsako smer, bi bila
omejena na 50 kilometrov na uro, pri vstopih pa na 40.

Najhitreje čez štiri do pet let
Kot sporočajo iz mariborske občine, je investicija v 980 metrov dolg predor ocenjena na 25 milijonov evrov,
najkrajši možen čas, v katerem bi predor lahko zgradili, pa je od štiri do pet let. "Seveda, če bi imeli pred
seboj realno finančno konstrukcijo," izpostavlja podžupan Samo Peter Medved. Problem je namreč v tem, da
občina tega projekta ni sposobna financirati sama.
"Želja občine je, da bi to potezo kategorizirali kot državno cesto, brez tovornega tranzita, kar je mogoče, a je
treba pripraviti ustrezna gradiva. O tem smo se tudi že pogovarjali z Direkcijo za infrastrukturo in pristojnim
ministrom. Žal za gradnjo cestne infrastrukture baje ni več mogoče evropskih sredstev pridobiti neposredno,
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čeprav to še preverjamo. Je pa občina vsekakor sposobna pripraviti prostorsko in projektno dokumentacijo in
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investicijo pripeljati do gradbenega dovoljenja," še pravi Medved.
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Kljub koronakrizi, dobri obeti za zaposlovanje.
Najbolj iskani zdravstveni delavci, ki jih na trgu
dela primanjkuje

Med iskanimi poklici so tudi varilci.
IGOR NAPAST

Tanja Fajnik Milakovič
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Za težave pri iskanju ustreznega kadra so pogosto krive tudi slabe delovne
razmere, kot sta neugoden delovni čas in težko fizično delo, ter nizka plača.
Kljub zaostrenim razmeram zaradi izbruha novega koronavirusa so zaposlitvene napovedi za leto 2021 še
vedno spodbudne. Za veliko poklicev se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu
dela, je pokazala raziskava zavoda za zaposlovanje Poklicni barometer.
V raziskavi vsako leto zbirajo podatke in ocene zaposlitvenih možnosti za 177 poklicev in pokazala je, da
bodo delodajalci med drugim občutili največji kadrovski primanjkljaj pri poklicih s področij zdravstva,
gradbeništva, prometa, gostinstva, informacijskih tehnologij in neindustrijskega dela.
Presežni delavci pa bodo pogosteje med drugim biologi, botaniki, zoologi, novinarji, sociologi, antropologi,
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blagajniki, poslovni sekretarji, aranžerji, delavci za preprosta dela, pravni strokovnjaki, strokovnjaki v
kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, filozofi, zgodovinarji in politologi, prevajalci, tolmači, lektorji in drugi
jezikoslovci, tajniki, fotografi, prodajalci, telefonisti, grafični in multimedijski oblikovalci ter referenti v
turističnih in potovalnih agencijah.
Opazne so tudi razlike med lansko in letošnjo raziskavo Poklicni barometer. V primerjavi z lani je letos 16
poklicev manj, ki jih bo na trgu dela primanjkovalo. Med tistimi, pri katerih bosta ponudba in povpraševanje
na trgu dela v ravnovesju, je letos deset poklicev več, med tistimi, kjer bodo presežki, torej bodo imeli iskalci
zaposlitve več težav pri iskanju službe, pa je šest poklicev več.
Med ocenjevanimi poklici je najbolj opazen zdrs prodajalcev iz primanjkljaja v napovedan presežek. Kar
zadeva pomanjkanje kadra na trgu dela, so v vrhu zdravstveni delavci. Zdravniki, strokovnjaki za zdravstveno
nego, fizioterapevti in zobozdravniki. Sledijo elektroinštalaterji, elektromehaniki, mesarji, inženirji
elektrotehnike, monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij, inženirji elektronike, kuharji, betonerji,
tesarji, krovci, varilci, inženirji gradbeništva, strojništva. A pri slednjih iskanih poklicih na trgu dela so
razlogi, zakaj jih je tako težko dobiti, povsem drugačni kot pri zdravstvenih delavcih, ki jih preprosto
primanjkuje.
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V teh poklicih se ljudje manj zaposlujejo tudi zaradi tega, ker so premalo usposobljeni, nimajo ustreznih
znanj, sposobnosti, licenc, izpitov. Poleg tega kandidate od tega, da bi iskali tovrstno zaposlitev, odvračajo
tudi delovne razmere, kot sta neugoden delovni čas in težko fizično delo, ter plača. Še zlasti to velja za
gradbene delavce, vojake, kuharske pomočnike, kurirje - dostavljavce, zavarovalne zastopnike in delavce za
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preprosta dela v predelovalni industriji.
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(POLEMIKA) Problemi mariborskega
prometa (3)

ODPRI GALERIJO
SAŠO BIZJAK

Izr. prof. Uroš Lobnik, udia, predstojnik Oddelka za arhitekturo FGPA UM
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Odziv na zapis mag. Gregorja Ficka z naslovom Problemi
mariborskega prometa v Večeru 20. oktobra 2020
Mag. Gregor Ficko je v daljšem prispevku bralcem Večera dne 20. oktobra 2020 predstavil
svoja razmišljanja na temo načrtovanja mariborskega prometa s predpostavko, "da so že v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja tako srednje- kot dolgoročne študije razvoja prometa
pokazale, da mesto potrebuje štiripasovne povezave, ki bodo mesto razbremenile v smeri
vzhod-zahod in sever-jug", oziroma da sta za boljše delovanje mestnega prometa neizbežno
potrebni tako severna kot južna obvoznica. Ker bi za predstavitev strokovnega stališča (tudi
kot nosilec osnutka in predloga Urbanistične zasnove mesta Maribor, ki postavlja smernice
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razvoja mariborskega prometa) potreboval vsaj toliko prostora, kot ga je porabil gospod
Ficko, bom odreagiral le na drugi del njegovega zapisa, v katerem prenaša krivdo in
odgovornost za še neizgrajeno južno obvoznico na delavnico Maribor - jug, njene
protagoniste in takratno občinsko vodstvo. Ugovarjam zato, ker so v zapisanem navedbe
mag. Ficka netočne ali namerno zavajajoče, in tudi zato, ker je problematika načrtovanja
mariborske južne obvoznice širši javnosti premalo poznana. Besede in odstavki v narekovajih
so povzeti iz pisanja gospoda Ficka.
Pobuda za delavnico je nastala potem, ko je nekaj strokovnjakov z drugih strokovnih področij
ocenilo, da bi izvedba načrtovanega odseka trase južne obvoznice meščanom preprečila
dostope do Pohorja in onemogočila kvaliteten urbani razvoj ob njegovem vznožju. Z
delavnico smo ob podpori Mestne občine Maribor odreagirali šele v fazi pripravljalnih del
izvedbe, ker smo bili s projektno rešitvijo javno seznanjeni tik pred začetkom del in smo
lahko šele takrat ocenili vplive predlagane trase na kvaliteto urbanega razvoja.
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Mednarodno urbanistično arhitekturno delavnico Maribor - jug smo začeli izvajati oktobra
2009 in ne leta 2011, po naročilu Mestne občine Maribor, potekala pa je nadvse
transparentno. Idejnih zasnov delavnice niso pripravili neki bruci, temveč so nastale z delom
šestih skupin študentov arhitekture iz višjih letnikov treh fakultet pod vodstvom priznanih
profesorjev in arhitektov v praksi: Petra Gabrijeličiča (takratni dekan ljubljanske fakultete za
arhitekturo), Aleša Vodopivca, Maruše Zorec, Ilke Čerpes (vsi s Fakultete za arhitekturo
Univerze v Ljubljani), Pepeta Barbierija s Fakultete za arhitekturo Univerze v Pescari in
Uroša Lobnika s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v
Mariboru.

Celosten interdisciplinarni pristop pa je tisti, ki omogoča razumeti
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kompleksnost problematike umeščanja infrastrukture na robu mesta, od
koncipiranja vprašanj, priprave strokovnih podlag, različnih faz, odzivov
pa vse do izvedbe v obliki prostorskih načrtov

V okviru delavnice so bila organizirana tri večja srečanja: simpozij delavnice v viteški
dvorani betnavskega gradu (8. oktobra 2009), vmesna predstavitev idejnih zasnov z
vabljenimi gosti v dvorani Boruta Pečenka v prostorih tehniških fakultet Univerze v Mariboru
(4. decembra 2009), javna predstavitev rešitev in razstav v preddverju viteške dvorane v
betnavskem gradu (29. januarja 2010), razstava v razstavišču Urban (od 3. do 10. februarja
2010) in razstava v Hiši arhitekture Maribor (od 5. septembra do 1. oktobra 2012). Na vseh
predstavitvah so bili udeleženci predstavniki različnih strok in služb, od ministrstva za okolje
in prostor do služb Mestne občine Maribor, ter podjetij, ki so bila vključena v projektiranje
južne obvoznice. Na večini je bil med udeleženci tudi mag. Gregor Ficko, ki mu ni znano,
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"kje danes ležijo makete arhitekturnih 'remek del' študentov prvega letnika, čeprav bi jih bilo
zanimivo pokazati mariborski javnosti, da bi videla 'onaniranje stroke' oziroma s čim smo se
sposobni v našem mestu ukvarjati".
Prav zaradi pomena delavnice, osvetlitve problematike in mariborskega sindroma "izgube
spomina" ter da bi osvetlili neizogibnost vključevanja različnih strokovnih profilov, predvsem
strokovnjakov s področja urbanizma in arhitekture pri načrtovanju obvoznic, smo zbrali
energijo in izdali znanstveno monografija Mesto:rob (City:Edge), ki sva jo uredila z dr.
Petrom Šenkom in je izšla leta 2014 pri Založbi Pivec.
Monografija je razdeljena na tri vsebinske sklope. V prvem so zbrani prispevki slovenskih in
mednarodnih strokovnjakov, ki osvetljujejo vprašanja načrtovanja obvoznic in oblikovanja
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grajenega roba mesta, v drugem sklopu je predstavljen urbani razvoj mesta s poudarkom na
vprašanju razvoja mesta ob vznožju Pohorja, v tretjem sklopu pa so predstavljene vse idejne
rešitve (tudi fotografije spornih maket), ki ponujajo šest različnih konceptov urbanega razvoja
in šest različic zasnove trase južne obvoznice s sintezno predstavitvijo vseh rešitev, na
podlagi katere so podane usmeritve za izboljšano načrtovanje južne obvoznice. Načrtovano
usmerjanje urbanega razvoja na območjih izgrajevanja prometne infrastrukture je spoznano
kot prioriteta sodobnega urbanističnega načrtovanja in trajnostnega razvoja mest. Celosten
interdisciplinarni pristop pa je tisti, ki omogoča razumeti kompleksnost problematike
umeščanja infrastrukture na robu mesta, od koncipiranja vprašanj, priprave strokovnih
podlag, različnih faz, odzivov pa vse do izvedbe v obliki prostorskih načrtov.
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Uroš Lobnik
SAŠO BIZJAK

Žaljenje in netočnosti zapisanega kažejo na stanje duha nekaterih mariborskih prometnih
"vizionarjev", ki se še kar naprej trudijo vrtnariti na tujem vrtičku ter ob vsaki priložnosti
javno žalijo in zmanjšujejo vrednost dela strokovnjakov drugih strok. Ne, nisem dekan
Fakultete za arhitekturo v Mariboru, ker takšne fakultete Univerza v Mariboru še nima, sem
predstojnik Oddelka za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo (od leta 2010).
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Gospod Ficko meni, da je najbolj tragičen rezultat delavnice njen zaključek, ki je določil, "da
si mesto jemlje še dvoletni razmislek glede določitve učinkovite rabe prostora ob sami hitri
cesti, kar je bil jasen signal državi (ministrstvu za okolje in prostor), da se načrtovanje južne
obvoznice praktično ustavi", in ugotavlja, da "državni prostorski načrt za gradnjo južne
obvoznice še vedno ni sprejet, navkljub vsem obljubam tako mesta kot države, da bodo vsi
problemi z umeščanjem odpravljeni 'že' leta 2017. In je seveda veliko vprašanje, kdaj bo, če
sploh bo."
Kako in kdaj po zaključku mednarodne delavnice je potekalo izboljševanje načrtov za traso
južne obvoznice, ne vem. Javno sprašujem, koliko različnih strokovnih profilov (na primer
urbanistov in arhitektov) je bilo po sprejeti odločitvi, da mesto in država ponovno premislita,
vključenih v strokovne debate ali celo v izboljšavo popravljene zasnove južne obvoznice.
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Kolikor je meni znano, nihče - vsaj ne protagonisti, ki s(m)o opozorili na neustrezno zasnovo
trase južne obvoznice.
S strokovnim izključevanjem in javnim žaljenjem tistih, ki opozarjajo, in vključevanjem
tistih, ki kimajo, ne pričakujem, da bo državni prostorski načrt ponudil boljšo rešitev od tiste,
zaradi katere je bila podana pobuda in se je organizirala mednarodna urbanistična
arhitekturna delavnica, ki je skušala čim bolj celostno pregledati vplive južne obvoznice na
urbani razvoj mesta in kvaliteto bivanja v njem.
Ja, z mestnim arhitektom sva odreagirala šele v fazi priprav za gradnjo prvega dela južne
obvoznice med Streliško in Kardeljevo cesto, ker sva želela občane in strokovnjake opozoriti
in vprašati, ali vedo, da bo varianta južne obvoznice z izvedbo na povprečno metrskem
nasipu in s protihrupnimi ograjami brez enega samega podhoda za pešce "odrezala" mesto od
Pohorja. Takratni župan Kangler je razumel strokovno zadrego, nekateri mariborski prometni
"vizionarji" pa še danes ne, zato žalijo in diskreditirajo druge strokovnjake. Za
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omalovaževanje truda številnih uglednih arhitektov, profesorjev in študentov arhitekture,
arhitekturne in urbanistične stroke s skrajno neprimernim izrazoslovjem in za vse "namerne"
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netočnosti zahtevam od gospoda Ficka javno opravičilo.
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Kratka cesta izziva občino, državo in Luko
Alenka Penjak

Istra

05. 11. 2020, 06.00
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Železniška cesta, kratka, a pomembna prometnica med Srminom in Ankaranom, je znova aktualna tema
pogovora med ankaransko občino, ministrstvom za infrastrukturo in tudi Luko Koper. Skupni delovni
sestanek bo danes, če bodo usklajevanja uspešna, pa se bo obnova ceste začela prihodnje leto.

Luka Koper bo v sklopu prenove Železniške ceste financirala gradnjo novega mostu, saj se na zdajšnjem dve vozili ne moreta srečati.
Foto: Tomaž Primožic/FPA

ANKARAN > Železniška cesta, prek katere se Srmin in Koper navezujeta na Jadransko cesto in Ankaran, je bila v ne
tako davni preteklosti že talka sporov med koprsko in ankaransko občino. Spomnimo se odločitve nekdanjega
koprskega župana, s katero jo je leta 2013 spremenil v enosmerno cesto in predvsem Ankarančane, ki imajo svoja
delovna mesta v Kopru, prisilil, da so domala leto dni uporabljali hitro cesto in si tako podaljšali pot.
Cesta, na kateri se ob konicah nabirajo kolone vozil in je že na pogled preozka za tekoč promet, je dvosmerna še
danes, ima pa svoje posebnosti, dejansko ovire, zaradi katerih je njena prenova že vrsto let v zraku. Videti je, da
ideja o prenovi ni zamrla in se premika, resda po polžje, naprej.
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800 metrov cestišča Železniške ceste bo obnovila ankaranska občina

Nov most bo širši
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Železniška cesta je na stičišču različnih interesov. Je v lasti ankaranske občine, navezuje se na državne ceste, je pa
tudi na območju, ki ga zajema državni prostorski načrt za Luko Koper. Medtem ko bo ankaranska občina obnavljala
800 metrov cestišča, bo Luka financirala izgradnjo novega mosta. Širok bo dobrih 13 metrov, čezenj pa bosta tekla
tudi kolesarska steza in pločnik.

Prenova Železniške ceste je tesno povezana tudi z gradnjo zunanjega kamionskega terminala za potrebe pristanišča. (foto: Tomaž
Primožoč/FPA)

13 metrov bo širok prenovljeni most, za katerega bo v žep segla Luka Koper

“Luka Koper ima že izdelano vso potrebno dokumentacijo za prenovo mostu. Trenutno smo v fazi pridobivanja
mnenj pristojnih institucij. Naslednji korak je pridobitev stavbne pravice lastnikov parcel, kjer se bodo izvajala dela,
ter vložitev prošnje za gradbeno dovoljenje. Ocenjujemo, da bi lahko z deli pričeli v prvi polovici prihodnjega leta,”
pravi Sebastjan Šik, luški predstavnik za stike z javnostjo.
Svoja mnenja morajo podati Občina Ankaran, Marjetica Koper in Direkcija RS za vode, pravico, da Luka most zgradi,
pa lastniki parcel, med drugimi tudi Občina Ankaran in ministrstvo za infrastrukturo.
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Burna zveza med občino in ministrstvom
V ankaranski občini na naše vprašanje, kje se zapleta pri sanaciji tako kratkega cestnega odseka, odgovarjajo, da ne
gre pozabiti, da je območje urejeno z državnim prostorskim načrtom in občina nima dovolj pristojnosti, da bi cesto
kar sama prenovila. Je pa že izdelala načrt prenove cestišča in pridobila vsa potrebna mnenja.
“Potrebno je uskladiti načrte in potrebe države, občine in Luke Kope,” pravi AnitaCek iz kabineta ankaranskega
župana GregorjaStrmčnika in pojasnjuje, koliko dejavnikov je vključenih v projekt.
Prenova Železniške ceste je povezana z ureditvijo krožišča na priključku Železniške in Jadranske ceste, razen z
gradnjo mostu tudi z ureditvijo nove peš poti na severni strani ankaranskega kanala in obstoječe kolesarske poti ob
ograji pristanišča, prav tako pa je povezana z izgradnjo zunanjega kamionskega terminala za potrebe pristanišča in
njegove povezave na avtocestno omrežje (Srminska vpadnica).
“Na sorazmerno počasnost pa zagotovo vpliva tudi dejstvo, da so se ob prizadevanjih Občine Ankaran za celovito
ureditev predmetnega območja med tem zamenjali trije ministri za infrastrukturo in trije predsedniki uprave Luke
Koper,” dodaja župan Strmčnik.
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Delovna skupina občine in ministrstva je ponovno vzpostavljena in se redno sestaja, dodajajo iz Ankarana.

26

05.11.2020

Primorske.si

Četrtek, 20:38

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/2020/11/05/v-novi-stevilk...

1/2

V novi številki Primorskih novic preberite
Spletno uredništvo

Jutri v PN

05. 11. 2020, 20.34 , posodobljeno: 05. 11. 2020, 20.43
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Dutb, ki je avgusta lani že podpisala pogodbo za prodajo območja nekdanje Vrtnarije Lada, ta zemljišča
zdaj znova prodaja za 1,2 milijona evrov. Lani že dogovorjen posel je namreč padel v vodo, saj kupec
zemljišč ni plačal. Za območje, kjer je predvidena gradnja večje stanovanjske soseske, Dutb do 13.
novembra zbira zavezujoče ponudbe.

Foto: Leo Caharija

Franci Matoz bo svetnik v Ankaranu
V ankaranskem občinskem svetu zamenjava predstavnika stranke Slovenija za vedno.

Fonda nasul in tudi odpeljal
Obramba pred plimo je razburila sosede.
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Vsi šolarji se bodo šolali na domu
Vlada je pričakovano podaljšala večino ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, dovolila bo odprtje nekaterih
specializiranih trgovin, a največ zanimanja je bilo, kako se bo po podaljšanih šolskih počitnicah nadaljevalo
šolanje.

Racman se je strinjal z deportacijo v domovino
V koprskem zaporu so Sergeju Racmanu vročili sklepe o priporu in obtožbo.

Za test se je odločila tretjina zaposlenih na občini
Na poziv komenske občine, ki bo plačala hitre teste zaposlenim na njenem območju, se je odzvala slaba tretjina
ljudi.

“Ne obupujmo, pripravimo se na start!”
“Ti težki trenutki zaradi epidemije se bodo končali. Ne obupujmo, nasprotno - biti moramo v dobri kondiciji,
pripravljeni in blizu startne črte,” vsem polaga na srce Tomaž Kavčič, priznani gostilničar z Zemona.

7. Val
- Poslanec Andrej Černigoj o radiih, vojski in dolgo pričakovani avtocesti

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

- Še vedno živa dediščina krivične rapalske meje
- Potrpežljivo je čakal, da so zgodbe prišle k njemu

Spet splet: gledališče med epidemijo
Čar gledališke predstave je v živem stiku igralcev in občinstva, ki pa v sedanjih razmerah ni na voljo.

Več dirk in podmladka
Rok Lozej, predsednik kolesarjev Meblo JOGI Pro-concrete, o sezoni in načrtih.
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TOP plače: to so slovenska podjetja, kjer se
največ zasluži

TOP plače: to so slovenska podjetja, kjer se največ zasluži
Več iz teme.
Obveščaj me o novih člankih:
plače dodaj
delodajalci dodaj
zaposlovanje dodaj
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trg dela dodaj
delavci dodaj
Čas branja: 19 min
SHRANI 0

05.11.2020 10:00
Sestavili smo lestvico najvišjih plač pri nas, na kateri je na prvem mestu podružnica Microsofta, kjer so zaposleni lani v
povprečju zaslužili skoraj devet tisoč evrov bruto. Tudi sicer na tej lestvici prevladujejo predstavništva tujih multinacionalk.
Poleg tega smo analizirali še plače po panogah, in sicer v enajstih, in ugotavljali, kdo bo zaposloval in kdo krčil število
sodelavcev v 2021.
avtor
LANA DAKIĆ
TOP plače: to so slovenska podjetja, kjer se največ zasluži
Foto: Shutterstock
Več iz teme:

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

plače > delodajalci > zaposlovanje > trg dela > delavci > Bisnode > GVIN > SAP > Microsoft > novartis > Pfizer > Kontrola
zračnega... >
Bo drugi val koronavirusa udaril po plačah? Večina velikih podjetij je pri napovedih previdna. Statistika sicer kaže, da plače v
letošnjih prvih osmih mesecih niso upadle – razen v turizmu. Z anketo smo našli nekaj podjetij, v katerih so plače letos višali,
nekaj pa tudi takšnih, ki to načrtujejo v prihodnjem letu. In najvišja povprečna bruto plača v slovenskih podjetjih? Prečesali smo
poslovne baze Bisnode GVIN in statistične podatke in pripravili pregled. Če bi upoštevali gospodarske družbe z vsaj desetimi
zaposlenimi, bi se na vrh zavihtelo IT-podjetje Zurich Customer Active Management (ZCAM), katerega lastnik je zavarovalnica
Zurich, povprečna bruto plača pa je po javno dostopnih podatkih iz poslovne baze Bisnode GVIN lani znašala 15.621 evrov ob
približno 15 zaposlenih. Ob merilu vsaj 30 zaposlenih bi na vrhu bilo spet IT-podjetje, tokrat SAP, kjer je bila lani ob 36
zaposlenih povprečna bruto plača 10.128 evrov.
Tedensko v vašem e-nabiralniku!
Izbor najboljših služb, uporabni kadrovski nasveti in TOP JOB Ambasador, kjer predstavljamo Slovence v tujini in jih
povezujemo s slovenskim gospodarstvom.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje
Pisma urednice Topjob ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.
Plače pri najboljših tudi do petkratnika povprečne plače
V tokratnem pregledu smo pri vseh lestvicah vzeli merilo vsaj 40 zaposlenih in na vrh se je postavilo slovensko predstavništvo
Microsofta, kjer je povprečna bruto plača ob 55 zaposlenih 8.848 evrov, kar je približno petkrat toliko, kot je povprečna bruto
plača pri nas. Takoj za predstavništvom Microsofta so se od drugega do šestega mesta zvrstile izpostave farmacevtov – od
podružnice Novartisa s povprečno bruto plačo 7.777 evrov do podružnice Pfizerja, kjer je bila lani povprečna bruto plača ob 41
zaposlenih skoraj 7.100 evrov. Farmacevtsko panogo podrobneje analiziramo v nadaljevanju.
1.754 evrov je bila lani povprečna bruto plača v Sloveniji.
Na sedmo mesto se je uvrstila državna družba Kontrola zračnega prometa Slovenije (KZPS), kjer so zaposleni v povprečju
zaslužili 6.838 evrov bruto na mesec. Med dvajseterico najdemo denimo tudi center za srčne operacije MC Medicor s 5.881
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evri, na repu lestvice pa sta državni SDH in ena največjih kriptomenjalnic Bitstamp, katere soustanovitelj in glavni direktor Nejc
Kodrič je pred kratkim prepustil vodenje Julianu Sawyerju. Bistamp je lani v Sloveniji zaposloval skoraj sto ljudi, povprečna
bruto plača v podjetju pa je bila 4.508 evrov.
Analizirali smo tudi plače v 15 panogah. Na lestvice smo praviloma uvrstili deset podjetij, pri čemer smo upoštevali podjetja, ki
imajo vsaj 40 zaposlenih.
Kako smo izračunali povprečne plače
V Finance Managerju smo pogledali poslovanje slovenskih družb z več kot 40 zaposlenimi. Povprečne bruto plače smo
izračunali na podlagi podatka o strošku plač in povprečnega števila zaposlenih (ob spremembi števila zaposlenih se spremeni
tudi povprečna bruto plača), ki sta objavljena v Bisnodovi bazi GVIN, nekaj podatkov pa smo črpali tudi iz baze AJPES Fi=Po
oziroma iz letnih poročil družb in njihovih pojasnil. Podatke smo pred objavo 3. novembra 2020 še enkrat preverili, in čeprav se
GVIN in Fi=Po v večini primerov izkažeta za zanesljiv vir podatkov, se še vedno lahko zgodi, da katera od navedenih številk ne
izraža do evra natančno dejanske povprečne bruto plače.
Podatki o številu zaposlenih, ki so podlaga za izračun povprečnih plač, se v letnih poročilih pogosto razlikujejo od tistih,
objavljenih v bazi AJPES. Kot pojasnjujejo na AJPES, v bazi prikazujejo povprečno število zaposlenih na podlagi izračuna:
število delovnih ur v koledarskem (poslovnem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače, delijo s številom
delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto. V izračunu števila zaposlenih se upoštevajo le delovne ure, ki bremenijo delodajalca,
ne pa tudi, denimo, porodniške odsotnosti ali bolniške odsotnosti, ki so daljše od 30 dni.
Naj dodamo, da nekatera podjetja nekoliko drugače obravnavajo stroške plač, zato so lahko dejanske bruto plače tudi višje ali
nižje. Tako nekatera podjetja v stroške plač vštevajo še dolgoročno odložene stroške razvoja in jih po vsebini obravnavajo kot
strošek plače, česar pri izračunih nismo upoštevali.
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IKT: vodijo tujci
V panogi IKT sta pri vrhu že nekaj let tehnološka velikana Microsoft in IBM Slovenija, ki pa plačne politike v podjetjih ne
komentirata. Na tretje mesto se je uvrstila slovenska izpostava Celtre v delni lasti družine Mikek. Tam je bila povprečna bruto
plača lani višja za dobro tretjino glede na leto prej in je znašala 6.009 evrov. V povprečju so imeli lani 75 zaposlenih, približno
osmino več kot leto prej. Kot je povedal Miha Mikek, plače nenehno zvišujejo zaradi povečane konkurence, kot tudi zaradi rasti
podjetja. "Leta izkušenj in znanja, ki ga imamo v podjetju, postaja vedno bolj vredno in dosega večjo ceno na trgu dela," je
pojasnil. Ocenjuje, da se bodo plače še povečevale v prihodnjem obdobju, predvsem zaradi "nelojalne konkurence prikritih
zaposlovalcev, ki ponujajo pogodbe prek espeja, ki pa skoraj niso obdavčene". Celtra se bo še naprej trudila obdržati talent in
zaposlovati novega. "Poskušali bomo nadomestiti razliko med neto prihodki, ki jih ustvarjajo espe pogodbeniki v primerjavi z
zaposlenimi kadri, tako da bomo spet povečali plače in participacijo v lastništvu podjetja," je pojasnil Miha Mikek. Dodal je, da
se soočajo tudi z večjo globalno konkurenco zaradi koronavirusa, ki je še posebej IT-industrijo premaknil v "remote-first" način
delovanja in je zaposlovanje bistveno bolj globalizirano. Tudi to bo po njegovem močno vplivalo na rast plač v Sloveniji.
2.640 evrov je lani znašala povprečna bruto plača v dejavnosti računalniškega programiranja, kar je okoli 200 evrov več kot v
celotni IKT-panogi.
Precej so zaposlovali tudi v visokotehnološkem podjetju Zemanta, ki ga je pred dvema letoma kupil velikan digitalnega
oglaševanja Outbrain, in sicer so imeli lani za polovico več zaposlenih kot leta 2018, v povprečju 42 ljudi, povprečna bruto
plača pa je znašala 3.571 evrov. Eden največjih po številu zaposlenih v tej panogi je Telekom Slovenije, kjer je bilo lani v
povprečju 2.100 zaposlenih, zaslužili pa so 2.861 evrov bruto na mesec. Kot so sporočili, ne načrtujejo sprememb na področju
plač, medtem ko v tekmecu A1 (2.289 evrov) pojasnjujejo, da plače zvišujejo na podlagi rezultatov zaposlenih.
Farmacija: vodijo lekovci
Farmacevtsko panogo smo zaradi neprimerljivosti podjetij razdelili na dva dela: na proizvajalce zdravil in (vele)trgovce z zdravili
in medicinskimi pripomočki. Pri (vele)trgovcih z zdravili so, kot že omenjeno, najboljše povprečne plače pri izpostavah
multinacionalk. Kot so pojasnili v Leku, ki je del farmacevtske skupine Novartis, kot tudi v izpostavi Rocha, povprečna plača
vključuje tudi variabilni del, ki ga zaposleni prejmejo v različnih oblikah, denimo letnih bonusih, božičnicah, nagradah, bonitetah
in podobno, in je odvisen od položaja in uspešnosti zaposlenega.
3.271 evrov je bila lani povprečna bruto plača v panogi proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov.
V Leku, kjer je bila lani povprečna plača 3.660 evrov, dodajajo, da je največji del variabilne plače letni bonus, ki se izplačuje v
začetku leta in je odvisen od uspešnosti zaposlenega in podjetja. Ali bodo v prihodnjem letu višali plače, niso razkrili.
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Novomeški farmacevt Krka, kjer so lani zaposleni v povprečju zaslužili 3.216 evrov bruto na mesec, plače vsako leto usklajujejo
z inflacijo, v primeru dobrih rezultatov pa dvakrat letno izplačujejo nagrado za poslovno uspešnost in božičnico. Večjih
sprememb na tem področju ne načrtujejo.
Pri veletrgovcih z zdravili in medicinskimi pripomočki med prvimi petimi ni slovenskih podjetij. V Medisu denimo je bila lani
povprečna bruto plača 3.864 evrov, v Kemofarmaciji 3.369 evrov, v Salusovi Veletrgovini pa 2.438 evrov.
Energetika: v Interenergu s polovico višjimi plačami
V Sloveniji je najvišja povprečna plača prav v energetiki. Na vrh se je zavihtela družba OMV Slovenija s 4.364 evrov plače. Med
TOP 10 je bila medletna rast povprečne bruto plače največja v Geoplinu (15 odstotkov) in HSE (12,6 odstotka) – v obeh je bilo
povprečno število zaposlenih lani manjše za 3,5 odstotka. V HSE pojasnjujejo, da so letos osnovne plače zvišali za dva
odstotka, uskladitev v prihodnjem letu pa bo odvisna od razmer.
2.591 evrov je lani znašala povprečna bruto plača v panogi oskrba z električno energijo, plinom in paro.
Plače pa se letos niso spreminjale v Elesu, kjer so lani v povprečju zaslužili 3.699 evrov bruto. V GEN-I, kjer so zaposleni
prejeli 3.248 evrov bruto na mesec, kažejo podatki GVIN, so letos zvišali plače, v prihodnjem letu pa pričakujejo v povprečju
triodstotno zvišanje.
Če pa bi v energetiki upoštevali podjetja z vsaj 30 zaposlenimi, bi se na vrh lestvice uvrstil Interenergo, kjer se je plača lani
zvišala za skoraj polovico, na 6.552 evrov. Direktor Blaž Šterk je pojasnil, da so imeli lani izredno uspešno leto. Prenovili so
sistem nagrajevanja za vse zaposlene: sistem variabilnega nagrajevanja je sestavljen iz nagrade za individualno uspešnost in
nagrade za uspešnost poslovanja družbe. Prvi del, torej nagrajevanje individualne uspešnosti, je prilagojen vrsti dela, ki ga
zaposleni opravlja. Tako je variabila trgovcev z električno energijo vezana na ustvarjeno dodano vrednost in lahko pomeni
večkratnik osnovne bruto plače. »So pa pri tem zaradi uravnavanja tveganj določene omejitve, kjer se del obračunane nagrade
prenese v bonus banko in je izplačan v prihodnjih letih, če so izpolnjeni določeni pogoji,« je povedal Šterk.

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

Logistika: plače letos »zamrznjene«
V panogi prometa in skladiščenja so letos skromne napovedi – v prvih osmih mesecih se je povprečna bruto plača za slabega
pol odstotka glede na isto obdobje lani. Tudi v anketi so podjetja povedala, da letos plač načeloma niso spreminjala. Osnovne
plače so zvišali v Pošti Slovenije, medtem ko so v Slovenskih železnicah (SŽ) julija letos plače zvišali za odstotek, vendar so
bile zaradi izvajanja ukrepa čakanja na delo dejansko nižje, prav tako so bile nižje plače vodilnih delavcev; od začetka
epidemije za 20 odstotkov, od julija pa za osem odstotkov. Za prihodnje leto v SŽ predvidevajo enoodstotno zvišanje plač.
1.605 evrov je bila lani povprečna bruto plača v panogi promet in skladiščenje.
Sicer so na vrhu, poleg Kontrole zračnega prometa, predstavništva logističnih multinacionalk. V Luki Koper, ki je na drugem
mestu, je bila lani povprečna plača okoli 3.200 evrov; spomnimo, lani so začeli zaposlovati delavce od izvajalcev pristaniških
storitev, del pa jih najemajo prek kadrovskih družb.
Gradbinci: največji CGP nekoliko pod slovenskim povprečjem
1.431 evrov je znašala lani povprečna bruto plača v gradbeništvu.
Gradbeništvo je ena od panog, za katero lestvice nismo mogli pripraviti, saj podjetja med seboj niso primerljiva. V tej panogi so
namreč klasični gradbinci, kot so denimo CGP, Kolektor in Pomgrad, in tudi inženirska podjetja, na primer GH Holding, Riko in
Strabag. V novomeškem CGP, največjem gradbenem podjetju po prihodkih, je bila lani ob povprečno 564 zaposlenih
povprečna plača 1.623 evrov bruto. Inženirinška družba Riko pa je ob 135 povprečno zaposlenih imela plačo 3.319 evrov. Ob
precej manj zaposlenih, okoli 21, pa so v GH Holdingu lani zaslužili 5.828 evrov bruto na mesec.
Avtoindustrija: zlato za Difo in Toyoto
Avtoindustrijo smo, podobno kot farmacijo, razdelili na dva dela: dobavitelje v avtomobilski industriji in trgovce z vozili. Med
dobavitelje smo uvrstili okoli 35 podjetij in analiza je pokazala, da so imeli lani najvišjo povprečno bruto plačo, 2.247 evrov, v
podjetju Difa, ki izdeluje ulitke za avtomobilsko industrijo. Lani so povečali število zaposlenih za približno 15 odstotkov.
Drugouvrščeni je KLS Ljubno s plačo 2.234 evra, kjer so letošnjega februarja zaposlenim za motivacijo pri doseganju razvojnih
ciljev dvignil plače v povprečju za pet odstotkov.
Na tretjem mestu je proizvajalka avtodomov Adria Mobil s povprečno bruto plačo 2.134 evrov ob 1.085 zaposlenih. V začetku
letošnjega leta so osnovne plače zvišali za štiri odstotke in zaradi rasti naročil bodo v tem in začetku prihodnjega leta dodatno
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zaposlili skupaj 150 novih sodelavcev. Plače so sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela, zaposlene pa nagrajujejo tudi
glede na uspešnost poslovanja in doseganja zastavljenih ciljev. »Pri vprašanju plač pa je treba opozoriti tudi na visoke bruto
plače v razmerju do neto izplačila, kjer pričakujemo, da bo država sprejela ukrepe za davčno razbremenitev plač tako za
zaposlene kot za delodajalca,« pravijo v Adrii Mobilu, ki jo vodi Sonja Gole.
Med trgovci z avtomobili je na vrhu Toyota Adria s 4.235 evri.
Kovinska industrija: tudi veliki nad povprečjem
V proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov so po plačah na vrhu manjša podjetja, najvišja pa se giblje okoli tri tisoč evrov bruto.
Tudi med velikimi podjetji so plače še vedno nad povprečjem države. Tako imajo denimo v tovarni ulitkov LTH Castings, ki jo
uvrščamo tudi med avtomobilske dobavitelje, ob več kot 1.800 zaposlenih povprečno plačo dobrih dva tisoč evrov bruto. V
podjetju so pojasnili, da plače redno usklajujejo s sindikati. Po prvem valu epidemije so konec junija začeli spet zaposlovati in v
drugem valu imajo, pravijo, še vedno precej naročil.
1.836 evrov je bila lani povprečna bruto plača v panogi proizvodnje kovin, dobrih sto evrov manj pa v proizvodnji kovinskih
izdelkov.
V tovarni aluminija Talumu je ob dobrih tisoč zaposlenih povprečna plača lani znašala 1.929 evrov. Uprava si je letos zaradi
zahtevnih okoliščin že znižala plače za 30 odstotkov, direktorjem in vodjem za 20 odstotkov, določenim vodilnim kadrom pa za
10 odstotkov. V znižanje plač preostalih niso posegali, ocenjujejo pa, da izplačila variabilnega dela letos najverjetneje ne bo.
Nič kaj optimistični niso niti v zreškem Uniorju, kjer je več kot 1.700 zaposlenih lani v povprečju zaslužilo 1.769 evrov bruto na
mesec. Ocenjujejo, da je zdajšnja gospodarska situacija negotova, tako da »ne dopušča generalnih dvigov plač«. Letos so že
preklicali četrtletno izplačevanje variabilne oziroma individualne nagrade, »verjetno pa bomo manjšemu številu zaposlenih
znova ovrednotili njihov prispevek k poslovanju podjetja«.
Industrija gume in plastike: stabilna rast

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

1.719 evrov je znašala lani povprečna bruto plača v panogi proizvodnje izdelkov iz gume in plastičnih mas.
V panogi proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas velja podobno kot v kovinski industriji – v manjših podjetjih se
povprečne plače gibljejo od dobrih dveh do treh tisočakov. Eden največjih delodajalcev je Goodyear Dunlop Sava Tires, v
katerem so lani ob več kot 1.500 zaposlenih imeli slaba dva tisočaka povprečne bruto plače. Na lestvico pa se je uvrstil njihov
konkurent ContiTech z 2.149 evri povprečne plače.
Elektroindustrija: na vrhu sveti Intra lighting
Med proizvajalci električnih naprav, ki imajo več kot 40 zaposlenih, se je na vrh lestvice najboljših plač uvrstilo mirensko
podjetje Intra lighting z 2.686 evrov povprečne bruto plače. Po številu zaposlenih je za četrtino zrasel drugouvrščeni Kolektor
Etra, ki se ukvarja s proizvodnjo transformatorjev in kjer je povprečna bruto plača 2.543 evrov.
1.678 evrov je bila lani povprečna bruto plača v panogi proizvodnje električnih naprav.
V to panogo se sicer uvrščajo tudi veliki zaposlovalci, kot so Gorenje, Hidria, Domel, Iskra in ETI. V teh podjetjih se plače
gibljejo od 1.500 do približno 1.800 evrov. Gorenje denimo, največji delodajalec v tej panogi z več kot štiri tisoč zaposlenimi, je
lani izplačevalo 1.559 evrov povprečne bruto plače.
Kemijska industrija: nadpovprečna medletna rast plač
V kemijski industriji največ zaslužijo pri prodajalcu tehničnih plinov GTG plin, in sicer 2.955 evrov. Med večjimi podjetji se je na
lestvico uvrstil Jub z 2.162 evrov povprečne bruto plače, je razvidno iz GVIN. Pred njim je oktobra prodano ajdovsko podjetje
Bia Separations, kjer razvijajo pametne filtre za čiščenje zdravilnih učinkovin, povprečna plača je bila lani 2.226 evrov, podjetje
pa je število zaposlenih povečalo za tretjino. Kot so nam povedali letos junija, nameravajo leto končati s 25 milijoni evrov
prihodkov, vsaj 50 novimi sodelavci in novo proizvodno linijo, ki bo zmogljivosti povečala za petkrat.
2.008 evrov je lani znašala povprečna bruto plača v panogi proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov.
Eno največjih podjetij v tej panogi je Cinkarna Celje, ki pa se med deset najboljših s povprečno plačo 1.968 evrov ni uvrstilo. V
Cinkarni pravijo, da letos niso spreminjali plač, podobno načrtujejo tudi v prihodnjem letu.
Živilska industrija: največ zaslužijo v Pivovarni Laško Union
1.895 evrov je bila lani povprečna bruto plača v panogi proizvodnje pijač.
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1.465 evrov je lani znašala povprečna bruto plača v panogi proizvodnje živil.
V največji živilski družbi imajo tudi najvišjo plačo. Lani so tako v Pivovarni Laško Union zaposleni dobili v povprečju 2.233 evrov
bruto. Podjetja na lestvici sicer presegajo povprečje panoge. V družbi Atlantic Droga Kolinska je bila lani plača dobrih dva tisoč
evrov, približno osmino višja kot leto prej. So pa lani za četrtino povečali število zaposlenih v drugouvrščeni Nektar naturi, kjer
je plača 2.130 evrov.
Velika živilska podjetja, kot so Perutnina Ptuj, Ljubljanske mlekarne, Fructal in Žito, se na lestvico sicer niso uvrstila, vendar pa
so tudi tu po plačah nad povprečjem panoge. Več podjetij smo tudi povprašali o zaposlovanju in plačah, a odgovorov večinoma
nismo dobili.
Zavarovalništvo: drugi največji, Generali, za las zgrešil lestvico
2.723 evrov je bila lani povprečna bruto plača v panogi finančnih storitev.
2.725 evrov je lani znašala povprečna bruto plača v panogi zavarovanj, pozavarovanj in pokojninskih skladov.
Ko smo želeli sestaviti lestvico plač v bančništvu, smo v letnih poročilih ugotavljali, da precej bank ne razkriva več podatka o
izplačanih bruto plačah, temveč zgolj stroške dela, na podlagi katerih bi bilo nemogoče izračunati povprečno bruto plačo. Tudi
pri drugih podjetjih iz finančne panoge bi bilo težko sestaviti primerljivo lestvico, saj se precej podjetij uvršča v druge panoge,
denimo v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ali podjetniško in poslovno svetovanje.
Zato smo se osredotočili na zavarovalništvo, pri čemer pri dveh družbah, Grawe Zavarovalnica in Vita, življenjska zavarovalnica
v letnih poročilih nismo zasledili podatka o bruto plačah, zato jih nismo upoštevali pri pripravi lestvice. Med preostalimi
zavarovalnicami se je najvišje uvrstila Pokojninska družba A, kjer je bila lani plača dobrih 5.700 evrov. Lani še največja
zavarovalnica Triglav se je z 2.582 evrov uvrstila na sedmo mesto. Letos druga največja Generali zavarovalnica, po pripojitvi
Adriatic zavarovalnice, pa je z lansko povprečno plačo 2.107 evrov za las zgrešila lestvico.
Trgovci: nižanja plač ne bo

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

1.495 evrov je bila lani povprečna bruto plača v panogi trgovina na drobno.
Ker vsi trgovci še niso razkrili poslovanja za lani, lestvice plač v tej panogi nismo pripravljali. So se nam pa v anketi nekateri
trgovci pohvalili, da so letos izplačali nagrade ali zvišali plače zaposlenim. V Hoferju so denimo zaposlenim v prodaji in logistiki
letos mesečno plačo v povprečju zvišali za 18 odstotkov. V Merkurju so s socialnimi partnerji uskladili novo podjetniško
kolektivno pogodbo, v okviru katere so zaposlenim »občutno dvignili plače«. V Lidlu pa so že pred uvedbo kriznega dodatka
zaposlenim izplačali poseben dodatek. V Sparu plač niso spreminjali. Za naprej so trgovci precej zadržani z napovedmi, a
hkrati večinoma zagotavljajo, da »nižanja gotovo ne bo«
Microsoft 8.848 5,5 55 -5,4
2. Novartis Pharma Services Inc. podružnica v Sloveniji 7.777 7,6 62 0,0
3. Roche 7.632 10,6 74 -5,4
4. Astellas Pharma 7.476 -3,9 40 8,1
5. Merck Sharp & Dohme 7.465 16,4 42 0,0
6. Pfizer, podružnica Ljubljana 7.096 3,5 41 5,1
7. Kontrola zračnega prometa Slovenije 6.838 4,4 223 -1,6
8. Plume Design 6.771 13,4 58 59,4
9. IBM Slovenija 6.675 -2,9 169 -1,6
10. Bayer* 6.367 n.p. 124 n.p.
11. SIJ 6.139 -17,9 100 -0,8
12. Celtra 6.099 36,3 75 12,1
13. MC Medicor 5.881 15,4 70 2,2
14. GSK 5.738 6,8 47 -20,0
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15. Johnson & Johnson 5.557 -3,1 122 7,0
16. Tobačna Ljubljana 5.150 11,2 48 0,0
17. Euro Plus 5.031 3,6 91 6,3
18. GEN 4.577 8,2 57 2,2
19. SDH 4.511 11,9 66 0,3
20. Bitstamp 4.508 -9,9 157 155,0
Microsoft 8.848 5,5 55 -5,4
2. IBM Slovenija 6.675 -2,9 169 -1,6
3. Celtra 6.099 36,3 75 12,1
4. Euro Plus 5.031 3,6 91 6,3
5. Bitstamp 4.508 -9,9 157 155,0
6. NIL 4.163 20,1 149 10,7
7. S & T Slovenija 3.625 6,9 203 3,0
8. Ekipa2 3.584 10,2 259 10,2
9. Zemanta 3.571 10,3 42 49,2
10. SymphonyEYC 3.571 -1,5 45 7,1
Lek 3.660 8,1 4.006 0,5
2. Krka 3.216 9,6 5.616 6,7

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

3. Sensilab 1.592 -6,5 224 60,3
4. Marifarm 1.388 -1,9 166 56,6
Novartis Pharma Services Inc. podružnica v Sloveniji 7.777 7,6 62 0,0
2. Roche 7.632 10,6 74 -5,4
3. Astellas Pharma 7.476 -3,9 40 8,1
4. Merck Sharp & Dohme 7.465 16,4 42 0,0
5. Pfizer, podružnica Ljubljana 7.096 3,5 41 5,1
OMV Slovenija 4.364 4,7 69 -0,8
2. Geoplin 4.343 15,3 41 -3,5
3. HSE 4.188 12,6 169 -3,5
4. Eles 3.699 0,1 567 4,3
5. Plinovodi 3.669 2,4 140 -3,4
6. NEK 3.582 5,1 628 1,0
7. HESS 3.439 -0,4 47 3,3
8. GEN-I 3.248 2,5 349 13,6
9. Savske elektrarne Ljubljana 2.829 8,2 98 -1,6
10. DEM 2.708 -2,0 234 -1,7
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Kontrola zračnega prometa Slovenije 6.838 4,4 223 -1,6
2. Luka Koper 3.204 -10,4 1.387 39,1
3. Rail Cargo Carrier 3.034 -4,6 109 15,6
4. T.P.G. Logistika 2.997 1,3 67 11,0
5. DHL Global Forwarding 2.798 3,9 61 -1,8
6. Adria Transport 2.688 -5,3 47 27,0
7. cargo-partner 2.675 -1,3 99 8,8
8. Solinair 2.486 -7,8 78 50,4
9. UPS Adria (S) Ekspres 2.402 4,2 44 -0,3
10. Fersped 2.346 7,9 61 -1,4
Difa 2.247 -8,5 232 15,3
2. KLS Ljubno 2.234 7,7 246 -1,5
3. Adria Mobil 2.134 n.p. 1.085 n.p.
4. Akrapovič 2.096 9,2 1.101 2,5
5. Polycom 2.095 7,3 268 3,8
6. LTH Castings 2.053 2,6 1.864 2,6
7. Siliko 2.009 4,2 387 6,6
8. TAB 2.006 1,3 710 9,0

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

9. Cablex-M 1.985 12,0 214 -2,7
10. Goodyear Dunlop Sava Tires 1.963 -1,3 1.575 2,4
Toyota Adria 4.235 1,6 45 0,1
2. C Automobil Import 3.928 17,8 50 -4,2
3. Scania Slovenija 3.894 15,7 90 9,9
4. Porsche Slovenija 3.387 1,2 113 6,0
5. Summit Motors Ljubljana 3.108 -0,1 41 -0,7
6. MAN Truck & Bus Slovenija 2.961 4,2 46 3,0
7. Volvo 2.603 -10,6 75 19,7
8. Avto Triglav 2.599 -4,1 99 5,6
9. Renault Nissan Slovenija 2.425 -9,7 115 4,6
10. Avto Aktiv Intermercatus 2.291 7,5 77 13,9
Montingenergetika 2.972 43,7 81 -16,5
2. Hygal 2.929 5,5 46 2,1
3. Willy Stadler 2.890 -6,3 141 7,6
4. Orodjarna & Inženiring Alba 2.468 4,3 97 -3,8
5. Anton Blaj 2.433 -3,6 71 3,4
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6. Bijol 2.347 -13,9 50 12,5
7. Fibmarkt 2.287 3,4 46 2,1
8. IM 2.263 -0,1 119 65,0
9. Mojstrovina 2.262 5,6 44 -10,6
10. Difa 2.247 -8,5 232 15,3
SchäferRolls 2.297 3,0 41 2,5
2. Fibran 2.253 -1,8 69 9,0
3. ContiTech Slovenija 2.149 7,7 348 -2,3
4. Plasta 2.134 11,7 132 3,3
5. Sibo G. 2.098 4,1 209 -2,9
6. Polycom 2.095 7,3 268 3,8
7. Oplast 2.069 -4,4 213 -1,0
8. Geberit proizvodnja 2.013 3,6 269 -0,1
9. Siliko 2.009 4,2 387 6,6
10. Saxonia Franke 1.981 7,3 86 -5,2
Intra lighting 2.686 2,5 120 8,2
2. Kolektor Etra 2.543 -8,0 409 24,5
3. Interblock 2.538 -4,1 211 4,4

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

4. TEM Čatež 2.427 18,1 134 3,0
5. Bosch Rexroth 2.244 25,1 243 -23,1
6. Spintec 2.226 -2,4 58 27,9
7. BSH Hišni aparati 2.104 9,5 1.138 0,9
8. TAB 2.006 1,3 710 9,0
9. Cablex-M 1.985 12,0 214 -2,7
10. Hyla 1.984 -1,3 53 1,6
GTG plin 2.955 -0,8 44 1,7
2. Ecolab 2.740 8,5 103 3,0
3. Frutarom Etol 2.735 12,0 214 -5,5
4. Fenolit 2.670 7,8 94 -1,1
5. Istrabenz plini 2.578 2,5 139 -3,5
6. Atotech Slovenija 2.352 16,7 77 5,6
7. Melamin 2.260 12,7 178 -2,8
8. Bia Separations 2.226 -6,0 71 36,3
9. Messer Slovenija 2.168 20,9 100 -6,1
10. Jub 2.162 0,8 351 2,3
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Pivovarna Laško Union 2.233 0,0 605 2,1
2. Nektar natura 2.130 2,9 100 23,9
3. Koto 2.072 4,6 112 0,7
4. Atlantic Droga Kolinska 2.061 12,0 465 -1,5
5. Medex 2.051 4,7 79 -7,7
6. Vinakoper 1.954 6,7 91 -3,2
7. Pekarna Pečjak 1.881 -0,9 349 2,4
8. Gea 1.843 5,4 94 -1,1
9. Radenska 1.824 12,7 267 0,1
10. Mercator-Emba 1.783 6,1 114 7,5
Pokojninska družba A 5.774 3,1 10 0,0
2. Triglav pokojninska družba 3.897 -3,5 23 4,5
3. Sava pokojninska družba 3.513 -1,1 13 -4,4
4. Modra zavarovalnica 3.455 4,0 60 0,0
5. Coface PKZ 3.034 13,0 71 -5,3
6. Triglav ZZ 2.969 6,6 123 11,8
7. Zavarovalnica Triglav 2.582 3,7 2.267 -0,7
8. Vzajemna 2.352 5,3 359 0,8
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9. Prva osebna zavarovalnica 2.296 3,6 97 4,3
10. Merkur zavarovalnica 2.287 5,1 167 0,0
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NOVA GORICA

V opuščenem industrijskem

objektu razneslo plinsko jeklenko

Eksplozija usodna
za mlajšega moškega
V eksploziji

plinske jeklenke, ka-

je sledil požar, je v zapuščenem in-

teri

objektu v Novi Gorici v
torka na včerajšnji dan umrl
mlajši moški. Na policiji so z informacijami še skopi, identiteta pokojnega
bo dokončno potrjena v identifikacij-

žar,

po-

je zajel enega od prostorov po-

ki

možnega

noči

strijskega objekta. V času dogodka naj

s

za

postopku.

Neuradno

naj

bi

šlo

3.

ure

27-letnega N.V. iz Dornberka.

Močan pok je v sredo okoli

bi
naj

omenjenega

bile v bližini tudi druge osebe,
ne bi bile poškodovane.

so pogasili

kriminalisti

valci,

ki

so

v objektu

truplo pokojnega

ter

in

Gorici.

truplu

pokojnika

odrejena sanitarna

obdukcija.

V

tovarne

ogenj, nato pa še novo-

goriški policisti,

tudi preiskovalnega sodnika okrožnega
in državno tožilstvo v
Novi

sodišča

ki pa

Na kraju dogodka so najprej posredovali novogoriški poklicni gasilci,

ki

ponoči odjeknil iz nekdanje tovarne
konfekcije Ideal v Novi Gorici in zbudil

objekta

indu-

dustrijskem

skem

reše-

našli zoglenelo
kadaver psa, ki

časa

Na

opuščenem
konfekcije

zbirajo

in

objektu

nekdanje

Ideal

že

se

prenočujejo

odvisniki

družbenega roba,

bila

je

domci. Objekt se nahaja

na

nekaj

ljudje
in

z

brez-

Cesti

25.

junija, v neposredni bližini novogoriškega nakupovalnega centra Supernova
Qlandia. V isti ulici se nahaja tudi niz

okoliške prebivalce. Pristojne organe
je o eksploziji najprej obvestil občan,
na interventno številko policije pa je

ome-

so že nekaj časa opažali, da jim zmanj-

njenega pomožnega objekta, iz katerega

kujejo plinske jeklenke, iz opuščenega

kasneje sledilo še nekaj klicev. Policija

so gasilci odstranili več plinskih jeklenk.

bila z informacijami včeraj še skopa,
prav tako nam niso še mogli pojasniti,
kako in zakaj je prišlo do eksplozije,
saj preiskava še poteka. Neuradno pa

O

objekta pa se pogosto sliši glasba in
glasne besede, včasih tudi prepiri. Upo-

je
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pa naj bi počilo. Eksploziji je sledil

izvedeli,

smo

da naj

bi se v času

ek-

splozije v opuščenem objektu zadrževalo več oseb, pokojni pa naj bi po eni

izmed številnih plinskih jeklenk,
jih

policisti

tolkel

z

našli

neznanim

na

kraju

ki

so

dogodka,

predmetom,

nato

pa naj ne

bi bil njegov. Ogenj

doval praktično vso

notranjost

silovitosti eksplozije

razbito

da v
meti,

dan

je včeraj pričalo

steklo v okolici objekta, o

njem bivajo

oblačila
je

je poško-

na

in

kraj

tem,

ljudje, pa razni pred-

kolesa.

Včeraj

dogodka

dopol-

prišel

tudi

stanovanjskih hiš. Tamkajšnji prebivalci

rabniki opuščenega objekta načeloma
do okoliških stanovalcev niso nasilni,
vseeno

pa

je

nelagodje,

še

med

slednjimi

zlasti

v

prisotno

večernih urah.

nacionalnega forenzičnega laboratorija

Problematika tistega območja je pokot občini. Na
znana tako policiji

Generalne policijske

tistem

strokovnjak

za

požare

in

eksplozije

uprave, ki

se

je

pridružil policistom in kriminalistom.

O

dogodku

je

policija

obvestila

območju

gradnja stanovanj,

je

sicer

občina

prej sprejeti prostorski

predvidena
pa

mora

še

načrt, (km)

Ogenj
je poškodoval

vso notranjost
pomožnega
objekta

nekdanje

tovarne

iz

Ideal,

katerega

so gasilci odstranili
več plinskih

jeklenk

FOTO

KM
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