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

Hotela Brdo: primer, kako naj država ne spodbuja gradbeništva po covidu

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 6. 2020

Avtor

G. J.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je sporna tako s strokovnega vidika kot v finančnem in pravnem smislu. Ne vidimo namreč možnosti, da bi bili
predvideni posegi ob upoštevanju slovenske gradbene zakonodaje dopustni brez gradbenega dovoljenja, višina
investicije pa tudi po nižji varianti kar štirikrat presega vrednost, ko bi moral biti po zakonodaji o javnem...

Naslov

Za nadgradnjo železniškega odseka Podnart-Lesce analiza ponudb

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se v roku do 22. aprila odzvala dva ponudnika. Riko - industrijsko gradbeni inženiring in leasing Ljubljana se je prijavil
samostojno, CGP - družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest Novo mesto pa v holdingu s SŽ
- Železniškim gradbenim podjetjem Ljubljana, s storitveno družbo GH Holding...

Naslov

Pregled - svet do 12. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 6. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Orodje meri ključne okoljske parametre, kot so spremembe kakovosti zraka in vode, ter gospodarske in človeške
dejavnosti, kot so industrija, pomorstvo, gradbeništvo, promet in kmetijstvo. ZAGREB - Delavci v nekaterih hrvaških
podjetjih, predvsem v predelovalni industriji, si lahko morda spet obetajo štiridnevni delovnik...

Naslov

Slovenski gradovi: 800 let rojstev, smrti, življenja, ljubezni

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 6. 2020

Avtor

Dragana Stanković

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

...skoraj v celoti obnovila, a nikoli ni zaživel oziroma dobil uporabnika,« pravi arhitekt, umetnostni zgodovinar in
profesor na mariborski Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kastelolog dr. Igor Sapač. »
Drugod so se obnove bolje obnesle in vsi obnovljeni gradovi boljše ali slabše funkcionirajo, denimo Rajhenburg,...

Naslov

Nemci bodo subvencionirali le nakupe električnih avtov. Kaj to pomeni za naše
avtomobiliste?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 6. 6. 2020

Avtor

Boštjan Usenik, Mateja Bertoncelj, Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

...rast prodaje. Sicer pa se koncern Kolektor s težavami srečuje na področju avtomobilske industrije, preostali dve
poslovni diviziji – elektroenergetika in gradbeništvo – poslujeta dobro.« Kolektor reorganizira orodjarno v Postojni Na
naše informacije, da Kolektor zapira orodjarno, ki jo ima v Postojni in kjer je okoli...
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Naslov

Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Medij

Racunalniske-novice.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...0 Natisni besediloVelikost pisave A APrimerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji
ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo
pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih...

Naslov

Protieksplozijska zaščita - osnovni Ex-seminar

Medij

Napovednik.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...vsebina in trajanje usposabljanja. Preverjanje usposobljenosti dokazuje delodajalec s potrdili o preverjanju
usposobljenosti. V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za
udeležbo na usposabljanju pridobili tudi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem...

Naslov

Hotela Brdo: primer, kako naj država ne spodbuja gradbeništva po covidu

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Domov- Slovenija- Hotela Brdo: primer, kako naj država ne spodbuja gradbeništva po covidu ...

Naslov

Hotela Brdo: primer, kako naj država ne spodbuja gradbeništva po covidu

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

DAL in strokovno javnost je pred kratkim presenetila novica o skorajšnjem začetku prenove Hotela Brdo.
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Hotela Brdo: primer, kako naj država ne
spodbuja gradbeništva po covidu
DAL in strokovno javnost je pred kratkim presenetila
novica o skorajšnjem začetku prenove Hotela Brdo.
Objavljeno
06. junij 2020 05.00

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

Posodobljeno
06. junij 2020 05.00

Odpri galerijo
Obstoječa hotelska stavba iz 70. let prejšnjega stoletja je nedvomno dotrajana in funkcionalno ter oblikovno nezadostna. Foto Jože Suhadolnik

Jadranka Grmek, univ. dipl. inž. arh.,, predsednica DAL
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Društvo arhitektov Ljubljana (DAL) in strokovno javnost je pred kratkim presenetila novica o skorajšnjem začetku prenove Hotela Brdo. Senzacionalistično je bilo
predstavljeno, da bo hotel prenovljen v enem letu, in to za le za osem milijonov evrov namesto štirideset, kar je izposlovalo novo vodstvo JGZ Brdo. Ob dopadljivih
tridimenzionalnih prikazih je bilo povedano, da bodo s prenovo nekoliko povečane kapacitete, na račun pisarn naj bi pridobili več novih sob, predvsem pa bo izboljšana
funkcionalnost hotela. Rečeno je bilo, da »ne bo ostalo nič razen nosilnih sten«, dela pa naj bi izvedli kar brez gradbenega dovoljenja, s čimer bi se prenova še pospešila, saj
mora biti hotel pripravljen do začetka slovenskega predsedovanja Evropski uniji leta 2021.

Z odločitvijo novega vodstva JGZ Brdo so zavrženi vsi napori, premisleki in denar, ki so bili doslej vloženi v projekt prenove Hotela Brdo.

Ker nam je zgodba o načrtovani prenovi Hotela Brdo že nekaj let poznana, menimo, da je odločitev nadvse nenavadna in da je sporna tako s strokovnega vidika kot v
finančnem in pravnem smislu. Ne vidimo namreč možnosti, da bi bili predvideni posegi ob upoštevanju slovenske gradbene zakonodaje dopustni brez gradbenega
dovoljenja, višina investicije pa tudi po nižji varianti kar štirikrat presega vrednost, ko bi moral biti po zakonodaji o javnem naročanju razpisan arhitekturni natečaj.
Absurdnost odločitve je še toliko večja zato, ker je bil natečaj za prenovo Hotela Brdo dejansko že izveden leta 2018: na podlagi izbrane rešitve je bilo pridobljeno gradbeno
dovoljenje, izdelani so bili tudi vsi izvedbeni načrti vključno s projektom opreme. Še pred natečajem je bila na podlagi presojanja, kako obsežna naj bo prenova, izdelana
projektna naloga. Odločitev novega vodstva JGZ Brdo torej dobesedno »vrže v smeti« dve leti že plačanega strokovnega dela.
Natečaj ni potekal kot običajno prek Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), temveč v organizaciji vlade, saj naj bi se postopek priprave gradiva, izdelave
projektov in žiriranja časovno maksimalno skrajšal, ker se je mudilo. Žirijo so sestavljali predstavniki vlade, hotela ter arhitekturne in krajinske stroke. Izbrana je bila dobra,
ambiciozna in arhitekturno ter krajinsko zelo primerna rešitev.

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

Strokovno preverjen pristop k prenovi je nadvse pomemben, ker je Hotel Brdo del Parka Brdo, ki je spomenik državnega pomena in obenem najpomembnejši protokolarni
kompleks v Sloveniji, kjer potekajo državniški dogodki mednarodnega pomena in najvišje ravni. Obstoječa hotelska stavba iz 70. let je nedvomno dotrajana in funkcionalno
ter oblikovno nezadostna. Gre za občutljivo območje in kompleksno nalogo, zato morajo biti vsi posegi vanj vrhunske oblikovne in funkcionalne kakovosti, kar se lahko
zagotovi le z izbiro projekta z natečajem, ki ga izvede strokovna žirija. Obenem prenova predstavlja državno investicijo, ki je k izvedbi natečaja zavezana po zakonodaji, ki
ureja javno naročanje, saj je le tako zagotovljena racionalna poraba davkoplačevalskega denarja.

Senzacionalistično je bilo predstavljeno, da bo hotel prenovljen v enem letu, in to za le za osem milijonov evrov namesto štirideset, kar je izposlovalo novo vodstvo.o Foto
Uroš Hočevar
Kljub očitni neracionalnosti odločitve – hotel bi namreč lahko začeli prenavljati že danes – vodstvo JGZ Brdo svojo odločitev utemeljuje s tem, da so ponudbe za izvedbo
prenove po že izdelanih načrtih predrage. Prenovo naj bi zato izvedli na podlagi nove arhitekturne rešitve, ki je bila izdelana na hitro in po tiho v času omejitvenih ukrepov
zaradi epidemije covida-19. Izdelava celotne nove projektne dokumentacije kot tudi izvedba vseh del naj bi trajali rekordno kratek čas, saj naj bi hotel odprli že maja 2021.
Na podlagi izkušenj iz prakse lahko o tem časovnem načrtu upravičeno podvomimo, razen če vključuje razne neregularne bližnjice, kot na primer že omenjeno izogibanje
gradbenim in javnofinančnim predpisom.
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Nenavadna je tudi finančna plat, kakor je bila javno predstavljena. Ponudbene cene naj bi se gibale okoli 40 milijonov evrov oziroma po besedah vodstva JGZ Brdo 4000
evrov na kvadratni meter. Vendar je prvotno načrtovana prenova obsegala okoli 18.000 kvadratnih metrov in bi bila torej pri omenjeni ponudbeni ceni nekaj nad 2000 evri na
kvadratni meter. Še manj je jasno, kako se bo lahko cena prenove, četudi nekoliko manj razsežne ali razkošne, zmanjšala na petino.

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

Z odločitvijo novega vodstva JGZ Brdo so zavrženi vsi napori, premisleki in denar, ki so bili doslej vloženi v projekt prenove Hotela Brdo. Ta kompleksno rekonstrukcijo
nedvomno potrebuje, da bo lahko tudi v prihodnosti gostil vrhunske mednarodne goste. Vendar nobena naglica ali racionalizacija projekta ne upravičuje neupoštevanja
zakonodaje in strokovno nepreverjenega pristopa k izvedbi javne investicije.
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Za nadgradnjo železniškega odseka PodnartLesce analiza ponudb
Glede projekta nadgradnje gorenjske železniške proge od Podnarta do Lesc poteka izbor izvajalca del. Trenutno je v teku
pregled in analiza obeh prispelih ponudb, in sicer 47-milijonske ponudbe podjetja Riko in 53 milijonov evrov visoke
ponudbe konzorcija JV CGP, SŽ-ŽGP, GH Holdinga in Gorenjske gradbene družbe.
Na javni razpis Direkcije RS za infrastrukturo, ki je bil objavljen 11. februarja, sta se v roku do 22. aprila odzvala dva
ponudnika. Riko - industrijsko gradbeni inženiring in leasing Ljubljana se je prijavil samostojno, CGP - družba za
gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest Novo mesto pa v holdingu s SŽ - Železniškim gradbenim
podjetjem Ljubljana, s storitveno družbo GH Holding in z Gorenjsko gradbeno družbo.
Ponudbena vrednost Rika je 46,9 milijona evrov, konzorcija pa 53 milijonov evrov. Obe ceni sta z že vključenim davkom
na dodano vrednost. Kot so za STA pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo, je trenutno v teku pregled in analiza
prispelih ponudb. Po pregledu ponudb bo strokovna komisija podala odločitev o izboru izvajalca.
Dela, ki so vezana na prenovo in zaprtje železniškega predora Karavanke, naj bi stekla jeseni. Septembra je predvidena
12-urna zapora železniške proge, od oktobra do aprila pa popolna zapora. Rok za dokončanje del je 20 mesecev od
uvedbe v delo. Na dela se pripravljajo tudi na Občini Radovljica, ki bo gradila spremljajočo cestno in komunalno
infrastrukturo.

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

Radovljiška občina je v okviru nadgradnje železniške proge, ki bo končana v letu 2022, s Slovenskimi železnicami in
Direkcijo RS za infrastrukturo uskladila ukinitev vseh štirih nivojskih prehodov na območju radovljiške občine, ki so
označeni samo z Andrejevim križem, dva na območju Podnarta in dva na območju Zaloš. Hkrati bodo v Podnartu in
Zalošah zgradili nove podvoze.
Dogovorjena je tudi nadgradnja nadvoza čez železniško progo pri železniškem postajališču v Radovljici z utrditvijo
brežine, ureditev podhoda za pešce in kolesarje na območju Poljske poti v Radovljici ter ureditev pasov za kolesarje in
pešce skozi železniški nadvoz ob regionalni cesti v Lescah v okviru gradnje kolesarske povezave.
Poleg tega bodo obnovili peronsko infrastrukturo na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica. Za nov
podvoz v Lescah in ukinitev nivojskega prehoda na Alpski cesti ter za ureditev podhoda za pešce in kolesarje za dostop
na perone železniške postaje v Lescah pa bodo izdelane strokovne podlage.
V občinskem proračunu za letos je za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na nadgradnjo proge,
rezerviranega skoraj pol milijona evrov, podobno pa tudi za prihodnje leto. Z deli bo občina sledila aktivnostim nadgradnje
železniške proge, ko bo direkcija uskladila terminski načrt z izvajalcem del.
Radovljiški župan Ciril Globočnik je ob tem, ko so iz projekta nadgradnje v času zaprtja gorenjske železniške proge
izpadli ostali odseki proge, vesel, da je vsaj odsek Podnart-Lesce ostal v programu. Kot je pojasnil, so v tesnem kontaktu
z direkcijo in Slovenskimi železnicami in ne vidi razloga, da ne bi sledili tempu del, ki se bo odvijal od oktobra dalje.
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Pregled - svet do 12. ure
Pregled dogodkov v svetu do 12. ure.
WASHINGTON - Guverner Kalifornije Gavin Newsom je v petek policiji prepovedal urjenje v prijemih davljenja, podobno
pa se obeta tudi v Minneapolisu, kjer je pred skoraj dvema tednoma med aretacijo umrl temnopolti osumljenec za
razpečevanje ponarejenega bankovca George Floyd. Njegova smrt je povzročila doslej največje proteste proti
policijskemu nasilju v ZDA. Protesti sicer postajajo mirnejši in bolj urejeni. Policija je uspela ujeti del razgrajačev, ki
proteste izkoriščajo za ropanje in nasilje.
OTTAWA/MELBOURNE - Kanadski premier Justin Trudeau je skupaj s tisočimi protestniki v petek pokleknil na eno
koleno pred kanadskim parlamentom v solidarnosti z ameriškimi protestniki, ki opozarjajo na rasizem in policijsko nasilje.
Protesti proti rasizmu so potekali tudi v več drugih mestih po svetu. Podobni protesti so se zvrstili tudi v drugih kanadskih
mestih in državah po svetu. V Avstraliji se je na sobotnih shodih v Sydneyju, Melbournu in drugod zbralo več deset tisoč
ljudi, kljub pozivom vlade, naj zaradi novega koronavirusa raje ostanejo doma. Protesti so se zvrstili tudi v Latinski
Ameriki.
WASHINGTON/BRUSELJ - Po brutalni smrti temnopoltega Američana Georgea Floyda je več deset strokovnjakov s
področja človekovih pravic v petek obsodilo dandanašnja rasistična in grozljiva linčanja. Glede na statistiko kaznovanosti
rasističnega nasilja v ZDA imajo temnopolti v ZDA dober razlog, da se bojijo za svoja življenja, so opozorili. Ameriško
vlado so pozvali, naj bo aktivna v boju proti sistematskemu rasizmu in rasizmu v kazenskih postopkih in sproži neodvisne
preiskave. Evropski strokovnjaki so medtem opozorili pred ozadjem protirasističnih protestov v Evropi, saj policijsko
nasilje proti temnopoltim in marginaliziranim ni omejeno le na ZDA.

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

WASHINGTON - Bivši ameriški podpredsednik Joe Biden je sporočil, da si je zagotovil dovolj delegatov za demokratsko
nominacijo za predsedniške volitve, ki bodo novembra letos. Biden bo protikandidat sedanjemu predsedniku ZDA
Donaldu Trumpu. Biden si je že zagotovil podporo 1991 delegatov, ki so potrebni za osvojitev demokratske nominacije.
PORTLAND - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek obiskal ameriško zvezno državi Maine, kjer je napadal
demokratsko guvernerko Janet Mills, da uničuje ekonomijo, jo primerjal z diktatorko in ji očital, da ovira turizem. Evropski
uniji in Kitajski je zagrozil zaradi carin na uvoz jastogov.
BAMAKO - V Maliju so francoske enote v četrtek ubile vodjo Al Kaide v islamskem Magrebu, Alžirca Abdelmaleka
Droukdela in še nekaj njegovih tesnih sodelavcev. Francoski vojaki so tudi ujeli vodjo skupine Islamska država v veliki
Sahari Mohameda al Mrabata.
WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek naznanil, da imajo ZDA pripravljenih dva milijona doz
cepiva proti novemu koronavirusu in le čakajo na potrditev zdravstvenih oblasti, da so cepiva varna in učinkovita, preden
jih bodo začeli uporabljati. Ministrstvo za zdravje ZDA se na Trumpovo napoved ni odzvalo. Direktor ameriškega
nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je v odzivu dejal, da ni slišal, da bi Trump to povedal. Število potrjenih
okužb z novim koronavirusom se je v ZDA doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa povzpelo na 1,9 milijona, smrtni
primeri zaradi covida-19 pa so presegli številko 109.000.
LUXEMBOURG - Več kot 30 evropskih profesorjev prava, med njimi tudi Slovenki, je v odziv na sodbo nemškega
ustavnega sodišča, da je sodba Sodišča EU v povezavi s programom kvantitativnega sproščanja Evropske centralne
banke nezavezujoča, objavilo izjavo v obrambo pravnega reda EU. Nacionalna sodišča ne morejo preglasiti sodb
Sodišča EU, so poudarili. Na pobudo petih profesorjev z različnih univerz po Evropi in drugod po svetu je bila objavljena
skupna izjava v obrambo pravnega reda EU, s katero se je del akademske skupnosti odzval na sodbo nemškega
ustavnega sodišča 5. maja letos, s katero je to sodišče zavrnilo veljavnost sodbe Sodišča EU v povezavi s programom
kvantitativnega sproščanja ECB. Izjavo je doslej podpisalo več kot 30 profesorjev z različnih evropskih in drugih univerz.
BRUSELJ - Evropska Komisija in Evropska vesoljska agencija (ESA) sta ta teden zagnali novo orodje Rapid Action
Coronavirus Earth (RACE), ki bo na podlagi opazovanj iz vesolja v pomoč pri zelenem in trajnostnem okrevanju po
pandemiji covida-19. Orodje meri ključne okoljske parametre, kot so spremembe kakovosti zraka in vode, ter
gospodarske in človeške dejavnosti, kot so industrija, pomorstvo, gradbeništvo, promet in kmetijstvo.
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ZAGREB - Delavci v nekaterih hrvaških podjetjih, predvsem v predelovalni industriji, si lahko morda spet obetajo
štiridnevni delovnik s petkom kot dela prostim dnevom. Takšno možnost vlada napoveduje v okviru novih protikoronskih
ukrepov. Vlada je sicer zakonsko določilo, ki je krajši delovni teden že omogočalo, odpravila leta 2017.
MADRID - Španska vlada je ta teden potrdila predlog zakona o ravnanju z odpadki, s katerim naj bi v Španiji zelo
zmanjšali uporabo plastične embalaže za enkratno uporabo. V Madridu med drugim predlagajo uvedbo davka nanjo.
Španske oblasti s predlaganim zakonom merijo predvsem na zmanjšanje uporabe plastičnih kozarcev in steklenic, ki jih
uporabljajo v sektorju hitre prehrane ter pri ponujanju pijač in jedi, ki jih je mogoče vzeti s seboj.
DRESDEN - Četudi programi pomoči avtomobilski industriji na kratek rok spodbujajo prodajo avtomobilov, na srednji rok
nimajo pravega doprinosa, je pokazala ta teden objavljena študija dresdenske podružnice nemškega inštituta za
gospodarske raziskave Ifo. Avtorji raziskave so pod drobnogled vzeli sheme pomoči v 15 državah, med drugim Nemčiji,
Španiji in ZDA.
LONDON - V Veliki Britaniji je bilo maja prodanih le 20.000 novih avtomobilov, kar predstavlja 89-odstotni medletni
padec. V sektorju so zato že napovedali ukinitev 2000 delovnih mest.

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

SAN JOSE - Ameriški tehnološki velikan Apple želi svoje pametne telefone pred krajo iz trgovin zaščititi tudi z oddaljenim
nadzorom. Kot so ta teden poročali ameriški mediji, so se na zaslonih ukradenih iphonov pojavila obvestila, da je naprava
onesposobljena in da ji sledijo. Ukrep naj bi veljal le za naprave, ki še niso bile prodane.
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KULTURNA DEDIŠČINA

Dragana Stanković
NAJNOVEJŠE
6. junij 2020
07:00
6. junij 2020 7:00
4 min
Oblast z
Predviden čas
branja: 17
min
neumitimi
ušesi
4 min

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
Iz tiskane edicije
na italijanski meji
še ni pojasnjena

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

14 min

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

19 min

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...

34 min

Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

Slovenski gradovi: 800 let
rojstev, smrti, življenja,
ljubezni…
S težkim železnim ključem je Ivan Radanovič počasi, spoštljivo
odklenil velikanska grajska vrata. Že 21 let sleherni dan obhodi vsak
kotiček državnega gradu Pišece in preveri, ali je vse, kot mora biti,
poskrbi, da je v gradu ves čas primerna temperatura, zalije rože.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

»Odnos države do tovrstne kulturne dediščine je tak, ko
odgovornost. Takoj zatem pridemo do ponosa, odnosa

Kulturni spomenik državnega pomena
nedaleč od Brežic, v pisnih virih prvič
omenjen leta 1329, je Radanovičev drugi
dom. Ob tem poudari, da gradu ne pride
samo pogledat, ampak pride seveda tudi
delat, sploh v poletnih mesecih, ko je
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veliko opravil v okolici gradu, pod
krošnjami sekvoj, katalpe, platane, ginka
in ob ribniku. Pozimi je treba med drugim
NAJNOVEJŠE
4 min

4 min

14 min

19 min

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

34 min

poskrbeti za vsaj tisto minimalno
temperaturo v prostorih, ki je potrebna,

Oblast z
neumitimi ušesi

da se ne pojavijo posledice na zidovih.

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

vlage iz več stoletij starih zidov ne

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

večeru spet pol ure, da jih zapre.

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...

številko 1. Vendar sem jo pred obnovo

Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…
Vse objave

»Kljub temu so posledice vidne, kajti
spraviš nikoli,« pravi »graščak« Ivan.
Redno zrači prostore. Pol ure mu vzame,
da odpre vsa okna v gradu. In proti

»To je najstarejša zgradba v Pišecah. Tu
se Pišece začnejo, grad nosi hišno
snel in jo shranil. Zelo spoštujem našo
kulturno dediščino, te zidove. V to se
enostavno zaljubiš, zato mi je zelo težko,
če vidim, da kak del gradu propada,
sploh zdaj, ko je že tolikšen del
kompleksa obnovljen.«
Od leta 1996 do 2017 je bilo v obnovo
pišeškega gradu, vključno s komunalno
infrastrukturo, na novo zgrajenim
parkiriščem in dostopno potjo, vloženih
6,2 milijona evrov, od tega 2,5 milijona
evropskega denarja. Grad je v celoti
statično saniran, obnovljeni so streha,
stopnišče, dvorane, urejeni so študentski
apartmaji s 30 posteljami, sanitarije. Po
celotnem gradu je napeljano talno gretje
in vse potrebne instalacije. Na obnovo še
čakata romanska kapela in romanski
stolp. Leta 2014 je ministrstvo za
obnovljeni del gradu pridobilo uporabno
dovoljenje.
Toda postelje, ki naj bi jih zasedli
študentje bodoče akademije za varstvo
narave in razvoj podeželja, so že leta
prekrite s polivinilom, o čemer smo se
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lahko novembra 2018 novinarji prepričali
skupaj s tedanjim ministrom za kulturo
Dejanom Prešičkom. Takoj po obnovi je
NAJNOVEJŠE
4 min

4 min

14 min

19 min

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

34 min

Oblast z
neumitimi ušesi
Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena
Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...
Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...
Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…
Vse objave

sicer bilo nekaj poskusov oživitve gradu,
denimo s festivalom stare glasbe Seviqc
Brežice, bilo je tudi nekaj porok, a to je
tudi vse.

Dobro zamišljena
vsebina ni bila dovolj
»Tega, kar se dogaja s pišeškim gradom,
enostavno ne morem razumeti,«
ogorčenja ne skriva Franci Zidar,
geograf in zgodovinar, ki se je pred
dobrimi 20 leti kot tedanji direktor
Kozjanskega parka skupaj s
predsednikom krajevne skupnosti Pišece
Petrom Skrivalnikom in tedanjim
župnikom Francem Ornikom odločil, da
je treba ustaviti propadanje gradu. Ob
podpori Slovensko-bavarskega društva
in številnih drugih partnerjev iz Slovenije
in Nemčije je oblikoval idejo o
vzpostavitvi akademije za varstvo narave
in razvoj podeželja za srednjo in
vzhodno Evropo, s čimer sta se strinjali
tudi ministrstvo za kulturo ter ministrstvo
za okolje kot ustanovitelj Kozjanskega
parka.
Ko ga povprašamo, zakaj se zadeva ni
izšla, na mizo postavi debel fascikel
dokumentacije. Zastavljena vsebina je
bila podlaga, da je država pridobila
evropska sredstva. »Obnavljati neki
kulturni spomenik, ne da bi vedeli, kaj bo
v njem, je nesmiselno,« pravi Zidar. Ko je
bil grad že sredi korenite prenove, pa se
je zgodilo nekaj stvari, ki so program
sesule. Leta 2005 je Zidar zaradi
nesoglasij v javnem zavodu odstopil z
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mesta direktorja, novo vodstvo pa ni bilo
več naklonjeno projektu akademije.
»Posledično je bilo tudi ministrstvo za
NAJNOVEJŠE
4 min

4 min

14 min

19 min

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

34 min

Oblast z
neumitimi ušesi
Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

okolje vse manj zainteresirano in zadeva
je po vsebini padla.«
Pripravljenost za upravljanje gradu
Pišece je že večkrat izrazil Posavski
muzej Brežice, ki v obnovljenem
brežiškem gradu že leta ustvarja
uspešno zgodbo. Direktorica muzeja

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

Alenka Černelič Krošelj pišeški grad

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...

ponudbo na področju kulturnega turizma.

Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

nagrada Jakob, sejemska nagrada za

Vse objave

vidi kot dostopen, za javnost odprt
objekt, ki je del muzejske ponudbe
Posavje in neločljivo povezan s preostalo

Da je mogoče s sodelovanjem narediti
odlično grajsko zgodbo, najbolje ve prav
Černelič-Krošljeva, kar dokazuje tudi
kakovost in odličnost v turizmu, ki jo je
projekt Gradovi Posavja prejel januarja
letos. V projekt so poleg brežiškega
vključeni gradovi Rajhenburg, Sevnica,
Podsreda, Mokrice in samostan
Kostanjevica na Krki, torej gradovi v
državni, občinski in zasebni lasti. »S
svojimi različnostmi so povezani v
skupen projekt. Prav ta povezanost je
izjemna in inovativna za siceršnje
slovenske razmere, kjer se pogosto
zapiramo za grajske zidove,« je odločitev
komisije utemeljil njen predsednik dr.
Janez Bogataj. Projekt tako združuje
muzeje, galerije, hotel z raznolikimi
vsebinami, zgodbami, programi in
ponudbo. »Ravno prisotnost dediščine v
nekem prostoru je ključna za turistični
obisk in razvoj turistične dejavnosti,«
dodaja Černelič-Krošljeva.
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Ko zmanjka politične
volje
NAJNOVEJŠE

Sloveniji, ki ga je država z velikim

4 min

Oblast z
neumitimi ušesi

vložkom skoraj v celoti obnovila, a nikoli

4 min

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

pravi arhitekt, umetnostni zgodovinar in

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

»Drugod so se obnove bolje obnesle in

14 min

19 min

34 min

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

»Na srečo je grad Pišece edini grad v

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...
Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…
Vse objave

ni zaživel oziroma dobil uporabnika,«
profesor na mariborski Fakulteti za
gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo, kastelolog dr. Igor Sapač.
vsi obnovljeni gradovi boljše ali slabše
funkcionirajo, denimo Rajhenburg,
Snežnik, Ptuj, Strmol, Jablje, knežji
dvorec v Celju.« Kot pojasni, se je
zalomilo predvsem pri obnovi tistih
gradov, pri katerih je država obnovitvena
dela zelo poškodovanih grajskih stavb na
pol poti predčasno prekinila. Pri tem
omenja Kostel ob Kolpi, Rihemberk na
Goriškem, Turnišče pri Ptuju. »V teh
primerih je zmanjkalo politične volje za
dokončanje sicer smiselnih obnovitvenih
načrtov in država je napol sanirane
lupine brez oken prepustila posameznim
občinam.«
V primeru Rihemberka se prenos
lastništva na občino Nova Gorica leta
2013 kaže kot dobra poteza. Rihemberk
velja za enega najlepših in največjih
srednjeveških objektov pri nas. Skozi
evropski projekt Restaura je občina
natančno razdelala možnosti obnove in
dolgoročnih načrtov, definirala bolj
izvedljivo vizijo, izdelala projektno in
drugo dokumentacijo ter za svoje načrte
pridobila soglasja vseh potrebnih
deležnikov, od lokalne politike do
zavodov za varstvo narave in kulturne
dediščine, pravi Nataša Kolenc, vodja
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projekta Restaura na Mestni občini Nova
Gorica. »Vzpostavljeno sodelovanje je
tudi omogočilo, da je bil grad že v letu
NAJNOVEJŠE
4 min

Oblast z
neumitimi ušesi

4 min

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

14 min

19 min

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

34 min

2017 ponovno odprt za javnost, kljub
omejitvam. To je dodatno spodbudilo in
osmislilo nadaljnjo skrb za grad.«
Površine znotraj grajskega kompleksa so
temeljito očistili, zavarovali so nevarne
dele, obnovili dve največji strehi, poteka
obnova vhodnega poslopja s stolpom in

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

večjega dela zahodnega ter severnega

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...

evrov, od tega je do zdaj v obnovo in

Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

obzidja. Z različnimi projekti in iz
občinskega proračuna je bilo med letoma
2016 in 2020 zagotovljenih okoli 550.000
opremljanje gradu vložena približno
polovica. Dela še potekajo, nadaljuje se
tudi iskanje dodatnih sredstev za
nadaljnjo obnovo. Grad je čez poletje ob
koncih tedna odprt za obiskovalce,
organizirane skupine lahko ob predhodni
najavi grad obiščejo kadarkoli, med
poletjem je prizorišče različnih javnih

Vse objave

prireditev.

Iz leta v leto manj
denarja za gradove
Ko smo na ministrstvu za kulturo
spraševali, koliko sploh je gradov v
Sloveniji, se je izkazalo, da odgovor ni
tako enostaven. Po strokovni definiciji je
grad utrjena srednjeveška fevdalna
postojanka na izbrani, običajno težko
dostopni lokaciji. Laična uporaba besede
grad obsega tudi renesančne trdnjave,
dvorce (denimo Brdo pri Kranju, Murska
Sobota) in celo nekatere samostane
(»grad« Kostanjevica ob Krki). V register
nepremične kulturne dediščine je
trenutno vpisanih 30.174 enot, od tega je
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535 enot grajske arhitekture, to so
gradovi, dvorci, utrdbe, graščine, grajske
pristave, razvaline, arheološke ostaline.
NAJNOVEJŠE
4 min

4 min

14 min

19 min

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

34 min

Če govorimo samo o stavbah, je teh po
podatkih ministrstva 351, od tega 142 v

Oblast z
neumitimi ušesi

zasebni lasti, lastnice 125 grajskih

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

72, za 12 objektov pa ni podatka o

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

dediščine zelo pomanjkljiv, saj ni nastal

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...

Kar se tiče grajskih stavb, register ne

Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

objektov so občine, v državni lasti jih je
lastništvu.
Sapač ob tem opozarja, da je register
na podlag sistematičnega pristopa,
ampak bolj ali manj naključno oziroma
kampanjsko, vsekakor zelo nestrokovno.
upošteva kasteloloških strokovnih
raziskav iz zadnjih dveh desetletij. Glede
na knjižno zbirko Grajske stavbe v
Sloveniji, ki je izhajala v letih od 1994 do
2014, je mogoče ugotoviti, da je v
Sloveniji evidentiranih več kot tisoč
lokacij grajskih stavb, torej srednjeveških
gradov, srednjeveških dvorov in

Vse objave

novoveških dvorcev, dodaja Sapač.
Petdeset grajskih objektov, ki so v javni
lasti, je spremenjenih v muzeje, običajno
z dodano gostinsko in drugo turistično
ponudbo. Triindvajset grajskih objektov v
lasti države je bilo spremenjenih v
psihiatrične ustanove, domove za
starejše, zapore in druge javne
ustanove, 15 grajskih objektov je
obnovljenih za potrebe prenočitvene
dejavnosti.
Po podatkih Direktorata za kulturno
dediščino je bilo od leta 1995 do 2018 v
spomeniškovarstvene projekte na
gradovih, dvorcih in graščinah vloženih
72,5 milijona evrov državnega in
evropskega denarja, od tega 63

16

06.06.2020

Dnevnik.si

Sobota, 07:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042931271/slovenija/sloven...

8 / 15

odstotkov v državne, 32 odstotkov v
občinske in le pet odstotkov oziroma 3,6
milijona evrov v zasebne objekte.
NAJNOVEJŠE
4 min

4 min

14 min

19 min

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

34 min

Največ, po šest milijonov evrov in več
večinoma evropskega denarja, je šlo za

Oblast z
neumitimi ušesi

obnove v letih 2006 in 2007 ter 2012 in

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

ni bilo, država je leta 2017 za obnove in

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...
Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...
Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

2014. Zadnja štiri leta evropskih razpisov
vzdrževanje kulturnih spomenikov
namenila le še 580.000 evrov, leto
kasneje 671.000 evrov.
»Država vse od leta 1999, ko je sprejela
predzadnji zakon o kulturni dediščini,
nima prave vizije, kaj z grajsko dediščino
sploh početi,« razmišlja Sapač. »Na eni
strani imamo vrhunske objekte, ki so
povsem spregledani, na drugi strani pa
prepogosto precejšen denar namenjamo
za drugo- in tretjerazredne kulturne
projekte. Absurdno je tudi to, da vedno
več denarja namenjamo za
institucionalno delovanje, povezano z
varstvom kulturne dediščine, in ne za

Vse objave

končni cilj: ohranitev dediščine. Tako
imamo dokaj obsežno spomeniško
službo, bistveno večjo, kot je, denimo, v
Avstriji. Hkrati puščamo nekatere objekte
povsem vnemar, predvsem pa
opuščamo redno vzdrževanje. Na
številnih pomembnih grajskih stavbah na
vseh koncih Slovenije se zato v zadnjih
letih pospešeno sesipajo strehe.«
Zato bo za tisto, za kar bi morda letos
potrebovali 10.000 evrov, morda čez
nekaj let potrebnih že 50.000 evrov, kajti
stvari se rušijo in jih je treba na novo
zgraditi, kar je neprimerno dražje kot
sprotno vzdrževanje, dodaja Sapač.
»Zato v Avstriji, denimo, govorijo o
spomeniški negi, ne o obnovah.«
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68 evropskih milijonov,
a nič za zasebne
gradove
V obdobju 2004–2006, ko je obnavljalo

4 min

Oblast z
neumitimi ušesi

4 min

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena
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Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...
Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...
Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…
Vse objave

grad Pišece, je ministrstvo za kulturo z
državnimi in evropskimi sredstvi iz
evropskega regionalnega sklada za
razvoj v skupni vrednosti 15,5 milijona
evrov v celoti ali delno obnovilo tudi grad
na Ptuju, na Goričkem, grad Snežnik in
grad Negova. Državni grad Negova je
prejel največji kos pogače. S skoraj 6,2
milijona evrov, večinoma evropskih, je
država do leta 2009 obnovila
gospodarski del, novi del gradu, dva
stolpa, most do starega gradu in del
obzidja. Kot pravi Tatjana Kotnik Karba,
direktorica Zavoda za kulturo, promocijo
in turizem Gornja Radgona, ki upravlja z
obnovljenim delom gradu, na obnovo še
vedno čakajo stari del gradu, ki je osrčje
celotnega grajskega kompleksa, del
obzidja in en stolp.
Grajski kompleks je prizorišče
dokumentarnih in umetniških razstav,
koncertov, performansov, festivalov in
delavnic. Na začetku aprila in septembra
pripravijo zeliščarski dan, v sklopu gradu
je urejen velik zeliščni vrt, na gradu je
urejena spominska soba dr. Antona
Trstenjaka. Grad postaja tudi priljubljen
prostor za poroke. Lani se je priključil
čezmejnemu projektu Cesta gradov,
vključen je tudi v mednarodni projekt
Ruritage, dediščina za regeneracijo
podeželja, v katerem sodeluje 38
partnerjev iz 18 držav. »S tem je postal
prvovrstno središče podeželske
dediščine v Sloveniji,« dodaja KotnikKarbova.
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V obdobju 2007–2013 je ministrstvo za
obnovo in oživljanje kulturnih
spomenikov ter javne kulturne
NAJNOVEJŠE
4 min

4 min

14 min

19 min
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infrastrukture, izključno v državni in
občinski lasti, razdelilo 68 milijonov

Oblast z
neumitimi ušesi

»evropskih« evrov. Za gradove v zasebni

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

bili dvorec Lantieri v Vipavi, grad v

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

mest, obnovljene objekte pa je v tem

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...

V 15 letih deset
ministrov za kulturo

Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

2020 se je kulturno ministrstvo skupaj z

Vse objave

lasti torej nič. Med izbranimi projekti so
Brežicah, Muzej in prezentacija lutk na
Ljubljanskem gradu. Izvedenih je bilo 33
projektov, ustvarjenih 106 novih delovnih
obdobju obiskalo več kot 1,4 milijona
ljudi, naštevajo na ministrstvu.

V iztekajoči se finančni perspektivi 2014–
ministrstvom za okolje lotilo projektov
ohranjanja biotske raznovrstnosti in
varstva kulturne dediščine. Za ta namen
bo letos in prihodnje leto obnovilo in
uredilo prostore v gradu Štanjel v občini
Komen ter notranjost gradu Borl v občini
Cirkulane. A na Borlu bi se zadeve prav
gotovo premikale bistveno počasneje (če
sploh), če ne bi bilo Društva za ohranitev
gradu Borl.
»Naša vizija je Borl, ki bo varen in
urejen, da bo kulturne, turistične in
podjetniške dejavnosti v njem mogoče
izvajati v sožitju z obstoječo kulturno
dediščino in naravo,« pravi predsednica
društva Sonja Golc. Poslanstvo leta
2005 ustanovljenega društva je gradu
povrniti življenje in dostojanstvo. »Na
začetku smo bili polni energije, naivni,
saj smo mislili, da je država resnično
zainteresirana za delno obnovo gradu
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(takrat ne bi bilo treba narediti toliko kot
danes) in da bo Borl kmalu zaživel. Mislili
smo, da če naredimo vse prostovoljno in
NAJNOVEJŠE
4 min

4 min

14 min

19 min
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brezplačno, da bo to sprejeto kot
pozitivno in z odobravanjem. No, motili

Oblast z
neumitimi ušesi

smo se,« pravi Golčeva in dodaja, da se

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

ministrov. »Vsakokrat, ko je prišla na

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...
Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...
Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

je v 15 letih zamenjalo že deset kulturnih
obzorje nova oseba, je pri nas vzklilo
novo upanje, ki po vseh teh letih še ni
ugasnilo.«
Člani društva so gradu posvetili nemalo
prostovoljnih ur, ga čistili, pripravljali
različne dogodke, posvete o njegovem
pomenu, izdali so tudi več publikacij.
»Če se za Borl ne bomo zavzeli tisti, ki tu
živimo in ga imamo radi, se ne bo zavzel
nihče drug,« je prepričana Golčeva. Leta
2018 je ministrstvo zagotovilo denar za
sanacijo skale pod teraso, kjer je nekaj
let prej prišlo do večjega podora skal.
Hkrati so na terasi potekale arheološke
raziskave, ki so pokazale, da bi lahko

Vse objave

Borl nastal že prej kot v 12. stoletju, kot
so menili doslej. Borl je bil med drugo
svetovno vojno zbirno taborišče za
slovenske rodoljube, nato zavetišče za
vojne sirote, po vojni sta bila v njem hotel
in restavracija, vse do osemdesetih let,
ko so ju zaprli.
Po več letih čakanja in obljub naj bi se v
kratkem vendarle začela delna obnova
gradu. Gre za dvomilijonski projekt, ki ga
vodi ministrstvo za kulturo, 1,6 milijona
evrov je sredstev iz evropskega sklada
za regionalni razvoj. Projekt je vključen v
program ohranjanja naravne in kulturne
dediščine na porečju Drave, ki je del
programa upravljanja območij Natura
2000.
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Ne gre le za zidove in
kamne
NAJNOVEJŠE

evropskega denarja za obnovo in

4 min

Oblast z
neumitimi ušesi

vzdrževanje kulturnih spomenikov je v

4 min

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

državni ali občinski lasti, državnega

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

spomenikov nikoli ni bilo korektnega

14 min

19 min

34 min
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Kaj pa zasebni lastniki? Večina

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...
Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

prejšnjih letih šla za grajske zidove v
denarja za ta namen je sramotno malo,
poudarjajo sogovorniki. Po Sapačevih
besedah do zasebnih lastnikov kulturnih
odnosa. »Država je leta 1999 podržavila
celo vrsto gradov, preostale pa
enostavno odpisala. Denarja za zasebne
gradove nikoli ni bilo, čeprav je jasno, da
zasebnik z denarjem, ki ga dobi od
države, lahko naredi bistveno več kot
država, saj stvari izpelje na najbolj
gospodaren način,« pojasnjuje.
Leta 2007, »oborožen« z bogatimi
izkušnjami obnove gradov v Pišecah, na
Bizeljskem, v Olimju in Podsredi, je

Vse objave

Franci Zidar od avstrijske rodbine Galle
za 80.000 evrov kupil grad Lemberg
blizu Vojnika. »Morda je na milijon ljudi
en tak norec, kot sem jaz,« navrže Zidar.
Na različnih razpisih mu je v dobrem
desetletju uspelo nabrati slabih 400.000
državnih evrov, kar je manj kot polovica
sredstev, doslej vloženih v obnovo in
vzdrževanje.
Najprej je začel z nujnimi zaščitnimi deli,
utrjevanjem in sanacijo obzidja, da se ne
bi kaj zrušilo v dolino. Ogromno dela
opravi sam, z lastnimi rokami, vse
seveda v skladu s konservatorskim
programom in kulturnovarstvenimi
pogoji. »V tem gradu je 800 let rojstev,
smrti, življenja, jeze, veselja, ljubezni. Ne

21

06.06.2020

Dnevnik.si

Sobota, 07:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042931271/slovenija/sloven...

13 / 15

gre le za kamne, opeko, zidove, ampak
za odtis generacij, ki so imele neki
odnos,« pravi.
NAJNOVEJŠE
4 min

4 min

14 min

19 min
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Oblast z
neumitimi ušesi
Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena
Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...
Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...
Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…
Vse objave

»Grad ni namenjen meni. Moj cilj je
ustvariti sodobno, na izročilu dediščine
utemeljeno ponudbo, usmerjeno v to, da
udeleženci uživajo. Oživitev gradu vidim
v smeri kulturnega, izobraževalnega,
poslovnega, seminarskega turizma. Ker
zasebni lastniki več stoletij stare zidove
obnavljamo zato, da bi od tega nekaj
imela (predvsem) širša skupnost, je
odnos države do nas toliko manj
razumljiv,« dodaja Zidar.
Enakega mnenja je Peter Pirnat, lastnik
gradu Tuštanj pri Moravčah. Grad je dom
rodbine Pirnat od leta 1854, ko se je
njegov praded, grajski vrtnar Luka Pirnat,
poročil s šestnajst let starejšo grofico
Maksimiljano Škarja. Je eden redkih
gradov v Sloveniji z ohranjeno originalno
opremo, ohranjenih je tudi ogromno
listin, pergamentov, celo urbarij z zapisi
od leta 1510 naprej.

Gradu brez duše
milijoni ne pomagajo
Pirnat odpre lesena vrata v osrednji
prostor, grajski salon z mizo, bogato
tapeciranimi stoli, počivalnikom v značilni
bordo barvi, portreti na stenah, starimi
zavesami na originalnih oknih. Ko zaigra
na klavir iz leta 1815, skorajda začutiš
utrip družabnega dogajanja v salonu. V
naslednjem prostoru stoji omara z
originalnim porcelanom, Napoleonovimi
krožniki, spominskimi skodelicami s
podobo Franca Jožefa.
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Pirnatovi obiskovalce radi popeljejo skozi
zgodovino gradu, pripravljajo različne
delavnice za šolske skupine, njihova
NAJNOVEJŠE
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4 min

14 min

19 min
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34 min

glavna dejavnost pa so poroke. Vsako
leto jih imajo več, zdaj že okoli 50 na

Oblast z
neumitimi ušesi

leto. Grad obnavljajo od leta 1994,

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

in tam jim nekaj tisočakov uspe pridobiti

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

»Če gradu ne vdihneš življenja in duše,

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...

kajti v vse skupaj vložiš mnogo več, pa

Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

večinoma z lastnimi sredstvi in delom, tu
na kakšnem razpisu ministrstva za
kulturo, pred leti je ureditev poročne
dvorane sofinancirala občina Moravče.
tudi milijoni, vloženi v obnove, ne
pomagajo. Zasebni lastniki imamo čisto
drugačen odnos do dogajanja na gradu,
ne mislim le na denar,« pove Pirnat.
»Že sedem, osem let od države nismo
dobili ničesar. Poleg tega smo v razviti
osrednjeslovenski regiji in sploh ne
pridemo zraven.« Najnujnejše, kot sta
streha in statika, jim je pred leti uspelo
urediti, toda v tako veliko stavbo je treba

Vse objave

vlagati ves čas, pravi Pirnat. Tako vsa
sredstva, ki jih dobijo s porokami in
drugimi dogodki, vložijo v grajske zidove.
Zadnje desetletje tudi z občine
finančnega priliva ni, češ da gre za
zasebno lastnino. »Toda četudi gre za
zasebno lastnino, je grad vendar ena
največjih znamenitosti v moravški dolini
in celo širše. Tudi pred leti, ko smo dobili
denar od države, smo morali zagotoviti
50 odstotkov lastnih sredstev in ogromno
lastnega dela. Vsak evro je bil seveda
dobrodošel, toda prav gotovo smo ga
nekajkrat obrnili in z njim naredili mnogo
več, kot je država z milijoni v kakšnem
svojem gradu,« pravi Pirnat.
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»Biti lastnik gradu, dvorca ali kakega
drugega kulturnega spomenika je v
Sloveniji diskriminatorna zgodba,« doda
NAJNOVEJŠE

toda nezaupanje, zavist, nerazumevanje

Oblast z
neumitimi ušesi

in še marsikaj drugega je zadaj. Očitno

4 min

Skrivnost
oboroženih
zelenih možicev
na italijanski meji
še ni pojasnjena

pa politične dediščine.«

14 min

Varde po Evropi:
Težijo policistom,
patruljirajo s
helikopterjem in
podstavljajo...

19 min

Franc Kangler,
državni sekretar
na MNZ:
Kolesarjenje v
enem in istem
krogu je pr...

34 min

Slovenski
gradovi: 800 let
rojstev, smrti,
življenja,
ljubezni…

4 min
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Zidar. »Pravega razloga ne poznam,

je to neka stigma, morda del kulturne ali

Vse objave

24

06.06.2020

Finance.si

Sobota, 13:00

Država: Slovenija

Kazalo

1/8

https://izvozniki.finance.si/8962572/Nemci-bodo-su...

Nemci bodo subvencionirali le nakupe električnih avtov. Kaj
to pomeni za naše avtomobiliste?
Čas branja: 6 min

16
06.06.2020 13:00

Slovenski avtomobilski dobavitelji letos pričakujejo od 15- do 30-odstotni
upad prihodkov; odpuščajo agencijske delavce, ne podaljšujejo pogodb za
določen čas, v nemilosti so redno zaposleni

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

MATEJA BERTONCELJ , BOŠTJAN USENIK , ALBINA KENDA

Foto: Oliver Killig/Volkswagen
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Več iz teme:
koronavirus >
Kolektor >

avtomobilska industrija >
LTH Castings >

TAB Tovarna... >

Domel >

izvozniki >

poslovanje podjetij >

Iskra Mehanizmi >

KLS Ljubno >

Angela Merkel >

Preberite tudi
Nemški 130-milijardni sveženj vsebuje znižanje DDV, ni pa v njem
subvencij za nakup bencinskih ali dizelskih vozil
Analiza inštituta Ifo: pod črto se prodaja avtov zaradi subvencij ne
poveča

Nemška koalicija je sklenila, da avtomobilsko industrijo podpre z subvencijo za nakup

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

električnih avtov in priključnih hibridov, nič pa ne bo država primaknila k nakupu novih
vozil z bencinskimi in dizelskimi motorji. S tem je ugasnilo upanje, da bo država močneje
spodbudila prodajo na največjem evropskem trgu. Kako bo to vplivalo na naše
avtomobilske dobavitelje? Tu so odgovori družb Kolektor, LTH
Castings, Domel, Iskra Mehanizmi in KLS Ljubno. Pišemo še, kako gre
mežiškemu TAB, kjer bodo verjetno morali odpustiti sto sodelavcev.
Nemška koalicija pod vodstvom kanclerke Angele Merkel je dosegla dogovor o drugem
spodbujevalnem svežnju za okrevanje gospodarstva, vrednem 130 milijard evrov. Del
dogovora je, da Nemčija neposredno iz zveznega proračuna podpre nakup električnega
avtomobila oziroma priključnega hibrida z neposredno zvezno subvencijo šest tisoč
evrov, kar je polovico več, kot znaša dosedanja subvencija. To pa je veliko razočaranje za
nemško avtomobilsko industrijo in s tem tudi za njihove slovenske dobavitelje.
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Subvencija za avte, ki so imeli lani le 3,1-odstotni tržni delež
Kljub lobiranju nemški avtomobilski industriji tako, kot kaže, ne bo uspelo ponoviti
dosežka iz kriznega leta 2009, ko je država kupcem subvencionirala nakup novih avtov
ne glede na njihov pogon in s tem zagotovila precej hitro oživitev prodaje avtov. Zdaj
bodo subvencije veljale samo za električne avte in priključne hibride, ki pa so lani v
Nemčiji po podatkih zveznega prometnega urada (Kraftfahrt Bundesamt) imeli le 3,1odstotni delež med vsemi na novo registriranimi vozili. A dejansko bo ukrep vplival še na
manjši delež trga, saj bo država kupcem primaknila do šest tisoč evrov le za električne
avte in priključne hibride, ki ne stanejo več kot 40 tisoč evrov.

Te subvencije industriji kratkoročno ne bodo opazneje pomagale
»Zaradi afer v nemški avtomobilski industriji v minulih letih je bila večja podpora tokrat
politično prevelik zalogaj. Subvencije za električne avtomobile industriji kratkoročno ne
bodo mogle opazneje pomagati, ker govorimo še o zelo majhnih deležih proizvodnih
zmoljivosti, ki imajo praviloma nizko dobičkonosnost. Dolgoročno pa to lahko pomeni
dodaten pospešek elektrifikaciji, v kakšnem obsegu, pa za zdaj ni mogoče oceniti,« sklep
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

koalicije komentirajo v LTH Castings.

Subvencije le za električne avte – to ni dobra novica
V Kolektorju menijo, da taka subvencija ni dobra novica ne za slovensko avtomobilsko
industrijo ne za Kolektor. »Smo pa v Kolektorju že prej pripravili načrt in strategijo
poslovanja s predvidenimi ukrepi za letos, a ta ni vključevala nikakršnih pozitivnih
učinkov nemških subvencij,« pojasnjuje Radovan Bolko, predsednik uprave
Kolektorja.

Za Domel, ki bo delal za električne avte, pa to je spodbuda
Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domela, pove: »Ukrep je bil pričakovan, saj je
nedavna kriza s skoraj popolno ustavitvijo prometa pokazala, kakšen vpliv imajo promet
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oziroma fosilna goriva na onesnaženost zraka v velikih mestih. Ukrep je tudi v skladu z
omejitvami prometa v večjih mestih. Ker je nemška avtoindustrija še vedno zelo odvisna
od klasične avtomobilske tehnologije, je kljub temu ukrep presenečenje predvsem za
nekatere tradicionalne proizvajalce komponent avtoindustriji. Za Domel je to dobra
novica, saj imamo večino novih nominacij oziroma na novo pridobljenih poslov in s tem
povezanih velikih investicij, usmerjenih v elektromobilnost. Zato verjamemo, da se bo
rast na tem segmentu z novimi spodbudami pospešila.«

Prodaja je še vedno manjša za polovico
Trenutni upadi prodaje slovenskih dobaviteljev so še vedno zelo veliki. »Prvo četrtletje
smo končali po predvidenem načrtu. Aprila je proizvodnja v našem avtomobilskem delu
upadla tudi do 60 odstotkov, maja do 50 odstotkov, junija bo rezultat glede na trenutna
naročila podoben,« povedo v Kolektorju.
Tudi v LTH Castings je tako: »Za junij predvidevamo 50 odstotkov načrtovane prodaje.«
V Iskri Mehanizmih so, kot je v intervjuju za Finance Manager povedal njegov
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direktor Marjan Pogačnik, aprila in maja dosegli 50 odstotkov načrtovane prodaje.
V Domelu, ki četrtino proizvodnje nameni avtomobilski industriji, junija pričakujejo 50odstotni upad na avtomobilskem delu, celoten Domel pa bo imel za 30 odstotkov manjše
prihodke.
Mirko Strašek, direktor KLS Ljubno, pa pravi: »Avtomobilski industriji so naročila
najbolj upadla maja, v povprečju za dve tretjini. To čutimo tudi mi. Ukrepi, ki jih
sprejemajo v državah z največjim avtomobilskom trgom (EU, ZDA in Kitajska), nam
dajejo upanje in optimizem za postopno izboljšanje v prihodnjih mesecih. Če se jeseni ne
bo ponovila epidemija koronavirusa, računamo na večje izboljšanje jeseni.«

Letos bo upad od 15 do 30 odstotkov
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Napovedi do konca leta so nehvaležne, posebno zato, ker ni znano, kako bo z morebitnim
vnovičnim izbruhom novega koronavirusa.
A trenutno so pričakovanja slovenskih avtomobilskih dobaviteljev, da bodo letos
poslovali s 15 do 30 odstotki manjšimi prihodki kot lani.
Radovan Bolko pove: »Ocenjujemo, da naj bi do konca leta v avtomobilskem delu
Kolektorja prišli na 80 odstotkov normalne proizvodnje. To pomeni, da bi imeli na letni
ravni za 25 do 30 odstotkov manjši obseg prodaje kot lani.«
Tudi v LTH Castings ocenjujejo, da bodo do konca leta prišli na 80 odstotkov lanske
prodaje. Kolikšen upad pričakujejo na letni ravni, pa nismo izvedeli.
V Iskri Mehanizmih za letos načrtujejo od 20 do 30 odstotkov manjše prihodke kot lani.
V Domelu, kjer s prodajo avtomobilski industriji ustvarijo četrtino prihodkov, letos
pričakujejo 15 odstotkov manjšo prodajo kot lani.
Mirko Strašek, KLS Ljubno: »Nehvaležno je napovedovati, kakšen bo rezultat letošnje
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prodaje. Upad bo velik, precej več kot desetodstoten.«

Konec dela za agencijske delavce in tiste za določen čas,
odpuščanja …
Čeprav so podjetja izkoristila pomoči države iz protikoronskih zakonov, namenjenih
industriji, torej uporabljajo instrument čakanja na delo doma in z junijem še ukrep
skrajšanega delovnega časa, pa se ob takih upadih naročil zmanjšanju števila zaposlenih
ni mogoče izogniti. Doslej so bili v nemilosti predvsem agencijski delavci in tisti s
pogodbami za določen čas. Z obojimi so podjetja pretrgala sodelovanje. Prav tako se
bodo podjetja odpovedala zaposlenim, ki jim ne manjka več veliko do upokojitve oziroma
ti nanjo lahko počakajo na zavodu za zaposlovanje. Pričakovati pa je, da bo tarča tudi del
delavcev s pogodbami za nedoločen čas.
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V Iskri Mehanizmih so povedali, da se bo pri njih do konca leta moralo posloviti 50 od
600 zaposlenih.
Matjaž Čemažar, Domel: »Skrčili smo število pogodb za določen čas, in sicer se v aprilu
in maju nismo odločili za podaljšanje 20 ljudem. Glede na trenutne prodajne napovedi in
veljavni vladni ukrep skrajšanega delovnega časa ocenjujemo, da tudi v prihodnjih
mesecih ne bo treba odpuščati.«
Mirko Strašek, KLS Ljubno: »Ne nameravamo odpuščati sodelavcev, nasprotno,
načrtujemo nove zaposlitve strokovnih sodelavcev za področje razvoja, tehnologije,
informatike in kakovosti. Do zdaj petim sodelavcem, ki so se zaposlili pred kratkim,
nismo podaljšali pogodb, ker niso dosegli zahtevanih ciljev in napredka.«

V TAB Mežica ogroženih sto delovnih mest
Zaradi upada naročil bodo v mežiškem proizvajalcu akumulatorjev TAB verjetno morali
odpustiti 100 od 700 zaposlenih, piše STA. Marca so sicer v družbi že odpustili 23 ljudi.
Aprila je bilo na čakanju 370 ljudi, maja 200, junija pa bo na čakanju okoli 90 ljudi.
Marca so družbi prihodki upadli za 10, aprila za približno 50 odstotkov, za junij pa
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pričakujejo od 20- do 30-odstotni upad. Upad naročil imajo tudi v hčerinski družbi v
Makedoniji. Začetek okrevanja pričakujejo šele jeseni, pozimi naj bi se – če bo zima
mrzla in ne bo novega izbruha – poslovanje vrnilo na predkrizne ravni pri startnih
baterijah, pri industrijskih pa naj bi okrevanje prišlo s tri- do šestmesečno zamudo.

Pri LTH Castings in Kolektorju o številkah molčijo
V LTH Castings so glede zmanjševanja števila sodelavcev v odgovoru zelo nejasni:
»Dinamiko zaposlovanja redno prilagajamo potrebam pri naročilih in razmeram na trgu.
Trenutno je poslovanje kljub izrednim varčevalnim ukrepom in ukrepom v okviru
zakonodajnih kriznih svežnjev zelo oteženo. V prihodnje bo prilagajanje števila
zaposlenih odvisno od dinamike okrevanja prodaje.«
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V Kolektorju pojasnijo: »Zmanjšanemu obsegu proizvodnje se prilagajamo z
zmanjševanjem števila zaposlenih prek agencij in zaposlenih za določen čas. Kako bomo
ukrepali v prihodnjih mesecih, je odvisno predvsem od naročil. Da bi ohranili večino
delovnih mest, na avtomobilskem delu že prerazporejamo zaposlene na področje
elektroenergetike, kjer naše podjetje Kolektor Etra zaznava povečan obseg del in rast
prodaje. Sicer pa se koncern Kolektor s težavami srečuje na področju avtomobilske
industrije, preostali dve poslovni diviziji – elektroenergetika in gradbeništvo – poslujeta
dobro.«

Kolektor reorganizira orodjarno v Postojni
Na naše informacije, da Kolektor zapira orodjarno, ki jo ima v Postojni in kjer je okoli 50
zaposlenih, pa odgovarjajo: »Orodjarstvo je med panogami, ki jih je koronakriza precej
prizadela, zato v Kolektorju tudi na tem področju pripravljamo reorganizacijo.
Postojnski del orodjarne bo po novem postal del Kolektorja ATP kot podpora in servis
njihovi proizvodnji. Večino zaposlenih smo prezaposlili in prerazporedili na druga
delovna mesta.« Kolektor ATP prav tako posluje v Postojni.
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V LTH Castings pričakujejo veliko rast v dveh do treh letih
V LTH Castings poudarjajo: »Za nas je pomembno, da smo pri najpomembnejših kupcih
razvojni partner na vseh področjih, tudi pri ključnih komponentah elektromobilnosti. Z
optimizmom nas navdaja tudi dejstvo, da razvojna aktivnost pri kupcih, vsaj pri
strateških projektih, ni opazneje upadla. Lani smo pridobili nove projekte za prihodnja
leta v rekordnem obsegu, v vrednosti skoraj 80 milijonov evrov letne prodaje, letos pa še
za dodatnih 30 milijonov evrov. Kljub temu je trenutno situacija glede naročil
nepredvidljiva. Ključna je likvidnost, kjer smo v LTH Castings dobro pripravljeni, saj
smo se v minulih letih posvečali finančni stabilnosti in vzdržnosti poslovanja. Ob tem je
za nas bistveno, da smo se tudi v tem težkem obdobju pri kupcih potrdili kot zanesljiv
dobavitelj. Ker smo v LTH Castings v zadnjem obdobju pridobili številne nove posle z
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zagonom serij v prihodnjih dveh oziroma treh letih, bomo morali biti z ohranjanjem
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naših kadrov še posebno skrbni, saj jih bomo vsekakor potrebovali.«
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Agencija POTI, d.o.o.
Stegne 7, 1000 Ljubljana; Tel: +386 (0)1 511-39-21;
Obvestila

Sporočila za javnost

Dogodki {4}

Izobraževanja {59}

Vse o FIDIC pogodbah
Razpoložljivi termini

1.

Kdaj?

Čas trajanja

Cena v € z DDV

Vrsta izobraževanja

11.06.2020 do 11.06.2020

1 dan

253.00 €

Seminar

0

Opombe

Natisni besedilo

Velikost pisave

A

A
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Primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC
Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem
seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev.

Sistematični in shematični pregled vsebine FIDIC pogodb in predstavitev inštitutov za vse tipe FIDIC pogodb. Na strokovnem
seminarju bodo predstavljene vse posebnosti, ki jih pozna FIDIC glede na slovensko zakonodajo. Tematika bo ponazorjena tudi s
primeri iz prakse pri vodenju in izvajanju gradbenih projektov po FIDIC pogodbah.
Na strokovnem seminarju bo predstavljena tudi uporaba Posebnih gradbenih uzanc pri sklepanju gradbenih poslov in pogodb.
Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete ali se še boste s FIDIC pogodbami, tako inženirji (naročniki, projektanti, izvajalci, vodje
projektov, vodje gradbišč, vodje del, koordinatorji, tehnična podpora, delovodje, …) kot tudi pravniki in zaposleni v finančni oziroma
računovodski službi.
Več o programu strokovnega seminarja si lahko preberete tukaj: Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU
GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC.
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Protieksplozijska zaščita - osnovni
Ex-seminar
Kaj: Osnovni seminar s praktičnim delom in preverjanjem
Kdaj: ponedeljek, 8.6.2020 do četrtek, 11.6.2020
Kje: Agencija POTI, Ljubljana, Stegne 7
Prireditelj: Agencija POTI d.o.o.
Vstopnina: 398,00 EUR + DDV
Rezervacija / nakup

Klikni za nakup oziroma prijavo

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in
preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni).
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V določenih industrijskih obratih so proizvodni procesi take narave, da
obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in s tem ogroženost
varnosti in zdravja pri delu.
Seminar o protieksplozijski zaščiti je namenjen tehnologom,
projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem in upravljalcem električnih
naprav in inštalacij, vgrajenih v prostorih, kjer je potencialna možnost
nastanka eksplozivnih zmesi plinov, par ali prahov.
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V skladu s 45. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS št.
41/2016) je delodajalec dolžan zagotavljati usposabljanje v zvezi z
varovanjem pred eksplozijami vseh delavcev, ki delajo ali so lahko
pogosto ali le izjemoma prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih,
znotraj ali zunaj stavb. Delodajalec zagotovi usposabljanje za izvajanje
del po veljavnih predpisih in v skladu s stanjem tehnike vse delavce, ki
vgrajujejo opremo za eksplozijsko ogrožene prostore, jo vzdržujejo in
servisirajo oziroma popravljajo. Usposabljanje dokazuje delodajalec z
dokumenti o usposabljanju, iz katerih sta vidna vsebina in trajanje
usposabljanja. Preverjanje usposobljenosti dokazuje delodajalec s
potrdili o preverjanju usposobljenosti.
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo
pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobili
tudi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o
stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Predavali bodo
Branko Fošner, univ. dipl. inž. el. ki je opravljal strokovne in
vodstvene funkcije na področju elektrotehnike. Zadolžitve, ki so
zajemale tehnologijo, projektiranje in vodenje projektov in procesov
so bile tesno povezane s področjem protieksplozijske zaščite, ki je
eno od osnovnih varstvenih področij tudi v rudarstvu, kjer je tudi
aktivno deloval
Zdravko Hace je bil vso svojo poklicno kariero zaposlen pri vodilnem
podjetju za proizvodnjo nizko napetostnih "Ex" naprav v zaščiti
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"neprodirni okrov " in "povečana varnost".
Viktor Kavšek je predavatelj s strokovnim znanjem in praktičnimi
izkušnjami na področju nadzora in kontrole pri montaži Ex naprav,
meritev in kot vodja kontrole pri proizvajalcu Ex naprav.
Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave:
Protieksplozijska zaščita - osnovni "Ex-seminar"
Agencija POTI-izobraževalna, svetovalna in založniška družba
Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni "Ex-seminar"
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Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com
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SLOVENIJA

Vir slike: Delo

Hotela Brdo: primer, kako naj država ne
spodbuja gradbeništva po covidu
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Vir Delo

06.06.2020 03:00

1

DAL in strokovno javnost je pred kratkim presenetila novica o skorajšnjem začetku
prenove Hotela Brdo.

37

Preberi.si
Država: Slovenija

06.06.2020
Sobota, 05:11

Kazalo

https://www.preberi.si/content/view/28151675-Hotel...

1/1

Hotela Brdo: primer, kako naj država ne spodbuja
gradbeništva po covidu
Delo
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DAL in strokovno javnost je pred kratkim presenetila novica o
skorajšnjem začetku prenove Hotela Brdo.
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