Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 7. 3. 2020
Število objav: 9
Internet: 8
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 1

Naslov

Od višje minimalne plače do višjih cen komunale, domov za ostarele in vrtcev (tema)

Zaporedna št.
1

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 3. 2020

Stran v zbirki:
5

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...standard znižal tudi ostalim. Med najbolj prizadetimi dejavnostmi v zasebnem sektorju so sicer predelovalna industrija
z nizko dodano vrednostjo, trgovina, gradbeništvo, zasebno varovanje, komunala, domovi za ostarele, v javnem
sektorju pa poleg slednjih tudi vrtci. V trgovini avtomatizacija Kot so za STA pojasnili v...

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 9. do 15. 3.

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 6. 3. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...raziskovalnega centra za umetno inteligenco. LJUBLJANA - Novinarska konferenca predstavnikov GZS-Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenih materialov ter podjetij Kolektor CPG, Pomgrad in CGP o prihodnosti slovenskega
gradbeništva. STRASBOURG - Na Evropskem sodišču za človekove pravice tožba 16 slovenskih državljanov
romskega porekla...

Naslov

Lani opravljenih za 2,8 odstotka več delovnih ur

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 3. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...plačanega in neplačanega nadurnega dela. Skupno število opravljenih delovnih ur se je v zadnjem četrtletju 2019
medletno najizraziteje zvišalo v dejavnosti gradbeništvo (+12,3 odstotka) in v drugih dejavnostih (10,3 odstotka), v obeh
kategorijah predvsem zaradi višjega števila zaposlenih oseb. Podobne ugotovitve veljajo...

Naslov

Odziv na redarske kazni: Lastnik zemljišče občina, a zatrjujejo, da niso odgovorni za
vzdrževanje

Zaporedna št.
4

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 3. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

Golob Tea Tošić

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5
Stran v zbirki:
15
Povzetek

...celoti: Površine okoli večstanovanjskih stavb (kot so dovozi, parkirišča, zelenice), ki v preteklosti niso bile določene
kot funkcionalna zemljišča oziroma gradbene parcele – kot v tem kareju –, so v zemljiškem katastru običajno vodene
kot dvorišča ali ceste, katerih formalna oziroma zemljiškoknjižna lastnica je občina (v...

Naslov

Zakaj negativen odnos do hidroelektrarn v predlogu nacionalnega načrta?

Medij

Delo - Sobotna priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Sobotna priloga; 7. 3. 2020

Avtor

Mitja Dušak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 1.229 cm
2

...nizko in stabilno ceno elektrike. Imajo ugoden vpliv na nacionalno gospodarstvo, saj so slovenske projektantske hiše,
raziskovalne ustanove, industrija in gradbeništvo usposobljeni za načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in monitoring
hidrotehničnih in energetskih objektov. Mitja Dušakje dolgoletni vodja obratovanja pri...
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Naslov

Slovenski inženirski dan

Zaporedna št.
6

Medij

Mediaspeed.net, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 4. 3. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

Unknown

Teme

Inženirski dan

Internet

Povzetek

...Inženirji celega sveta so praznovali prvi Svetovni inženirski dan s polnim imenom “World Engineering Day for
Sustainable Development”, ki je potekal pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost...

Naslov

Osmi razvojni dan gozdno lesnega sektorja: Lesna industrija ključna za boj proti podnebnim
spremembam

Zaporedna št.
7

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 3. 2020

Stran v zbirki:
21

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Gozdno lesna tehnološka platforma do leta 2040, katerega cilj je uveljavitev koncepta nič odpadkov, krožna družba in
uporaba obnovljivih materialov v gradbeništvu za bolj zdravo življenje. Posvet se je zaključil z zanimivo diskusijo o
prihodnosti lesarstva ter o priložnostih in izzivih slovenske gozdno lesne verige....

Naslov

Ajdovščini se vendarle obeta nova stanovanjska gradnja

Zaporedna št.
8

Medij

Lokalne-ajdovscina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 3. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

STA

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...število enostanovanjskih hiš. Njihovo točno število bo znano po razparcelaciji, je še povedal ajdovski župan. Na
Ajdovskem je sicer veliko povpraševanja po gradbenih parcelah za gradnjo enodružinskih hiš. Zato so na občini
pripravili predlog pozidave na območju bližnjih vasi Lokavec, Dobravlje in Strane na Planini. Svetniki...

Naslov

Lani opravljenih za 2,8 odstotka več delovnih ur

Zaporedna št.
9

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 3. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...plačanega in neplačanega nadurnega dela. Skupno število opravljenih delovnih ur se je v zadnjem četrtletju 2019
medletno najizraziteje zvišalo v dejavnosti gradbeništvo (+12,3 odstotka) in v drugih dejavnostih (10,3 odstotka), v obeh
kategorijah predvsem zaradi višjega števila zaposlenih oseb. Podobne ugotovitve veljajo...
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Od višje minimalne plače do višjih cen
komunale, domov za ostarele in vrtcev (tema)
Zvišanje minimalne plače in izvzem dodatkov iz nje ne bosta razveselila vseh prebivalcev. V trgovini, komunali in
zasebnem varovanju bi se strošek dela lahko povečal tudi za petino, številke naj bi bile visoke tudi v domovih za ostarele
in vrtcih. Prizadeti zdaj napovedujejo avtomatizacijo del, predvsem pa preliv stroška v zvišanje cen storitev.
Dve tretjini podjetij nepripravljeni
V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) že izvajajo analizo o vplivu spremenjenega zakona o minimalni plači, delni
izsledki pa kažejo, da se je masa plač povečala za 4,9 odstotka.
Tretjina podjetij se je na prehod dobro pripravila in je s spremembo plačnih modelov vpliv na poslovanje omilila, veliko
podjetij pa tega ni storilo. V teh je prišlo do povečanja uravnilovke, "kar utegne imeti že srednjeročno negativne posledice
na klimo v podjetjih, na motivacijo zaposlenih in posledično na produktivnost", so za STA pojasnili v GZS.
Poleg neposrednega vpliva na stroške dela so podjetja po njihovih navedbah v veliki meri zaznala tudi posredni vpliv na
poslovanje, ki se kaže skozi dvig cen vhodnih komponent in storitev. "Zaposleni bodo žal prvotne pozitivne vplive dviga
plač v drugi fazi začutili kot višje življenjske stroške, ki bodo v pretežni meri izničili učinek povečanja plač," so napovedali
in dodali, da se bo standard znižal tudi ostalim.
Med najbolj prizadetimi dejavnostmi v zasebnem sektorju so sicer predelovalna industrija z nizko dodano vrednostjo,
trgovina, gradbeništvo, zasebno varovanje, komunala, domovi za ostarele, v javnem sektorju pa poleg slednjih tudi vrtci.
V trgovini avtomatizacija
Kot so za STA pojasnili v Trgovinski zbornici Slovenije, se bodo stroški trgovcev letos zaradi uveljavljenih sprememb po
prvih ocenah zvišali med 15 in 20 odstotkov. Ob tem so ostri, saj da bodo šle koristi bolj kot zaposlenim državi, ki bo
zabeležila več prilivov z naslova občutnega povečanja osnov za prispevke in dohodnino.
Povečanja mase plač pa v trgovini ni mogoče financirati z zvišanjem maloprodajnih cen, "saj bi se v tem primeru soočili z
odlivom kupne moči v sosednje države". "Prav zato so trgovska podjetja že začela spreminjati svoje poslovne in
organizacijske modele v smislu povečevanja dodane vrednosti, pri čemer so še bolj kot do sedaj v ospredju digitalizacija
in avtomatizacija poslovnih procesov, in to na vseh ravneh," so opozorili.
Da bodo novi predpisi prizadeli njihovo dejavnost, opozarjajo tudi v Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
Kot so navedli za STA, se bo strošek z naslova višjih minimalnih plač v zasebnem varovanju zvišal za najmanj 16
odstotkov.
Podjetja, ki nudijo te storitve, so se prilagodila tako, da so zvišala cene storitev. "Večina naročnikov storitev zasebnega
varovanja je soglašala in realizirala dvig cen storitev, medtem ko so ponudniki storitev zasebnega varovanja tistim
naročnikom, ki tega niso razumeli in sprejeli, v večini primerov prekinili pogodbe o nadaljnjem opravljanju storitev
zasebnega varovanja," so pojasnili.
Dražji komunala in domovi za ostarele
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala izračunov še nima, prav tako ne Zbornica komunalnega
gospodarstva, kjer pa so lani opozarjali, da bo z uveljavitvijo sprememb na minimalni plači pristalo 84 odstotkov vseh
zaposlenih v komunalnih podjetjih in da bo zvišanje stroška dela preseglo 20 odstotkov. Komunalna podjetja bodo to
prelila v zvišanje cene storitev za med 16 in 18 odstotki, so napovedovali.
Podobno naj bi se odzvali domovi za ostarele, po nekaterih napovedih pa tudi vrtci.
V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ugotavljajo, da podatki o rasti elementov cen in standardnih zneskov, ki
predstavljajo podlago za določitev cen institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih, in jih je objavilo
ministrstvo za delo, ne držijo.
Sami so izračunali rast povprečne plače za 5,17 odstotkov (ministrstvo za 2,4 odstotka), premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za 4,3 odstotka (3,5 odstotka) in rast drugih stroškov dela za 3,4 odstotka (2,5 odstotka), so
nanizali za STA.
"Zaradi višjih stroškov dela bodo domovi primorani dvigniti cene oskrbnine," so zažugali. "Predlagamo, da se iz državnega
proračuna v prehodnem obdobju do sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi pokrijejo vsa prihodnja povišanja elementov cen
socialnovarstvenih storitev," so pozvali.
Več prejemnikov minimalne plače?
Po lanskih izračunih ministrstev za delo in za javno upravo, ki so po zatrdilih gospodarstva močno podcenjeni, bosta
zvišanje bruto minimalne plače in izločitev dodatkov iz nje letos zasebni sektor stala 197,1 milijona, javni sektor pa 23,3
milijona evrov.
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V Sloveniji je decembra minimalno plačo po podatkih statističnega urada v zasebnem sektorju prejemalo 33.621 oseb, v
javnem pa 7678 zaposlenih. Ali se je napoved nekaterih, da bodo spremembe zvišale tudi število prejemnikov minimalne
plače, uresničila, še ni znano. Podatkov za zasebni sektor namreč še ni, prve ocene za javni sektor pa po oceni, ki jo je
STA posredovalo ministrstvo za javno upravo, kažejo, da se je število izplačanih minimalnih plač povečalo na 18.542.
Novela zakona o minimalni plači je z letom 2020 znesek minimalne plače zvišala z 886,63 na 940,58 evra bruto. Poleg
tega so bili s 1. januarjem iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki.
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Tedenska napoved - Slovenija od 9. do 15. 3.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 9. do 15. marca.
PONEDELJEK, 9. marca
BRUSELJ - Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo med drugim predstavili evropski podnebni
zakon tar razpravljali o razmerah na meji med Grčijo in Turčijo, o razmerah ob izbruhu koronavirusa in o strategiji odnosov
med EU in Afriko. (do 12.)
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor bo sprejel poveljnika Nacionalne garde Kolorada generalmajorja
Michaela Loha.
PTUJ - Seja kolegija županov Spodnjega Podravja, na kateri bodo med drugim obravnavali problematiko odpadne
embalaže.
ROJE - Iz Državnega logističnega centra bodo odpremili materialno pomoč Grčiji za potrebe civilne zaščite ob
povečanem migracijskem toku.
LJUBLJANA - Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti o prezrtih dimenzijah spola v znanstvenih
raziskavah, sodeloval bo tudi šolski minister, ki opravlja tekoče posle, Jernej Pikalo.
LJUBLJANA - Seja programskega sveta RTV Slovenija, obravnavali bodo tudi letno poročilo ter poročilo o delu
programskega sveta in komisij v letu 2019.
CELJE - Novinarska konferenca Policijske uprave Celje ob koncu obširne preiskave s področja trgovine z ljudmi in
prostitucije.
LJUBLJANA - Predstavitev znanstvene monografije avtorice Andreje Valič Zver z naslovom Jože Pučnik: Oče slovenske
države.
LJUBLJANA - Pogovor z mednarodnim sekretarjem madžarske socialistične stranke Balazsem Baranyjem v organizaciji
SD z naslovom Živeti pod Orbanom.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v primeru domnevne korupcije v zdravstvu. (še 11.)
TOREK, 10. marca
LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo obravnaval predlog dopolnitev zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter novelo zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca šolskega ministra, ki opravlja tekoče posle, Jerneja Pikala o ustanovitvi
mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca predstavnikov GZS-Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov ter
podjetij Kolektor CPG, Pomgrad in CGP o prihodnosti slovenskega gradbeništva.
STRASBOURG - Na Evropskem sodišču za človekove pravice tožba 16 slovenskih državljanov romskega porekla proti
Sloveniji zaradi domnevnega pomanjkanja dostopa do pitne in sanitarne vode.
LJUBLJANA - Seja Koordinacije zdravniških organizacij, na kateri bodo pripravili prioritetno listo težav v javnem
zdravstvu za novo vlado.
PORTOROŽ - Posvet v organizaciji Zadružne zveze Slovenije o prihodnosti slovenskega podeželja ter vlogi kmetijstva in
zadružništva po letu 2020. (še 11.)
LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil tretjo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni EU za zadnje lansko
četrtletje in celotno 2019.
LJUBLJANA - Okrogla miza v organizaciji Centra za mednarodne odnose o slovensko-italijanskih odnosih, sodelovala
bosta tudi dolgoletni novinar Primorskega dnevnika Bojan Brezigar in nekdanji veleposlanik RS v Rimu Iztok Mirošič.
VRANSKO - Novinarska konferenca AMZS o izboru za najboljše mlade voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije
2020.
LJUBLJANA - Veljati bodo začele nove cene reguliranih naftnih derivatov.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v aferi z dodatki za stalno pripravljenost na ljubljanski
ekonomski fakulteti. (še 13.)
LJUBLJANA - Dan mučencev.
SREDA, 11. marca
LJUBLJANA - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo med drugim obravnaval predlog
dopolnitev zakona o nadzoru državne meje. Na ločeni seji bo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnaval odločitev
SDT, da opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh.
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LJUBLJANA - Odbor DZ za finance bo obravnaval predlog spremembe zakona o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, predlog zakona o računskem sodišču
in predlog spremembe zakona o dohodnini.
BRUSELJ - Evropski parlament bo razpravljal o očitkih Madžarski glede vmešavanja v medije v Sloveniji in Severni
Makedoniji.
OPATIJA - Neformalno zasedanje ministrov za promet EU.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o zunanji trgovini za januar.
CELJE - Cinkarna Celje bo objavila nerevidirano letno poročilo za 2019.
CELJE - Novinarska konferenca ZSSS, Območne organizacije Savinjska o minimalni plači ter aktualnem dogajanju v
družbah na območju Savinjske regije.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti. (še 12.)
LJUBLJANA - Novinarska konferenca Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ob dnevu žil.
LJUBLJANA - Podelitev štipendij programa L'oreal-Unesco Za ženske v znanosti.
LJUBLJANA - Festival dokumentarnega filma. (do 18.)
CELJE - Začetek Dnevov komedije s predstavo Addamsovi, ki jo je režiral Aleksandar Popovski. (do 22.)
LJUBLJANA/TRŽIČ - Na predvečer Gregorjevega bodo v nekaterih slovenskih krajih spuščali v vodo gregorčke.
ČETRTEK, 12. marca
BRUSELJ - Zasedanje ministrov EU za trgovino, ki bo med drugim obravnaval aktualno dogajanje glede trgovinskih
odnosov s Kitajsko in ZDA ter vpliv izbruha novega koronavirusa na dobavne verige in trgovinske tokove.
LJUBLJANA - Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o orožju, ki jo pripravlja odbor DZ za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zdravstvo bo obravnaval novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo obravnaval novelo zakona o vodah in novelo
energetskega zakona.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca z nagrajenci in podelitev nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške
dosežke.
MORAVSKE TOPLICE - Odprtje dvodnevnega strokovnega posveta o okoljski samozadostnosti Slovenije. V petek se ga
bo udeležila tudi kmetijska ministrica, ki opravlja tekoče posle, Aleksandra Pivec.
PORTOROŽ - Konferenca Dnevi javnih naročil v organizaciji Agencije za management in Društva za javna naročila. (še
13.)
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo Pripovedovalskega festivala, ki bo od 20. do 29. 3.
LJUBLJANA - Predstavitev programa 35. Slovenskih glasbenih dnevov, ki bodo od 15. do 23. 4.
LJUBLJANA - V MGL premiera drame Koščki svetlobe angleškega avtorja Simona Longmana v prevodu Eve Mahkovic
in režiji Barbare Zemljič.
LJUBLJANA - Na višjem sodišču javna seja v obravnavi pritožbe tožilstva v zadevi Radan.
LJUBLJANA - Gregorjevo, ki v slovenskem ljudskem izročilu velja za dan zaljubljencev.
LJUBLJANA - Svetovni dan ledvic.
PETEK, 13. marca
TUHELJ - Slovensko-hrvaški gospodarski forum, osrednja gosta bosta gospodarski minister, ki opravlja tekoče posle,
Zdravko Počivalšek ter hrvaški gospodarski minister Darko Horvat.
BRUSELJ - Zasedanje ministrov EU za notranje zadeve, iz Slovenije se ga bo udeležil Boštjan Poklukar.
LJUBLJANA - Petrol bo objavil poročilo o poslovanju za leto 2019.
IDRIJA - Seja sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, na kateri bodo med drugim razpravljali o problematiki
zdravstva v regiji.
LJUBLJANA - Podelitev Jesenkovih nagrad, najvišjih priznanj s področja biotehniških ved v Sloveniji.
LJUBLJANA - Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta. (še 14.)
CELJE - Začetek sejmov Altermed, Flora, Kulinart in Svet ribolova ter festivala kave. (do 15.)
KRANJSKA GORA - Dobrodelno smučarsko tekmovanje Grubin memorial.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za enega od soobtoženih v zadevi Stožice.
LJUBLJANA - Mednarodni dan spanja.
SOBOTA, 14. marca
KRANJSKA GORA - Najboljši alpski smučarji se bodo pomerili na veleslalomski tekmi za pokal Vitranc.
SLOVENJ GRADEC - Letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever, nagovor bo imel minister, ki opravlja
tekoče posle, Boštjan Poklukar.
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CELJE - Začetek sejma ApiSlovenija, ki se ga bo udeležila tudi ministrica Aleksandra Pivec, ter sejma Poroka. (še 15.)
NEDELJA, 15. marca
KRANJSKA GORA - Najboljši alpski smučarji bodo tekmovanje za pokal Vitranc sklenili s slalomsko tekmo.
LJUBLJANA - Prenehanje zakonske obveze za zimsko opremo na vozilih.
LJUBLJANA - Svetovni dan pravic potrošnikov.
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Lani opravljenih za 2,8 odstotka več delovnih ur

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

Zaposlene osebe so v zadnjem lanskem četrtletju po začasnih podatkih statističnega urada opravile 321,5 milijona
delovnih ur, kar je 2,5 odstotka več kot v enakem obdobju predlani. V vsem lanskem letu so zaposlene osebe opravile
1,22 milijarde delovnih ur ali 2,8 odstotka več kot predlani, je danes objavil državni statistični urad.
V Sloveniji je zaposleni med oktobrom in koncem decembra 2019 mesečno opravil povprečno 135 delovnih ur, kar je 0,1
odstotka več kot v enakem obdobju leto dni pred tem. Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposlenega
se je najizraziteje zvišalo v dejavnosti rudarstvo (+3,2 odstotka).
Glede na število opravljenih delovnih ur so bili sicer v zadnjem četrtletju in tudi v celotnem lanskem letu delovno najbolj
obremenjeni zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu. V povprečju so v zadnjem trimesečju lani opravili 143, v
celotnem lanskem letu pa 135 delovnih ur na mesec, kar je pet delovnih ur na mesec več od slovenskega povprečja.
Razlog za to je bil, da so v povprečju opravili največ ur plačanega in neplačanega nadurnega dela.
Skupno število opravljenih delovnih ur se je v zadnjem četrtletju 2019 medletno najizraziteje zvišalo v dejavnosti
gradbeništvo (+12,3 odstotka) in v drugih dejavnostih (10,3 odstotka), v obeh kategorijah predvsem zaradi višjega števila
zaposlenih oseb. Podobne ugotovitve veljajo tudi za celo leto 2019, ugotavljajo statistiki.
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Odziv na redarske kazni: Lastnik zemljišča občina, a zatrjujejo, da niso
odgovorni za vzdrževanje
TEA TOŠIĆ GOLOB • 3 ure

NAZADNJE POSODOBLJENO: 6 minut

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

Zemljišče na Kardeljevi dviga veliko prahu. Lastnik je občina, ki bi lahko uredila požarno pot in
parkirne prostore, a tega ne želijo, saj trdijo da gre za funkcionalno zemljišče za katerega so odgovorni
lastniki nepremičnin.

Včeraj smo poročali o akciji pisanja glob na Kardeljevi. Na nas se je obrnila bralka, ki nam je poslala fotografijo
oglobljenih vozil in dejala: »Takšno je bilo stanje danes na parkirišču pred blokom oz. pred DM-om. Redar je imel
akcijo, le kaj jih moti, da so kaznovali ljudi? To več ni normalno. Nonstop pred in za blokom same kazni.« Prvi dan naj
bi redarji parkiranim vozilom redarji pustili opozorila, naslednji dan so jih oglobili. Omenjena ploščad je sicer last
Mestne občine Maribor in parkiranje ni dovoljeno.

Bi težave rešila zarisana požarna pot?
Predsednik Mestne četrti Nova vas Vinko Virtnik nam je dejal: »Res je, da je na tistem območju ogromno vozil.
Sam menim, da bi bilo najbolje, da se zariše požarna pot tako kot predpisuje zakon, kar bi bilo več od tega, bi izrisali
dovoljena parkirna mesta za trgovine in banke. Naključni kupci bi lahko tako parkirali omejen čas.« Zadevo bodo
obravnavali na prihodnji seji MČ.
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Na občini prejemajo številne prijave
Obrnili smo se tudi na Mestno občino Maribor, kjer so nam dejali, da prejemajo številne prijave občanov, predvsem
stanovalcev, zaradi parkiranja na ploščadi ob Kardeljevi cesti. »Na ploščadi velja prepoved ustavitve in parkiranja, na
kar jasno opozarja prometna signalizacija (št. 2236). Zaradi konstantnega neupoštevanja te signalizacije so redarji
Medobčinskega redarstva Skupne občinske uprave Maribor na tej površini izvedli več prekrškovnih postopkov.«

Ob tem na občini pojasnijo, da gre za površino, ki je po vrsti rabe dvorišče oziroma funkcionalno zemljišče
poslovno-stanovanjskih stavb. V zemljiškoknjižnem katastru je sicer zemljišče vodeno kot last Mestne občine
Maribor, vendar je že od izgradnje stavb v tem kareju namenjeno njihovi redni rabi.

Zanimalo nas je ali imajo namen urediti požarno pot in zarisati parkirna mesta, kjer bi lahko naključni kupci parkiraki za
omejen čas. Ravno ta predlog je podal tudi predsednik Mestne četrti Nova vas Vinko Virtnik. V odgovor smo prejeli,
da ne bodo vzpostavljali niti intervencijskih dostopov niti parkirnih površin. Zakaj? Njihov odgovor objavljamo v
celoti:

Za presojo pomembno zunaj knjićno stanje nepremičnine oz. njena uporaba

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

Površine okoli večstanovanjskih stavb (kot so dovozi, parkirišča, zelenice), ki v preteklosti niso bile določene kot
funkcionalna zemljišča oziroma gradbene parcele – kot v tem kareju –, so v zemljiškem katastru običajno vodene kot
dvorišča ali ceste, katerih formalna oziroma zemljiškoknjižna lastnica je občina (v konkretnem primeru MOM). Vendar
je za presojo konkretnega primera pomembno zunaj knjižno stanje predmetne nepremičnine oziroma njena uporaba;
ta pa je že od izgradnje stavb v tem kareju namenjena njihovi redni rabi.
Ne glede na to, da funkcionalno zemljišče oziroma gradbena parcela k navedenim stavbam še ni bila določena
oziroma ugotovljena, so nekdanja družbena zemljišča po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini in
drugih tranzicijskih predpisih olastninjena v korist etažnih oziroma drugih lastnikov, in to ex lege ne glede na
zemljiškoknjižni vpis. To pomeni, da so z nakupom nepremičnin (stanovanj, poslovnih prostorov, garaž) pridobili
pravico uporabe oziroma lastninsko pravico ne le na stavbišču, temveč tudi na zemljišču, ki je bilo po takratnih
predpisih potrebno za redno rabo stavbe.
Tako tudi zemljišče, o katerem sprašujete, ni javna površina, temveč dvorišče (funkcionalno zemljišče). Zato so za
njeno vzdrževanje in upravljanje odgovorni vsakokratni lastniki nepremičnine oziroma v njihovem imenu upravljalec
poslovno-stanovanjske stave, ki ji dvorišče pripada.
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Zakaj negativen odnos do hidroelektrarn
v predlogu nacionalnega načrta?
da se v državni prostorski strategiji, ki pravkar

Tekst

nastaja, ta območja uvrsti

Mitja Dušak

se

Foto

torej

Nacionalni

energetsko
ki

sprejet, polaga

podneb-

je bil pravvelike

varčevanje z energijo,

elektrarn

od

v

upe

Slo-

tedaj

še

dvomim, da bodo načrtovane vetrni-

ce sploh zgrajene. Načrtovanega deleža OVE ne

bomo

če se bomo odrekli

dosegli,

najbolj upo-

rabnim med njimi, vodni in vetrni energiji.

novih

predvideva do leta

pa

polovico

v prostor bi bilo

Za

razogljičenje

se

zdi

prikladna

jedrska

energija, ki ima tudi veliko nasprotnikov, zato

predvsem gradnjo sončnih

se je ob visoki investicijski vrednosti jedrskih elektrarn bati,

z letno proizvodnjo

da se bo tudi tam zataknilo. Zakonodaja na področju ume-

1,5 TWh in vetrnih elektrarn moči 145 MW,
ki bi letno proizvedle okoli 0,3 TWh (1 TWh = 1

ščanja energetskih objektov v prostor je zelo stroga. Z uvrstitvijo precejšnega dela ozemlja (približno 37 odstotkov, kar

2030

elektrarn moči

1350

MW,

cca

milijarda kWh).
papirju

Na

če bo

je največ v EU) v režim varovanja narave Natura 2000 se je
zdijo številke

se

smiselne. Toda

moč sončnih elektrarn zrasla z

država zavezala, da bo na tem območju spoštovala strožja na-

na

čela varovanja narave. Posegi v varovan prostor in vplivi na

1600 MW,

okolje se presojajo z najrazličnejših vidikov, zato so postopki

ur

bo v vročem poletnem dnevu nekaj
sončne proizvodnje toliko, da bi lahko vse

umeščanja dolgotrajni. Pristojne

250

druge elektrarne v Sloveniji ustavili, razen če ne

inštitucije (Arso, zavod

za

zavod za ribištvo) strokovno presojajo skla-

varstvo narave,

bomo vzporedno zgradili tudi velikih hranilni-

dnost projektov z obstoječimi zakoni

kov energije,

bodo še vedno zadostovali le
za nekaj ur ali dni. Kje pa bomo elektriko pri-

Načrtovani objekti morajo zadostiti vsem kriterijem. Kljub

dobivali ves preostali čas, torej ponoči, v daljših

združenja in civilne iniciative, ki so apriori proti projektom,

oblačnih
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zavarovano

imeli skupaj

težje, zato

načrt (NEPN),

kar

bi

2000, ki bi

v Naturo

še za 12 odstotkov ozemlja,

venije. Umeščanje VE

Jože Suhadolnik
ni

s tem razširila

ki pa

obdobjih

ter

ob

hladnih

in

temačnih

temu

se pojavljajo

glasni

dovoljenja.

taiko kot edini perspektiven vir. Velika dnevna
in sezonska neravnovesja med proizvodnjo in
porabo si predstavljajo izravnavati s kemični-

V svojem prispevku se

hranilniki

akumulatorskimi baterijami

-

in z vodikovimi tehnologijami, ki

so še dokaj v

povojih, zato v naslednjih desetih letih ni priča-

pa

želim zavrniti govorice in predstaviti dejstva o njihovem

vplivu na okolje. Hidroelektrarne v Sloveniji s proizvodnjo
4,5

TWh

ke.

Velike

akumulatorske baterije, porabo energije za nji-

moč

in transport iz

daljnih dežel,

pri čemer nastajajo toplogredni izpusti, zaradi

želim osredotočiti na hidroelektrarne

(HE) in osvetliti njihovo vlogo v energetiki, po drugi strani

vidik pridobivanja surovin za sončne panele in
proizvodnjo

danes pokrivajo

1000

MW.

elektrarne. Bodoče

vodnatosti proizvedle

obli. Nekateri raziskovalci so skeptični
do uporabe sončne energije za vsako ceno, saj
nekateri tovrstni projekti v življenjski dobi ne

toku

pa

ki zajema proizvo-

dnjo, transport, vgradnjo in razgradnjo naprav.

delež vetrnih elektrarn zanemar-

Trenutno je

elektri-

imajo instalirano

povprečni vodnatosti proizvedejo

Ob

povprečni

no v celoten življenjski cikel,

Avče

Dra-

vske elektrarne 2,7 TWh, HE na Savi 0,9 TWh, Soške elektrarne brez ČHE Avče 0,6 TWh, približno 0,3 GWh pa male

le da na Kitajskem, Avstraliji ali kje drugje na ze-

pokrijejo ali komajda pokrijejo energijo, vlože-

porabe

tretjino slovenske

črpalne elektrarne

HE brez

pridobivanja surovin pa se opustošijo pokrajine,
meljski

nevladna interesna

Pomen hidroelektrarn in odnos do njih

kovati široke rabe. Ob tem zanemarjajo globalni

hovo

posamezniki,

akti.

tudi ko so ti prestali strokovno presojo in dobili soglasja ter

zimskih dneh? Okoljevarstveniki vidijo fotovol-

mi

in podzakonskimi

Mure

HE na srednji

Savi in

HE

1,3 TWh,

je možno pridobiti 0,7 TWh

Mokrice bi pri
na

-

slovenskem

skupaj torej

še

2 TWh elektrike letno, kar je 15 odstotkov slovenske porabe,

ki je lani znašala
okoli 500 MW.
V Sloveniji se

13

TWh. Instalirana moč bodočih

HE

bi bila

pojavljajo mnenja, da bi prepovedali grad-

njo novih HE. Skrajni nasprotniki celo omenjajo odstranitev
obstoječih in »renaturalizacijo«

rek. Vsaj

v primeru

Save ne

novih vetrnih
elektrarnah (VE) je tehnično in finančno izve-

temveč gre za grajeno
okolje, saj so reko regulirali za potrebe plovbe že v 18. stole-

dljiv. Na vseh načrtovanih lokacijah jim naspro-

tju, pred

ljiv.

tuje

V

NEPN

lokalno

»iznakažene«

predvideni obseg

prebivalstvo,

se

ki

boji

hrupa

krajine, okoljevarstveniki

in

pa zatr-

moremo govoriti o neokrnjeni naravi,

170 leti je bila po

stoletja pa se ji je pridružila

Lahko bi

govorili o

dolini speljana

še

železnica, pred pol

zelo prometna cesta.

histeriji

proti

hidroelektrarnam,

saj

jujejo, da bodo vetrnice povzročale pomore ptic.

nasprotniki skušajo z njihovo demonizacijo vplivati na jav-

Sprašujem se, kako je s tem v sosednjih državah,

no mnenje. Pod njihovim pritiskom je država opustila načr-

saj vsa Evropa
mo v Dalmaciji,

skih in
v okolici

gradi VE. Najbližje primere imakjer je desetine vetrnic po gor-

otoških grebenih, ter
Dunaja.

Takoj

ko

so

stotine

vetrnic

bile objavljene

potencialne lokacije VE, so se pojavile pobude,

te za gradnjo

na Muri,

ki bo ostala

»nepozidana«,

čeprav je

v Avstriji na njenem srednjem toku dvajset hidroelektrarn v

sklenjeni verigi od Leobna do slovenske meje. Pravkar gradijo zadnjo v Gradcu.
Posamezne

HE so

tudi v zgornjem toku

Mure. Na novejših
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elektrarnah blizu Gradca, Gossendorf (zgrajena leta 2012)
in Kalsdorf (leta 2013), so po zahtevah in v sodelovanju z
naravovarstveno

stroko zgradili ribje steze in druge ukrepe

vzdolž zajezitev. Obe

Pri

tem prednjači nevladno društvo za preuče-

vanje rib, ki je doseglo prekinitev postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za HE Mokri-

HE posegata v območja varovane nara-

ce, ker v postopku baje niso bili dovolj natančno

ve, vendar so graditelji našli skupen jezik z naravovarstveniki. Zanimivo, da tudi v Muri živi sulec, ki so mu prilagodili
ribje steze, medtem ko naši naravovarstveniki zatrjujejo, da

seznanjeni z dokumentacijo. Nevladne organi-

ga v Muri

srednji Savi.

edini in najboljši

da naj bi bil

ni in

Omeniti velja, da

habitat zanj na

dno na toku

Mura poglablja

skozi Slovenijo, zato upada gladina

zacije

lahko brez vsake odgovornosti ustavijo

kateri

koli

so

projekt, za

infrastrukturni

soglasja ali pozitivna

izdale

pristojne

katerega

že vse

mnenja

inštitucije.

vode, s čimer

Opažam, da okoljski aktivisti prirejajo zboro-

se povečuje nevarnost suše v Pomurju. Zajezitve na tem od-

vanja, na katerih strašijo s posledicami HE, pri

podzemne

seku bi ustavile poglabljanje struge, ohranjale zadosten nivo

čemer operirajo tudi z neresnicami ali polres-

podtalnice, omogočale namakanje polj,

nicami

izboljšale poplavno

varnost, ob tem pa še proizvedle 0,7 TWh elektrike.

po

njihovi meri.

venija videli oddajo o

Jeseni smo na

Slo-

TV

veslanju po balkanskih

rekah, akcija se je imenovala Balkan Rivers Tour.

Mantre o škodljivih vplivih elektrarn

Njen namen je bil preprečiti gradnjo elektrarn

Avtorji prispevkov v okoljskem poročilu (OP) NEPN zatrjuje-

na Balkanu.

jo, da naj bi HE uničujoče vplivale na življenje v rekah, zato

kamor so akterji skočili, da so izmenjali mnenja

odklanjajo možnost gradnje HE na srednji Savi. Zanimivo,

da

s tamkajšnjimi somišljeniki. Skoraj na vseh velina območju nekdanje Jugoslavije, Gr-

je z Naturo 2000 zavarovanih tudi nekaj odsekov Drave, ki je

kih rekah

že desetletja zajezena s številnimi elektrarnami.

čije, Romunije in Albanije so že pred desetletji

še vredno varovati?

Nasprotno

nah večplastne koristi.

Le kaj je tam

Posavci vidijo v elektrar-

pa

Morda se res spreminja

zastopanost

zrasle številne
bi

težko

z visokimi pregradami, zato

HE

govorili

bodoči

o

gradnji

na

neokrnjenih

življenja tudi po izgradnji HE. Na obalah bazenov HE Vrho-

se borijo

in HE Boštanj so ribiške trase, na katerih lokalne ribiške
družine prirejajo ribiška tekmovanja celo na ravni svetovnih

pričakovati na Balkanu le nekaj deset tovrstnih

prvenstev.

projektov. Človek se vpraša, od kje aktivistom

V OP NEPN so

se kot argument proti gradnji HE pojavile

špekulacije, da povzročajo meglo. Meteorološka opazovanja
temu

ne pritrjujejo, kar

je logično, saj se površina zajezene

rekah.

stihijski

ribjih vrst v zajezitvah, vendar je evidentno, da Sava vrvi od

vo

Nasprotniki HE govorijo,

proti več

na teh rekah.

da

tisoč načrtovanim jezovom

Realno je v naslednjih desetletjih

denar za takšne podvige, saj si običajni državljani,

za kakršne

se

težko pri-

skušajo prikazati,

voščijo večmesečni dopust s čolnarjenjem po

vode v večini primerov ne poveča občutno glede na stanje

tujini, pri čemer se lepo zabavajo, prirejajo pi-

pred gradnjo HE.

knike za lokalne podpornike, ob tem

HE

za
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Del oddaje so posneli v Avstraliji,

naj bi onemogočale prehod

vodne

organizme

rib oz.

naj bi bili prehodi

(ribje steze) nefunkcionalni.

Poudariti

velja, da so vsi prehodi grajeni po zahtevah in v koordinaciji
z naravovarstveno in ihtiološko stroko. Le zakaj
potem tratiti denar zanje, če ne delujejo?

tujerodnimi

Obrežja Save

vrstami.

od Črnuč do Hrastnika so

zaraščena z

dresnikom in

pa tam

na

ambrozijo,

vsakem kilometru najde

ni

japonskim
jezov.

Se pa

divje odlagališče

gradbenih odpadkov, odpadnih avtomobilskih

delov ali bele tehnike, kar naravovarstvenikov
ne moti.

vodi velja Natura 2000, za obalo pol
metra od vode pa zaščitnikom narave ni mar.
Za

V

avtorje OP NEPN je moteč celo hrup hi-

droelektrarn.

Znano je,

da so

HE

še

priložnost za agitacijo proti HE.
in komentiram nekaj
HE naj

Naj povzamem

njihovih trditev:

bi povzročale

vendar so

pomore rib,

primeri, ko naj bi prišlo do pomora rib zaradi

Obrežja akumulacijskih jezer naj bi se po OP

zaraščala s

pa vse

posnamejo. Aktivisti tudi sicer izkoristijo vsako

zelo tihi, skoraj

obratovanja HE, izjemno redki. V zadnjih dvaj-

setih letih sem v svoji praksi zasledil le nekaj
primerov, ko so ribiči podali pritožbo ali odško-

dninski zahtevek zaradi pogina rib kot posledice obratovanja HE

na Savi.

V

vseh primerih

je

poginilo skupno nekaj deset osebkov.
Strašijo z nevarnostjo

upada podtalnice

za-

radi usedanja mulja v zajezitvah in navajajo neresničen primer, kako naj bi zaradi gradnje HE
Mavčiče (1986) podtalnica drastično upadla. Po
izgradnji

se je

HE

podtalnica močno dvignila,

neslišni objekti, o čemer se lahko prepriča vsak,

nakar je v nekaj letih upadla in se

ki se jim približa
le med gradnjo.

petnajstih letih ustalila okoli dva metra nad ni-

Vsaka HE

na nekaj metrov. Hrup nastaja

po

približno

vojem pred gradnjo. Od tedaj ostaja na tem ni-

je zavezana stalnemu monitoringu

stabilnosti pregrade, vpliva na podtalnico,

fizi-

voju. Ob velikih vodah se od prej usedli mulj na

strmih bokih

in

na dnu

matične struge zaradi

kalnih, kemijskih in bioloških parametrov vode

hitrejšega toka spere, kar razloži, zakaj se filtra-

v zajezitvah

cija v podtalnico ne ustavi.

ter morebitnih

drugih vplivov

na

evidence in

Ljudem

poročila pristojnim inštitucijam, zato so vplivi

monskimi

znani in predvidljivi.

macevtskih izdelkov, ki jih čistilne

okolje.

O

tem se vodijo predpisane

skušajo
motilci

vcepiti
kot

pred

hor-

uporabe

far-

strah

posledici

naprave

ne

izločijo iz odpadnih vod, zato naj bi prišli v pod-

Primeri spodbujanja odpora

talnico skozi povečano filtracijo v zajezitvah.
Trditev je v nasprotju s prej opisano o zmanj-

do hidroelektrarn
nastopajo

šanem pronicanju. Verjetno bi težko govorili o

v javnosti. Na televiziji in v tiskanih medijih se

znatnem vplivu, saj običajno ne gre za drastične

Okoljevarstveni
pogosto

aktivisti

agresivno

pojavljajo prispevki o škodljivosti HE.

spremembe v

obsegu pronicanja. Sicer pa ni-
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da bi se kdo pri tem skliceval na

zasledil,

sem

njene rekreaciji, na jezerih pa je možna rekrea-

kakšne študije, ki bi dokazovale povečano infil-

tivna plovba na vesla ali jadra in športni ribolov.

tracijo hormonskih motilcev v podtalnico.

Dober primer je Zbiljsko jezero, ki je priljubljena

Strašijo s katastrofičnimi scenariji, kakršen

turistična točka.

se zgodil v 60. letih v Italiji, ko je zaradi neugo-

Proizvodnja

dnih geoloških razmer gora zdrsnila v akumulacijo Vaiont kmalu po prvem polnjenju. Plaz je
več sto

izpodrinil

val

poleg

vas Longarone, kar

jajo

da je

no,

najbolj

žrtev. Jas-

10-metrski jez, kakršni so načrtovani

znatnega

deleža čiste energije

tudi vse vrste

pa

ponu-

sistemskih storitev, kot

so pomemben dejavnik stabilnosti sistema.

v tem pogledu povsem neprimerljiv z opisanim

med redkimi napravami, ki omogočajo

oziroma se tak dogodek ne more zgoditi. Sploh

iz

danes hidrotehnični objekti načrtujejo

vso skrbnostjo

Naslednja

čujejo

v

in je med načrtovanjem opravlje-

veliko študij s področij relevantnih strok.

nih

ve

z

nevarnost

poplav.

dotoka zaradi

velikega

ki postaja vse bolj verjeten scenarij

z večanjem deleža sončnih elektrarn in razprše-

doživeli

razpad

nasploh.
leta

V Sloveniji smo zadnjič

1980, odmeven

razpad

sis-

tema pa je bil lani v Veliki Britaniji, kar je imelo

Izpostavljajo popla-

novembra 2012, ko so avstrijske

Drave

pričakovanju

So

»zagon

teme« v primeru razpada elektroenergetske-

ga omrežja,

ne proizvodnje

mantra aktivistov je, da HE pove-

so

regulacija frekvence in napetosti omrežja. Zato

pri nas in zadržuje 5 do 10 milijonov m3 vode,

pa se

HE

občutne posledice na življenje in gospodarstvo.

nagle

Investicijsko

so

med

HE

zahtevnejšimi

spremembe vremena nekoliko pozno praznile

objekti, vendar imajo nizke obratovalne stroške,

velike

zato

kar

akumulacije,

pritokov

povzročilo

je ob porastu lokalnih
močan porast pretoka v

Sloveniji. Drava je dosegla pretok reda stoletnih
voda,

kar

ob pravilni urbanizaciji

in vzdrže-

ugodno vplivajo na nizko in stabilno ceno

elektrike. Imajo ugoden vpliv na nacionalno
gospodarstvo, saj so slovenske projektantske
hiše, raziskovalne ustanove,

industrija in grad-

vanju stare struge ne bi imelo posledic. Velika

beništvo usposobljeni za načrtovanje, gradnjo,

voda je morala nizvodno od Maribora odteči

vzdrževanje

po

stari strugi, ki je slabo prevodna zaradi zarašče-

Mitja Dušakje

primeren čas za njeno sanacijo,

elektrarnah

dela naj

tam vzpostavilo
gradnji

v zadnjih

kanalskih

petdesetih

elektrarn.

bi na-

•

dolgoletni vodja obratovanja pri Savskih

Ljubljana.

se je

ki

letih

Prizadeta

in monitoring hidrotehničnih in

energetskih objektov.

nosti in zaprodenosti. Struga je bila neočiščena,
ker iz okoljevarstvenih razlogov nikoli ni bil
mreč motila novo naravno ravnovesje,
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vidika

Z

jajo proizvodnjo trenutnim potrebam sistema,

je plju-

sknil čez jez in uničil en kilometer oddaljeno
je zahtevalo 2000

variira, ven-

sicer sezonsko

fleksibilnih proizvodnih virov, ki lahko prilaga-

milijonov m3 vode, shranjene

m visoko pregrado. Poplavni

za 200

HE

dar je razmeroma dobro napovedljiva.
elektroenergetskega sistema so eden

so

po

bila

Hidroelektrarne lahko prispevajo

zlasti novejša naselja na poplavnih območjih.

k blaženju posledic podnebnih

ni
odgovorna energetika, temveč lokalne oblasti.

sprememb, tako z vidika zmanj-

strani imamo dober primer v Posavju,

šanja izpustov TGP kot tudi aku-

Za stihijsko pozidavo poplavnih območij pač

Na drugi

kjer je po izgradnji HE minimizirana možnost
poplav.

gradnji

Po

Mokrice bodo varnejša

HE

pri

tudi naselja nizvodno od Brežic.
Zajezitve naj bi bile po zatrjevanju nasprotni-

kov

tudi izvor metana kot toplogrednega plina (TGP), kar skušajo prikazati kot enakovredHE

no fosilnim gorivom. V bazenih

muliranja vode, ki

HE

lahko pomaga

namakanju kmetijskih površin,

bogatenju podtalnice in obvladovanju visokovodnih

valov.

nedvomno

nastaja metan zaradi razpada organske materije,

vendar so količine zanemarljive v primerjavi z
izpusti pri rabi fosilnih goriv. Učinki izpustov
na

enoto

proizvedene električne

energije so

v

velikih akumulacijskih elektrarnah do stokrat
manjši,

kakršne na-

v pretočnih elektrarnah,

črtujemo pri nas, pa do tisočkrat manjši kot iz

Investicijsko so H E med zahtevnej-

šimi objekti, vendar

imajo

nizke

obratovalne stroške, zato ugodno
vplivajo na nizko in stabilno ceno

elektrike.

fosilnih elektrarn.
Prednosti hidroelektrarn
Hidroelektrarne
posledic

lahko

podnebnih

prispevajo

sprememb,

kot

zmanjšanja

izpustov

TGP

vode,

ki lahko

pomaga

ranja

k

tako

tudi
pri

blaženju
z

vidika

akumuli-

namakanju

kmetijskih površin, bogatenju podtalnice in obvladovanju visokovodnih valov. Ob gradnji HE
se

običajno poskrbi za protipoplavno in drugo

infrastrukturo. Urejene brežine so lahko name-
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Svet se sooča s podnebnimi spremembami zaradi izpustov toplogrednih plinov, ki so posledica rabe fosilnih goriv.
Rešitev se kaže v prehodu k obnovljivim virom (OVE), kot so vodna, vetrna in sončna energija. V razpravah o energetski
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prihodnosti Slovenije je zaslediti odklonilno stališče do hidroelektrarn.
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Slovenski inženirski dan
Število fotografij: 203
Ljubljana, 04.03.2020
Inženirji celega sveta so praznovali prvi Svetovni inženirski dan s polnim imenom “World Engineering Day for Sustainable Development”, ki je potekal pod
okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).

Prejšnja (28/203)

Naslednja (30/203)

foto,video,Avto,speedway,družabnosti,dogodki,media,portal
Slovenski inženirski dan
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Predlagaj boljši podpis Povezava do fotografije
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Splošno

Osmi razvojni dan gozdno lesnega
sektorja: Lesna industrija ključna za boj
proti podnebnim spremembam

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 5. marca 2020 v okviru sejma DOM, potekal že osmi
razvojni dan gozdno lesnega sektorja s posvetom in razpravo, na katerem so udeleženci poudarili
strateški pomen slovenske lesne industrije.
Posveta so se udeležili predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Direktorata za
lesarstvo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Arhitekture Jure Kotnika, GZS Združenja lesne in
pohištvene industrije in centra Innorenew COE. Glavni poudarek je bil na pozitivnih trendih rasti lesne
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industrije in na priložnostih, ki nam jo ponuja les za znižanje emisij in podnebnih sprememb.
V pozdravnem nagovoru je direktor Direktorata za lesarstvo Danilo-Anton Ranc izpostavil, da lesna
industrija v obdobju od 2010 do 2018 beleži povečanje pri številu podjetij, zaposlenih, prihodkih
(povečanje za 34 %, na 1,3 milijarde evrov) in dodani vrednosti (povečanje za 70 %, na 36.000 evrov),
kljub temu pa se doma še vedno predela premajhna količina hlodovine. Opozoril je, da je lesna
industrija za Slovenijo strateškega pomena pri prehodu v nizkoogljično družbo, saj je les naravno
obnovljiv nizkoogljični material, lesna industrija pa visoko energetsko samooskrbna. »Pri rasti 1 m3 lesa
se veže 0,9 ton CO2, medtem ko se pri proizvodnji aluminija sproti 25,5 ton CO2«. Lesena hiša z leseno
opremo v svoji življenjski dobi skladišči od 12 do 30 ton ogljika, zato MGRT podpira Uredbo o
zelenem javnem naročanju, ki zavezuje investitorje k uporabi najmanj 30 % lesa v javnih stavbah.
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Dodal je tudi, da je »pozitiven trend rasti lesne industrije rezultat skupnega dela in povezovanja vseh
deležnikov s področja lesarstva« in da si bo Direktorat za lesarstvo s svojimi aktivnostmi še naprej
prizadeval za podporo lesne industrije. V obdobju 2016 do 2020 so lesno industrijo že podprli s 15
milijoni evrov in sofinancirali 116 projektov, v naslednji evropski perspektivi pa bodo za panogo
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namenili 42 milijonov evrov.

18

Si24.news
Država: Slovenija

06.03.2020
Petek
Kazalo

09:11
https://si24.news/2020/03/06/osmi-razvojni-dan-goz...

3/5

Sledile so predstavitve različnih projektov na temo sodobnih bivalnih objektov (Marles Hiše Dom 24h),
okolju prijaznih biolepil (projekt WooBAdh), o priložnostih za razvoj kariere mladih raziskovalcev
(Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship), priložnostih za lesarstvo v krožnem biogospodarstvu
(Biotehniška fakulteta) ter o leseni gradnji z vidika Uredbe o zelenih javnih naročilih (Arhitektura Jure
Kotnik).
Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles, je predstavil projekt Dom 24h, pri katerem sodleuje 12
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slovenskih podjetij. Leseni dom prihodnosti je energetsko samozadosten, sodoben bivalni objekt, ki je
zmožen prilaganja uporabniku in bo energetsko neodvisen od zunanje okolice. »Zgradba se ne
uporablja samo za bivanje in za opravljanje dela na domu, ampak je tudi center, preko katerega se
lahko oskrbuje celotna soseska«, je povedal.
Drugi del predstavitev je bil namenjen akcijskim načrtom in vizijam. Igor Milavec (GZS ZLPI) je v
okviru predstavitve Akcijskega načrta SRIP – Pametne stavbe in dom z lesno verigo navedel podatek,
da se bo »gradnja z lesom do leta 2050 potrojila«, Črt Tavzes (InnoRenew) pa je predstavil vizijo
krovne evropske organizacije Evropska Gozdno lesna tehnološka platforma do leta 2040, katerega cilj je
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uveljavitev koncepta nič odpadkov, krožna družba in uporaba obnovljivih materialov v gradbeništvu za
bolj zdravo življenje.
Posvet se je zaključil z zanimivo diskusijo o prihodnosti lesarstva ter o priložnostih in izzivih slovenske
gozdno lesne verige. Sodelujoči na razpravi so skupaj z občinstvom prišli do konsenza, da je priložnost
za slovensko pohištveno industrijo v inženirstvu, inovacijah, digitalizaciji, novih poslovnih modelih ter
da so pri tem ključna predvsem manjša podjetja. Pomemben poudarek v prihodnje bo na zdravju in
dobrem počutju uporabnikov, izdelki tako ne bodo več samo izdelki, ampak storitev udobnega bivanja.
Strinjali so se tudi, da je za nadaljnji razvoj panoge potrebno povezovanje med podjetji in različnimi
organizacijami ter da je prizadevanje EU za zniževanje negativnih vplivov na okolje velika priložnost za
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nas, da izkoristimo naše naravno bogastvo – les.
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Ajdovščini se vendarle obeta nova
stanovanjska gradnja
Območje Ribnik II., kjer želi Občina Ajdovščina zgraditi več stanovanjskih stolpičev in
varovana stanovanja, bo na dražbi šele tedaj, ko bo podpisano pismo o nameri nakupa in
gradnje na tem območju. Ajdovski svetniki pa so na včerajšnji seji potrdili še nekaj novih
območij, kjer bodo namenjena gradnji stanovanj in enodružinskih hiš.
Lokalne Ajdovščina
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#ajdovščina, #novice
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"Ponovna dražba se bo zgodila, saj imamo danes pogovore s še nekaterimi novimi potencialnimi investitorji. Zgodila se bo takoj, ko
podpišemo pismo o nameri s prvim izmed zainteresiranih za gradnjo na tem območju," je po seji v izjavi povedal ajdovski župan Tadej
Beočanin. Na območju Ribnika občina Ajdovščina načrtuje prodajo približno 1,6 hektarja stavbnih zemljišč, na katerih bi zraslo sedem
stolpičev s približno 200 stanovanji. Na prvi dražbi, ki je potekala konec leta, je izklicna cena za kvadratni meter zemljišča znašala 55
evrov.
Včeraj pa je občinski svet potrdil še dve dispoziciji pozidave. Na manjšem območju ob reki Hubelj naj bi zasebni investitor zgradil dva
stanovanjska stolpiča, s skupno 14 stanovanji ter s funkcionalnimi in zelenimi površinami. Za območje je načrtovana tudi izgradnja
pešpoti ob Hublju in površine za pešce ter kolesarje. Na obrobju Lokavca pa bodo komunalno uredili zemljišče za večje število
enostanovanjskih hiš. Njihovo točno število bo znano po razparcelaciji, je še povedal ajdovski župan.
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Na Ajdovskem je sicer veliko povpraševanja po gradbenih parcelah za gradnjo enodružinskih hiš. Zato so na občini pripravili predlog
pozidave na območju bližnjih vasi Lokavec, Dobravlje in Strane na Planini.
Svetniki so na včerajšnji seji potrdili nekoliko višje cene pomoči na domu ter potrdili sklep o dovoljenju za zadolžitev Regijske razvojne
agencije Rod.

* Vir: STA
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Lani opravljenih za 2,8 odstotka več delovnih ur
06.03.2020 11:13

Ljubljana, 06. marca (STA) - Zaposlene osebe so v zadnjem lanskem četrtletju po
začasnih podatkih statističnega urada opravile 321,5 milijona delovnih ur, kar je 2,5
odstotka več kot v enakem obdobju predlani. V vsem lanskem letu so zaposlene
osebe opravile 1,22 milijarde delovnih ur ali 2,8 odstotka več kot predlani, je danes
objavil državni statistični urad.
V Sloveniji je zaposleni med oktobrom in koncem decembra 2019 mesečno opravil
povprečno 135 delovnih ur, kar je 0,1 odstotka več kot v enakem obdobju leto dni pred tem.
Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposlenega se je najizraziteje
zvišalo v dejavnosti rudarstvo (+3,2 odstotka).

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

Glede na število opravljenih delovnih ur so bili sicer v zadnjem četrtletju in tudi v celotnem
lanskem letu delovno najbolj obremenjeni zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu. V
povprečju so v zadnjem trimesečju lani opravili 143, v celotnem lanskem letu pa 135
delovnih ur na mesec, kar je pet delovnih ur na mesec več od slovenskega povprečja.
Razlog za to je bil, da so v povprečju opravili največ ur plačanega in neplačanega
nadurnega dela.
Skupno število opravljenih delovnih ur se je v zadnjem četrtletju 2019 medletno najizraziteje
zvišalo v dejavnosti gradbeništvo (+12,3 odstotka) in v drugih dejavnostih (10,3 odstotka), v
obeh kategorijah predvsem zaradi višjega števila zaposlenih oseb. Podobne ugotovitve
veljajo tudi za celo leto 2019, ugotavljajo statistiki.
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