Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 7. 7. 2020
Število objav: 14
Internet: 10
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 3
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Naslov

Petina nemških podjetij se boji za svoj obstoj

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 6. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je zaradi posledic pandemije covida-19 ogrožen njihov obstoj, 27 odstotkov. V trgovini jih je tako ocenilo 18
odstotkov, v industriji 17 odstotkov, v gradbeništvu pa dva odstotka. Največ negotovosti je med potovalnimi agencijami
in organizatorji potovanj, kjer jih 85 odstotkov meni, da je ogrožen njihov obstoj....

Naslov

Podjetje Lumar skozi prizmo časa

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 7. 2020

Avtor

Jasna Marin

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

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

Naslov

Zakaj in kateri štirje bodo bodo sedli v novo upravo Darsa

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 6. 7. 2020

Avtor

Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zakaj in kateri štirje bodo bodo sedli v novo upravo Darsa Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: infrastruktura
dodaj gradbeništvo dodaj kadrovske spremembe dodaj ceste dodaj Družba za... dodaj Čas branja: 2 min SHRANI 0
06.07.2020 20:20 Dopolnjeno: 06.07.2020 20:31...

Naslov

Iščete zaposlitev? Preverite, po katerih profilih je bilo največ povpraševanja

Medij

Cekin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 7. 2020

Avtor

M. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Nekateri razpisi so še vedno aktualni. Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja,
zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti,so junija zavodu za zaposlovanje sporočili
10.519 prostih delovnih mest. To je 44,5 odstotka več kot maja in 13 odstotkov manj...

Naslov

Brezposelnost se zmanjšuje kar kaže na pozitivne vplive v gospodarstvu, na poti pa tudi
novi ukrepi, ki bi pomagali predvsem mladim pri iskanju življenjskih uspehov

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...junij kar je na prebivalce vplivalo motivacijsko. Največ razpisanih delovnih mest je bilo na področju izobraževanja,
zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva ter predelovalnih dejavnosti. Ker so v času koronavirusa bili zaprti vrtci,
je bilo na prvem mestu iskanih največ vzgojiteljev predšolskih otrok, sledilo...
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Naslov

Korekcija pri objektih, potrebnih obnove

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 7. 2020

Avtor

Vlasta Tifengraber

Teme

Gradbena parcela

Stran: 20

Površina: 773 cm2

...stanovanjskih enotah z dvigalom in parkirnim prostorom na bolj zaželenih lokacijah in hišah tako v Ljubljani kot tudi v
okolici. Poleg tega je veliko zanimanja za gradbene parcele. Po hišah v veliki večini povprašujejo družine, ki zdaj živijo
v manjših stanovanjih, po stanovanjskih enotah pa starejša-populacija ljudi, ki bi radi...

Naslov

Nasvetov pri gradnji ni nikoli preveč

Medij

Modre novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 7. 2020

Avtor

Iris Kline Arih

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 25

Površina: 2.160 cm
2

...posameznih dimniških sistemov Schiedel. Državni predpisi (Zakon o gradnji objektov, Zakon o dimnikarski službi,
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj) in predpisi posameznih občin
načelno opredeljujejo zahteve, ki se nanašajo na sisteme kurišč in dimnikov. Poleg tega...

Naslov

Kako bi gradbena podjetja zmanjšala število aneksov

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 7. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 434 cm2

Kako bi gradbena podjetja zmanjšala število aneksov Aneksi so normalna praksa tako pri javnih kot pri zasebnih
investicijah, največ jih nastane zaradi pomanjkljivega projektiranja in nepredvidenih okoliščin med gradnjo VASIL2 J
KRIVEC vasllij.krivec@finance.si Na okrogli mizi z naslovom Izzivi pri

Naslov

Podjetje Lumar skozi prizmo časa

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 7. 2020

Avtor

Jasna Marin

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

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

Naslov

Okrevanje gospodarstva v ZDA v času koronavirusa

Medij

Izvoznookno.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...strojne opreme in omrežja (hardware and networking), javne varnosti, javne administracije, proizvodnje nasploh,
izobraževanja (ne univerzitetnega) in gradbeništva. Te panoge so prišle že na 75 % lanskega nivoja zaposlovanja.
Samo v NYC so v juniju odprli 33.000 gradbišč, ki so bila zaprta od marca tega leta. Prodaja...
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Naslov

Slemenska cesta v Hrvatinih kmalu v celoti obnovljena

Medij

Ekoper.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sklenjena novembra. Med družbami GP Krk, d. d. v skupni ponudbi s CBE, d. o. o., Trgograd, d. o. o., Ginex
International, d. o. o., 2eF, svetovanje v gradbeništvu, d. o. o., Grafist, d. o. o. v skupni ponudbi s CPK, d. o. o. in
Finali, d. o. o, ki so v prvi fazi postopka izkazali sposobnost za izvedbo naložbe, je...

Naslov

T e D n i (K) Občine

Medij

Kamnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne
upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib
težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni...

Naslov

V kakšni kondiciji je goriško gospodarstvo? Bo v Novi Gorici kmalu manj nadležnih
komarjev? To sredo med 11. in 12.!

Medij

Robin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 7. 2020

Avtor

Vanja Trkman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zgovoren je podatek, da so lani zabeležilii 47 stečajev, kar je podobno kot leto prej, letos v prvih petih mesecih pa že
20, zlasti v gostinstvu, trgovini in gradbeništvu....

Naslov

Izšla je nova smernica IZS - Smernica za zajem požarne vode

Medij

Gasilec, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 6. 2020

Avtor

Aleš Jug

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 34

Površina: 392 cm2

...povzročil pomor rib 700 km nizvodno od tovarne. Kot pripomoček za oceno volumna požarne vode je Inženirska
zbornica Slovenije maja 2020 izdala smernico IZS MST-13-2020: Zajem požarne vode. Slednja je dostopna na spletni
strani https://www.izs.si/assets/media/izsnovo /2020/MST/Smernica-IZS-MST-13--2020-Smernica-zaiem-po%C5%
BEarne--vode-www.pdf....
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.07.2020
Monday, 10:52
Ponedeljek,
10:52

Kazalo

https://www.sta.si/2783153/petina-nemskih-podjetij...

1/1

Petina nemških podjetij se boji za svoj obstoj
Posledice pandemije covida-19 ogrožajo obstoj petine nemških podjetij, je pokazala raziskava münchenskega inštituta za
gospodarske raziskave Ifo, ki je pri tem upošteval lastne ocene podjetij. V predhodni, junijski raziskavi, je tako odgovorilo
21 odstotkov vprašanih. Razmere so najslabše v storitvenem sektorju, so sporočili z inštituta.
Med podjetji v storitvenem sektorju je takšnih, ki menijo, da je zaradi posledic pandemije covida-19 ogrožen njihov obstoj,
27 odstotkov. V trgovini jih je tako ocenilo 18 odstotkov, v industriji 17 odstotkov, v gradbeništvu pa dva odstotka.
Največ negotovosti je med potovalnimi agencijami in organizatorji potovanj, kjer jih 85 odstotkov meni, da je ogrožen
njihov obstoj. Sledijo hoteli (76 odstotkov), restavracije (67 odstotkov) ter podjetja iz kreativne in zabavne industrije (55
odstotkov).

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

Razčlenjeno po industrijskem sektorju je negotovost največja pri proizvajalcih in obdelovalcih kovin (53 odstotkov),
proizvajalcih tekstila (38 odstotkov), tiskarjih (28 odstotkov), usnjarjih (27 odstotkov) ter dobaviteljih avtomobilski industriji
(26 odstotkov).
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05.07.2020

Vecer.com

Nedelja, 06:10

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/podjetje-lumar-skozi-prizmo-...

1 / 16

Podjetje Lumar skozi prizmo
časa

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

ODPRI GALERIJO
Lumar BlackLine prinaša preplet med sodobno arhitekturo in energetsko učinkovitostjo. LUMAR

Jasna Marin

06.07.2020, 06.10
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Vecer.com
Država: Slovenija

05.07.2020
Nedelja, 06:10

Kazalo

https://www.vecer.com/podjetje-lumar-skozi-prizmo-...
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Uspešne zgodbe so tiste, ki pritegnejo, dajejo zgled in motivacijo tudi
drugim za napredek. Tokrat smo pokukali v zakulisje uspeha podjetja
Lumar, vodilnega promotorja in integratorja na področju trajnostne
montažne gradnje, ki razvija in povezuje različne panoge in tehnologije v
Sloveniji.
Začetki delovanja družinskega podjetja Lumar segajo v leto 1993. "Takrat je oče Milan
ustanovil podjetje Lumar. Ob ustanovitvi družbe je, ker je verjel v znanje, naše produkte, ljudi
in ne nazadnje v prihodnost montažne gradnje, zastavil praktično vse premoženje,"
pojasnjuje Marko Lukić, direktor podjetja Lumar, s katerim smo se podali na popotovanje
skozi čas.

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

Že ob ustanovitvi podjetja so si v družini zastavili visoke trajnostne cilje. "S sloganom 'Živi
najbolje!' od naših začetkov sporočamo to, k čemur stremimo: ponuditi našim kupcem
najboljšo izkušnjo gradnje novega doma in brezskrbnega bivanja," oriše ﬁlozoﬁjo podjetja
direktor Lumarja.

7

Vecer.com
Država: Slovenija

05.07.2020
Nedelja, 06:10

Kazalo

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

https://www.vecer.com/podjetje-lumar-skozi-prizmo-...

3 / 16

V delo in razvoj podjetja Lumar so danes vključene tri generacije družine. Na fotograﬁji z leve Marko, Milan in
Matevž Lukić. Na sliki manjka hči Anja. DEAN DUBOKOVIČ ZA REVIJO GLOSS
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Vecer.com
Država: Slovenija

05.07.2020
Nedelja, 06:10

Kazalo

https://www.vecer.com/podjetje-lumar-skozi-prizmo-...
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Danes veljate za enega najbolj prepoznavnih ponudnikov montažne gradnje v Sloveniji.
Je bila vaša dosedanja pot bolj posuta s cvetjem ali preraščena s trnjem?
"V skoraj 30-letni zgodovini smo prehodili pot, ki je bila povezana tako z vzponi kot padci. V
prvem obdobju sta bili gotovo ključni volja in vztrajnost mojega očeta, ki ni obupal kljub nekaj
neuspehom. To je zapisano v naš DNK in to identiteto zelo spoštujemo. Vemo, da bomo ne
glede na vse našli izhod, četudi bo še tako zahtevno. Danes lahko rečemo, da smo s svojim
lastnim delom in znanjem, trudom, odličnimi sodelavci, večletnimi partnerji in razmišljanjem
izven okvirov uspeli razviti blagovno znamko, ki je prepoznavna in uspešna tako doma kot v
tujini. Zaradi naše razvojno-inovativne usmerjenosti in številnih pionirskih projektov veljamo
za vodilnega slovenskega proizvajalca skoraj ničenergijskih montažnih objektov. Ponosni smo,
da smo z našo sodobno arhitekturo in trajnostnimi tehnološkimi rešitvami uspeli spremeniti
zavest in pogled kupcev ter konkurence na montažno gradnjo v Sloveniji."
Na katerih področjih gradnje montažnih stavb v Sloveniji ste zaorali ledino?
"Lotili smo se številnih pionirskih oziroma pilotnih projektov. Zgradili smo: prvo pasivno hišo
leta 2007, prvi vrtec v pasivni tehnologiji v Sloveniji leta 2008, prvo plusenergijsko hišo leta
2009, prvo aktivno hišo za poskusno bivanje leta 2013. Od leta 2017 vse naše hiše gradimo
samo še kot skoraj ničenergijske hiše z vgrajenim prezračevalnim sistemom, lani pa smo
postavili še en nacionalni mejnik: prvo certiﬁcirano slovensko hišo s certiﬁkatom Active
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

House. V vseh teh pionirskih projektih smo v ospredje postavljali energetsko učinkovitost in
kakovost bivanja. Danes smo zato prišli do standardnih produktov in energetskih rešitev, ki
celostno obravnavajo trajnostno bivanje, torej upoštevajo ključne kriterije trajnostne gradnje bivanjsko ugodje, energetsko učinkovitost in vplive na okolje, povezanost različnih sektorjev.
Te rešitve na trgu ponujamo v okviru koncepta Lumar Zero Emission Living®."
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Vecer.com
Država: Slovenija

05.07.2020
Nedelja, 06:10

Kazalo

https://www.vecer.com/podjetje-lumar-skozi-prizmo-...
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Prvo pasivno hišo je postavilo podjetje Lumar leta 2007 v Divači. LUMAR

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

V ŠPORTNEM DUHU
Od mladih nog se ukvarjate z alpinizmom in športnim plezanjem. Ste karkoli iz športa
prenesli na podjetništvo oziroma na hiše, ki jih gradite?
"Skozi šport sem razvil ciljno orientiranost, težnjo po perfekciji in se naučil odgovornosti. V
alpinizmu velikokrat ni možnosti za popravek. Če visoko v gorah sprejmeš napačno odločitev,
je ta lahko dokončna. In tudi naši kupci, ki kupujejo naše hiše, po navadi izberejo hišo za celo
življenje, zato je odgovornost, ki jo imamo tukaj, za nas izredno pomembna in se je zaveda
celotni tim."
Koliko ljudi je zaposlenih v vašem podjetju in kako skrbite za dobro delovno klimo?
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Vecer.com
Država: Slovenija
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Kazalo
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"V podjetju je zaposlenih 75 sodelavcev. Izhajajoč tudi iz tega, da smo družinsko podjetje, se
zavedamo, da so le motivirani in zadovoljni zaposleni izjemnega pomena za doseganje ciljev
podjetja. Vse zaposlene zato zaposlujemo za nedoločen čas. Povprečna plača v podjetju je do
40 odstotkov višja kot v primerljivih podjetjih. To si lahko privoščimo zato, ker smo zelo
produktivni in ﬂeksibilni. Zaposlene za uspešno delo v obliki stimulacij nagrajujemo tudi že
tekom leta. Prav tako izplačujemo nagrado v obliki dela plače za poslovno uspešnost. Skrbimo
tudi za interna izobraževanja in druženja med letom. S stalnimi anketami med zaposlenimi
preverjamo klimo, delovne procese ter jih skušamo prilagajati in izboljševati."

MINIMALEN VPLIV NA OKOLJE
Po čem se vaše hiše danes razlikujejo od tistih, ki ste jih gradili pred desetletji?
"Vpeljava naravnih in okolju prijaznih materialov ter vlaganje v trajnostno gradnjo sta bila z
vidika podjetja Lumar zavestna odločitev že ob ustanovitvi podjetja. Sicer pa so se največje
spremembe zgodile na področju tehnike oziroma tehnologije gradnje. Pred več kot desetimi leti
smo postavili prvo pasivno hišo, ki je zahtevala bistven preskok na področju toplotnega ovoja,
tako z vidika toplotne izolacije, zagotavljanja zrakotesnosti kot vgradnje stavbnega pohištva.
Sočasno s prvo pasivno hišo se je razvil tudi novi konstrukcijski sistem Lumar Pasiv Eko, ki je
imel v primerjavi z ostalimi obstoječimi sistemi bistveno več toplotne izolacije. Za pasivne hiše

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

- danes jih imenujemo skoraj ničenergijske hiše - velja, da porabijo pod 15 kWH/m2a energije.
Seveda smo šli še korak naprej: z optimizacijo tehnologije, razvojem energetskih rešitev in
detajlov lahko danes že standardno in za sprejemljivo ceno ponudimo hiše, s katerimi od
prvega dne bivanja kupci nimajo stroškov za električno energijo, saj gradimo hiše, ki lahko vse
potrebe po električni energiji proizvedejo same. Z vgrajeno sončno elektrarno lahko stavba
proizvede več električne energije, kot je za svoje delovanje potrebuje. Če pogledamo primer iz
naše vzorčne hiše v Dragomlju, lahko z viški električne energije naredimo približno 15.000
kilometrov z električnim avtomobilom."
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05.07.2020
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Kazalo
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vzorčna hiša v Dragomlju je grajena v konceptu gradnje Lumar Zero Emission Living ... LUMAR
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... nadgrajena je s pametnimi inštalacijami, ki omogočajo varovanje in nadziranje delovanja hiše in hišnih
porabnikov. LUMAR

Kako v Lumarjevih hišah zagotavljate zdravo ter človeku in okolju prijazno bivanje?

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

"Veliko pozornosti posvečamo bivanjskemu ugodju uporabnikov. Zato so tlorisi hiš odprti,
funkcionalni in optimalno osvetljeni. Ob primerni osvetlitvi na bivalno ugodje uporabnikov
pomembno vpliva kakovosten in svež zrak, ki ga zagotavljamo s prezračevalnim sistemom z
rekuperacijo zraka, ki danes predstavlja standardno komponento Lumarjevih hiš. Eden ključnih
elementov bivalnega ugodja je temperaturno ugodje, izhodišče katerega sta odlična izolacija
ovoja in kakovostna gradnja.
Vpliv na okolje se ne meri le z energijo, potrebno za delovanje stavbe, ampak tudi z energijo,
potrebno za proizvodnjo gradbenih materialov. Zato tukaj skrbno izbiramo takšne materiale, ki
so okolju prijazni - s čim manjšim vplivom na okolje. To dobavitelji zagotovijo z okoljskimi
produktnimi deklaracijami (EPD), v primeru lesenih proizvodov pa s certiﬁkati PEFC, ki
potrjuje trajnostno gospodarjenje z gozdovi."
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TUDI VRTCI IN HOTEL
Koliko stavb ste doslej zgradili?
"Od leta 1993 do danes smo zgradili več kot 2350 stavb, od tega več kot 280 pasivnih objektov.
Zgradili smo: štiri vrtce v pasivni tehnologiji, več večstanovanjskih stavb v Sloveniji in tujini,
predvsem Nemčiji, slovenski paviljon za Expo Milano 2015, paviljon Expano v Murski Soboti,
prvi skoraj ničenergijski zdravstveni dom v Luciji, stanovanjsko naselje v Rušah, hotel in
apartmajsko naselje v Zrečah, golf prostor v Volčjem Potoku in namestitvene kapacitete na golf

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

igrišču v Trbižu v Italiji."

Hotel Dobrava v Zrečah je največja stavba, ki jo je zgradilo podjetje Lumar. LUMAR

Katera je vaša najbolj edinstvena stavba?
"Od stavb, ki smo jih že postavili, arhitekturno najbolj izstopa slovenski paviljon za Expo
Milano 2015."

14
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Slovenski paviljon za Expo Milano 2015 je bil arhitekturno najzahtevnejši Lumarjev projekt doslej. Pod imenom
Expano je na novo zaživel v Murski Soboti. LUMAR

DRUŽINSKO PODJETJE Z VIZIJO
V čem ste drugačni od drugih?
"V našem poslanstvu je jasno zapisano, da želimo spreminjati svet, in spreminjamo ga na ta
način, da ljudi in potencialne kupce ozaveščamo, da se začnejo zavedati pomena svojih

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

odločitev v smislu investicije in okolja, v katerem bodo bivali.

Tlorisi hiš Lumar so odprti, funkcionalni in optimalno osvetljeni. Za visoko bivanjsko ugodje. LUMAR
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Pri nas prisegamo na spoštovanje, korektnost, odprtost, pripadnost ter pošten odnos in delo na
vseh nivojih delovanja. Seveda pa je kar nekaj posebnosti ali prednosti, ki nas ločijo od drugih.
Podjetje ima že vrsto let najvišjo bonitetno oceno: lahko se pohvalimo s platinasto bonitetno
oceno (Bisnode Solutions), ki jo ima zgolj 1,5 odstotka slovenskih podjetij. Posebnost je tudi
ta, da že vrsto let sodelujemo z istimi in preverjenimi podizvajalci ter imamo edini lastne ekipe
monterjev. Izpostaviti gre tudi predano ekipo sodelavcev, ki s svojim znanjem in izkušnjami
omogočajo, da smo specialisti za celovit servis gradnje novega doma in gradnjo objektov,
grajenih na ključ. Praksa kaže, da velja za eno najpomembnejših jamstev, ki ga lahko na tržišču
ponudimo, to, da smo družinsko podjetje. Ni plenilstva, ko gre za družinsko tradicijo, to vedo
po vsem svetu. Naš fokus sta zadovoljstvo vseh vpletenih in dolgoročno jamstvo za kakovostno
rešitev. Takšno okolje ponuja največjo možno varnost in stabilnost za vse, ki želijo, da jih

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

pripeljemo do cilja - živeti najbolje."

Hiša Terra s pritlično zasnovo ponuja neposreden stik z naravo in hkrati zagotavlja prostorne ter svetle ambiente
brez diferenčnih višinskih ovir v notranjosti LUMAR
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Kakšna je vizija podjetja Lumar za prihodnost?
"Naš cilj je ponuditi najboljše tehnološke rešitve in odlično bivanjsko izkušnjo ob nenehnem
dvigovanju ravni zavesti, kot nam je denimo uspelo na področju pasivne gradnje, ko je tak
način gradnje postal standard. Zato bomo še naprej usmerjeni v razvoj ponudbe celovitih in
cenovno dostopnih vrhunskih bivanjskih rešitev za življenje brez emisij. Prepričani smo, da bo
podjetje Lumar na področju energetsko učinkovitih rešitev bivanja ustvarjalec trendov na

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

evropskem trgu."

Vzorčna hiša Lumar BlackLine Pure W8, ki so jo leta 2015 zgradili na Dunaju. ROBERT SPRANG

Največji mejniki v razvoju podjetja Lumar
• Razvili so linijo nizkoenergijskih hiš Prestige (2000).
• Prvi so postavili pasivno hišo (2007).
• Prvi so zgradili vrtec v pasivni tehnologiji (2008).
• Prvi so certiﬁcirali pasivno tehnologijo (2009).
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• Prvi so zgradili pasivno plus energijsko hišo (2009).
• Prvi so certiﬁcirali pasivno hišo (2010).
• Prvi so zgradili aktivno hišo za poskusno bivanje (2013).
• So prvi in edini slovenski proizvajalec, ki je certiﬁciral pasivno hišo v tujini (2014).
• Prvi so kot standardno začeli vgrajevati prezračevalni sistem (2017).
• Prvi so začeli z osveščanjem deležnikov in komuniciranjem o gradnji skoraj ničenergijskih objektov.
• Pri prenosu znanja in tehnologije so sodelovali s prestižnima univerzama Princeton in Harvard.
• Vzpostavili partnerstvo z BMW Slovenija in njihovo znamko BMW i na področju trajnostnega
bivanja in mobilnosti (2016).
• S koncernom Saint-Gobain so zgradili prvo Multicomfort hišo v Sloveniji.

Asociacije Marka Lukića od A do Ž
Avtomobil – osebna izkaznica
Bivanje – živi najbolje
Center – radio
Čas – omejen
Denar – za nekatere nikoli dovolj
Ekologija – vnuki
Funkcionalnost – manj je več

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

Gradnja – eko
Hiša – dom
Inovativnost – Lumar
Jedilnica – rad dobro jem
Kakovost – Lumar
Les – je lep
Montaža – vesel trenutek
Napredek – trening
Otroci – korak naprej
Predanost – alpinizem
Sanje – Cerro Torre (tritisočak v argentinski južni Patagoniji)
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Šolanje – celo življenje
Zrak – zmanjka pri 200 utripih
Žetev – setev

Pregled nagrad in priznanj podjetja Lumar
2009 - Dobitniki zlate gazele 2009 in dravsko-pomurske gazele 2009.
2011 - Pasivna hiša Primus 137 postala primer dobre prakse v projektu Od zibelke do zibelke (Cradle
to Cradle).
2013 - Prejemniki nagrade Zeleni svinčnik 2013 za Aktivno hišo Lumar.
2014 - Aktivna hiša Lumar uvrščena med 50 najlepših lesenih hiš z vsega sveta, zgrajenih v zadnjih
dveh letih.
2014 - Aktivna hiša Lumar med ﬁnalisti mednarodne nagrade Cedia Awards 2014 za vgrajene pametne
inštalacije in upravljanje hiše.
2014 - Prejemniki nagrade Jožefa Mraka za inovativnost v gradnji objektov, ki jo je za Aktivno hišo
Lumar podelila Inženirska zbornica Slovenije.
2016 - Prejemnik naziva naj zaposlovalec Podravja 2016 in nagrade En.odmev 2016 za energetsko
najbolj učinkovito veliko podjetje.
2018 - Na svetovnem srečanju družinskega podjetništva World Entrepreneur of the Year (WEOY)
2018 v Monaku prejemniki nagrade odličnosti za družinsko podjetje.

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

2019 - Vzorčna hiša Lumar je postala prva slovenska hiša s certiﬁkatom Active House.

Certiﬁkati in znaki kakovosti
V zadnjih letih so v Lumarju pridobili številne mednarodne in domače certiﬁkate, ki potrjujejo njihova
prizadevanja pri gradnji kakovostnih skoraj ničenergijskih zgradb:
• Certiﬁkat Passivhaus inštituta v Darmstadtu - tam so pridobili pet certiﬁkatov.
• Znak CE
• Znak ÜA - avstrijski znak kakovosti
• Znak kakovosti RAL
• Platinasta boniteta odličnosti, ki priča o visoki ﬁnančni stabilnosti podjetja.
• Best Buy Award št. 1 - trikrat zaporedoma za najboljše razmerje med ceno in kakovostjo v kategoriji
montažne hiše.

20

Vecer.com
Država: Slovenija

05.07.2020
Nedelja, 06:10

Kazalo

https://www.vecer.com/podjetje-lumar-skozi-prizmo-...

16 / 16

• Odličje QUDAL – Quality meDAL - trikrat zaporedoma kot ponudniki najboljše kakovosti
montažnih hiš med vsemi ponudniki montažnih hiš v Sloveniji.
• Znak kakovosti Austria Gütezeichen

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

• Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) - za razvoj detajlov gradnje skoraj ničenergijskih objektov.
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Zakaj in kateri štirje bodo bodo sedli v
novo upravo Darsa
Čas branja: 2 min

0
06.07.2020 20:20 Dopolnjeno: 06.07.2020 20:31

Neuradno: kdo bo sedel v upravo in kdo ga je
predlagal; menjava bo "kar hitra", verjetno v
tednu, dveh
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PETRA SOVDAT
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Foto: Jure Makovec
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Več iz teme:
infrastruktura >

gradbeništvo >

Družba za avtoceste v... >
Pavle Hevka >

kadrovske spremembe >

Robert Rožič >

Štefan Šumah >

ceste >

Anton Guzej >

Boris Božičnik >

Matej Čufer >

Zvečer se je prvič sestal novi nadzorni svet upravljavca
državnih avtocest Darsa. V tem po novem sedijo Robert
Rožič, Anton Guzej, Pavle Hevka in Štefan Šumah,
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konec junija so bili predčasno odpoklicani Boris
Božičnik, Matej Čufer in Andrej Hudoklin, od starih
nadzornikov pa sta ostala Jože Oberstar, ki je tudi
predsednik, ter Jožef Zimšek.
Novi nadzorni svet odraža novo vladno koalicijo. Zdaj pa se
bo v barve te oblekla še uprava.

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

Neuradno: ne le Vidic, šli bodo vsi

Foto: Aleš Beno

Nadzorniki še niso menjali, bodo pa po neuradnih
informacijah precej hitro, verjetno v tednu, dveh. Po
neuradnih informacijah se bo morala predčasno posloviti
vsa uprava, ne le predsednik te, Tomaž Vidic (na
fotografiji desno) - temu politiki očitajo "premajhno
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aktivnost", sploh pa "pomanjkanje proaktivnosti". Kot je to
že tradicionalno v uupravah povsem državnih podjetjih, bo
tudi uprava odražala sestavo vladne koalicije. V to bo oziroma že je - vsaka od strank predlagala po enega člana.
Po neuradnih informacijah bodo v novi upravi:
Valentin Hajdinjak (na fotografiji spodaj),
podpredsednik NSi, zdaj zaposlen v
telekomukacijskemu operaterju T-2, ta bo tudi prevzel

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

vodenje uprave - Dars namreč sodi v resor te stranke;
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Foto: Jure Makovec

Peter Gašperšič (na fotografiji spodaj) je
človek SMC, poznamo ga kot nekdanjega
infrastrukturnega ministra v Cerarjevi vladi, katerega
največji projekt, gradnjo drugega tira, je vodil njegov
državni sekretar Jure Leben, ni je sam;
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Foto: Jure Makovec

Boštjan Rigler (na fotografiji spodaj) , SDS, trenutno
dela v gradbenem podjetju državnih železnic SŽ ŽGP, v
upravi Darsa je že sedel med leti 2006 in 2008, ko je
državo prvič vodil zdajšnji premier Janez Janša, bil pa
je tudi predsednik nadzornikov Intereurope, ko je to
vodil Andrej Lovšin;
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Foto: Irena Herak

Romano Fišer (na fotografiji spodaj) pa je
predlagal Desus, po naših podatkih je sicer članica NSi,
poznamo pa jo kot nekdanjo šefinjo Poštne banke,
bila je tudi članica uprave Optima Leasinga, ki je sodila
v skupino NLB in v tej pustila kar nekaj lukenj, zdaj je
direktorica družbe Marifarm.
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Foto: Urban Štebljaj

Več iz teme:
infrastruktura >

gradbeništvo >

Družba za avtoceste v... >

Robert Rožič >

Štefan Šumah >

ceste >

Anton Guzej >

Boris Božičnik >

Matej Čufer >
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Pavle Hevka >

kadrovske spremembe >
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Iščete zaposlitev? Preverite, po katerih
profilih je bilo največ povpraševanja
M.M. / 06.07.2020, 12:20

Junija so delodajalci zavodu sporočili 10.519 prostih delovnih mest. Nekateri
razpisi so še vedno aktualni.
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja,
zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija
zavodu za zaposlovanje sporočili 10.519 prostih delovnih mest. To je 44,5 odstotka
več kot maja in 13 odstotkov manj kot junija 2019.
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Največ delovnih mest je bilo za naslednje poklicne skupine:

Poklicna skupina

Število prostih
delovnih mest

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok

390

Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih,
hotelih in drugih ustanovah

375

Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah

343

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev

341

Natakarji

341

Predmetni učitelji v osnovni šoli

334

Strokovni sodelavci za zdravstveno nego

323

Strokovnjaki za svetovanje in organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela

321

Učitelji razrednega pouka

301

Strokovnjaki za zdravstveno nego

280
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Prostih delovnih mest, ki so jih na zavodu prejeli v prvem polletju, je bilo 53.255 oz.
30,1 odstotka manj kot v lanskem prvem polletju.
Sicer pa se je brezposelnost junija umirjala. Ob koncu junija 2020 je bilo registriranih
89.377 brezposelnih oseb, kar je 1.038 oseb oziroma 1,1 odstotka manj kot maja, v
primerjavi z junijem 2019 je bila brezposelnost večja za 18.630 oseb ali za 26,3
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odstotka, so še sporočili iz zavoda za zaposlovanje.
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Brezposelnost se zmanjšuje kar kaže na
pozitivne vplive v gospodarstvu, na poti pa
tudi novi ukrepi, ki bi pomagali predvsem
mladim pri iskanju življenjskih uspehov
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Facebook

Twitter

0

Foto: iStock

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo v evidenci brezposelnih registriranih manj kot 90
tisoč oseb, kar je nekaj več kot odstotek manj kot v maju in približno četrtino več kot junija lani.
Zaradi koronavirusa je brezposelnost skokovito narasla, po treh mesecih pa se ponovno
povečuje število prostih delovnih mest. Odpuščanja se umirjajo, po čemer lahko sklepamo na
ponoven trend opolnomočenja prebivalstva in gospodarstva.
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Konec junija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.182 oseb, kar je 1,1 odstotka manj kot maja
in 26,3 odstotka več kot junija lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Na novo se je minuli
mesec na zavodu prijavilo 7558 brezposelnih. S tem je število novih prijav v mesečni primerjavi upadlo
za 4,7 odstotka, v medletni primerjavi pa je poraslo za 83 odstotkov. Po treh mesecih rasti števila
brezposelnih se je junija povečalo število prostih delovnih mest, hkrati pa so se umirila odpuščanja,
poroča STA.

Preberite še: Ministrstvo za okolje podpisalo pismo o nameri za projekt vzpostavitve mreže
brezogljičnih šol

V mesecu juniju je bilo med novo prijavljenimi kar 3554 brezposelnih, ki se jim je iztekla zaposlitev za
določen čas, 588 je bilo iskalcev prve zaposlitve, 69 pa je bilo brezposelnih zaradi stečajev. Od 8596
brezposelnih, ki jih je zavod junija odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 7023 oseb.
Ker je bila epidemija preklicana, je bil porast skoraj 40-odstoten glede na mesec maj in 85,7 odstoten
glede na leto poprej.

Med novo prijavljenimi je bilo 3554 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 588 iskalcev
prve zaposlitve, 69 brezposelnih zaradi stečajev in 2201 trajno presežnih delavcev. Od 8596
brezposelnih, ki jih je junija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 7023 oseb,
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kar je 39,6 odstotka več kot maja in 85,7 odstotka več kot junija lani, rezultati pa usmerjajo na bodočo
pozitivno rast v gospodarstvu.
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Neuradni podatki o brezposelnosti (Vir: MDDSZ)

2201 je bilo tistih, ki so bili odpuščeni kot tehnološki višek in so zaradi tega postali trajno brezposelni.
Število se je v primerjavi z majem znižalo za 14,9 odstotka, glede na isti mesec junija lani pa se je le-to
zvišalo za 282,8 odstotka. Med njimi je bilo največ tistih, ki so delali v primarnemu in sekundarnemu
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sektorju ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.
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Sprememba registrirane brezposelnosti po območnih službah Zavoda iz meseca maja v junij (Vir: MDDSZ)

Največjo povečanje brezposelnosti beležijo na območju Novega mesta (4,3 odstotka), Trbovljah (dva
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odstotka), Sevnici (1,9 odstotka), Novi Gorici (1,1 odstotka) in Ljubljani (0,3 odstotka). Brezposelnost pa
se je zmanjšala na območju Kopra (5,2 odstotka), Murske Sobote (4,9 odstotka) in Maribora (4,2
odstotka). Na letni ravni pa se je brezposelnost povečala vsepovsod po Sloveniji. Največjo medletno
povečanje so zabeležili na območju Kranja (50,5 odstotka), Kopra (42,8 odstotka, Ptuja (39,7 odstotka),
Velenja (32,8 odstotka) in Nove Gorice (31,7 odstotka).
Preklic epidemije je pozitivno vplival na ponovno rast prostih delovnih mest, saj se je v mesecu juniju
odprlo kar 10.519 novih delovnih mest, kar je za 44,5 odstotka več kot mesec poprej in 13 odstotkov
manj kot junija lani, ne glede na to, da so se določeni ukrepi za pomoč v epidemiji podaljšali tudi v junij
kar je na prebivalce vplivalo motivacijsko. Največ razpisanih delovnih mest je bilo na področju
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva ter predelovalnih dejavnosti.
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MDDSZ Podatki o brezposelnosti (Vir:MDDSZ)

Ker so v času koronavirusa bili zaprti vrtci, je bilo na prvem mestu iskanih največ vzgojiteljev
predšolskih otrok, sledilo je povpraševanje po kadru za čiščenje, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih
v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavcih za visoke in nizke gradnje, voznikov težkih tovornjakov in
vlačilcev ter natakarjih. V prvem polletju letošnjega leta se je na zavodu prijavilo preko 50 tisoč
zaposlenih, kar je več kot 50 odstotkov višje število, kakor v letu 2019. Največ je bilo prijavljenih zaradi
poteka zaposlitve za določen čas, ki jih je bilo več kot 26 tisoč, medtem pa se jih je iz evidence odjavilo
več kot 40 tisoč. To pomeni, da je kar 14 tisoč več prebivalcev našlo zaposlitev za določen čas, kot pa
jo izgubilo, kar je v primerjavi z letom poprej sicer manj, a glede na situacijo, ki smo ji bili priča, so to
odlični rezultati.
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Na voljo pa so tudi zadnji podatki o registrirani brezposelnosti, ki je sicer višja od anketne in je 9,1
odstotna, kar je 1,1 odstotne točke več, kakor marca in 1,5 odstotne točke več kot aprila lani. Stopnja
registrirane brezposelnosti je višja med ženskami (10 odsotna), kot med moškimi (8,3 odstotka).
Najvišjo stopnjo brezposelnosti beležijo v Murski Soboti (13,8 odstotka), najnižjo pa v Novi Gorici (6,4
odstotka).
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Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je na elektronskem
srečanju z mladimi govoril o ukrepih za zaposlovanje in soustvarjanju kakovostnih delovnih mest, kar je
za mlade še posebej pomembno. Minister je poudaril pomen motivacije mladih za delo in ureditev
priložnosti za tiste, ki nimajo dovolj spodbude na način, da jim država ponudi roko, da začnejo aktivno
soustvarjati kariero.
Sara Rančigaj

brezposelnost

MDDSZ

ukrepi
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CENE NEPREMIČNIN

Korekcija pri objektih, potrebnih obnove
ko

nepremičninskem trgu se
po epidemiji vrača v stare

okno v Kosezah,

poleg obstoječih

Residence Portorož,

projektov

Villa Schellenburg,

&

kim pomanjkanjem ponudbe stanovanj,
se je med epidemijo oziroma po njej

park I,

opazno povečala njihova ponudba To
se z vidika najemnikov pozitivno odra-

Palais

Devana

v drugi

ža saj se trg počasi stabilizira najemni-

ostajajo nespremenjene,

polovici poletja pa pričakujemo še začetek prodaje projektov Rezidenca

Mnogo lastnikov, ki stanovanja ne bodo

ponudba je zelo okrnjena.

Masarykova v središču Ljubljane,

De-

mogli ali želeli oddati dolgoročno, se bo

Povpraševanje je še vedno

vana

Br-

odločilo tudi za prodajo, kar bo prineslo
dotok nove ponudbe rabljenih stanova-

Majske poljane, Terasna

tire. Cene nepremičnin

tah z

dvigalom

stanovanjskih eno-

in parkirnim prosto-

zaželenih lokacijah in hi-

šah tako v Ljubljani kot tudi v okolici.
tega

Poleg

veliko

je

in
izenačilo. »Pred-

zanimanja

za

spuščajo

se

že

je

seci

v novih

stanovanj,

pred-

manjših stavbah. Zanise je po-

tako za atrijska

novno povečalo, prav

stanovanja ali stanovanja z večjo teraso

ali balkonom.

liko na

se pripravlja

je

Letos

in

še bo ve-

Veliko večjih projektov

voljo.

za vstop na trg.

Opažamo

pa, da se trend nagiba bolj k 'zmerno'

vidna pri

zaradi večjega

da so najemnine v Ljubljani
za

približno

do

10

20

no od privlačnosti

že padle

odstotkov, odvis-

lokacije nepremični-

in urejenosti stanovanja,« je za naš
časopis povedala Vesna Čeh iz RE/MAX
ne

Tudi mnogo poslovnih pros-

Ljubljana.

torov, v katerih so bili najemniki, je os-

talo praznih.

Najemniki, katerih posel

kupom

jo

naj cena ne bi presegala 3300 evrov za

za

kvadratni meter

tori, ki so ostali prazni, so zdaj

v

manjših

stanovanjih,

po

stano-

vanjskih enotah pa starejša-populacija
ljudi,
za

ki bi radi veliko hišo zamenjali

manjše

stanovanje z

dvigalom

in

vso potrebno infrastrukturo. Opažamo

tudi, da veliko ljudi od začetka epidedela od doma, in posledično ugoda imajo potrebo po večjih
nepremičninah. V času epidemije se

za

lastne

potrebe,

z DDV.

pri

čemer

Pripravljamo

kar nekaj projektov, in sicer Vila Nova
na Viču - Rudniku s sedmimi enotami,
Vila

S

Rožne

poleg

doline

s

petimi

enotami, v spodnjih Črnučah z 22 eno-

mije

tami, dva vila bloka

tavljamo,

enotami, na Vrhovcih večstanovanjski

je namreč izkazalo,
nove

da podjetja uvajajo

načine dela in da bo verjetno ta-

ko ostalo vsaj še nekaj časa,« je povedala Stanka Solar iz Stan nepremičnine. Dodala je, da je do konca leta mogoče
vsem

pričakovati korekcijo

cen,

pred-

pri novogradnjah in objektih,

ki

so potrebni energetske sanacije

sežnejše

in obPri novejših nepreiskanih lokacijah z vso

obnove.

mičninah na
ustrezno

infrastrukturo pa

ne

priča-

kujejo večjih sprememb.

Ttenutno ugodna posojila
Zoran

Dukič

Stoja

iz

projekt z dvema

no

veliko

in

izjem-

še vedno malo ponudbe.

se ustalile, popustov in razni pri nobenem projektu. »Do
konca leta ne pričakujemo bistvenih
Cene

so

prodaj

odločeni imeti
kupujejo, saj so tudi

sprememb. Tisti,
nepremičnino,
posojila zelo

ki

so

ugodna in banke pripra-

vljene kreditirati. Trenutno smo začeli

objektoma s

9 in 30
skupno

je

zaradi epidemije

prekinili

najemne

znižanje

utrpel
pogodbe

najemnine.

izgubo,

so

ali prosili

Poslovni prosna voljo

tako za najem kot tudi za nakup, kar je
povečalo ponudbo tovrstnih nepremič-

nin

na

ročno

trgu in bo s tem najbrž dolgotudi na znižanje cene.

vplivalo

»So pa

tako prodajalci kot kupci bolj
potrebujejo
več časa za

preudarni,

sprejetje končne odločitve glede naku-

enotami. Prav tako je še nekaj projektov enodružinskih
stanovanjskih
enot tako v Ljubljani kot v okolici,« je

pa

dodal Veleski.

drugega vala epidemije, kako dolgo bo

Najemnine nižje do

odstotkov

20

gradenj
Mednje

oziroma prodaje.

pričakuje

padec

konca leta

se

nepremičnin.

Za

je zelo odvisno

od

Do

cen

koliko bodo padle,

trajal in koliko bo vplival na gospodar-

slovenskem nepremičninskem trgu
je trenutno na voljo večje število novo-

Na

cenovnega razreda.
med drugim uvrščamo

stvo v Sloveniji,

dala

Evropi in svetu,« je do-

Čehova.

višjega

lahko

V dvelr letih do 3000 stanovanj

tudi Vilo Murgle. Nakupi številnih no-

Vlagatelji pospešeno

vogradenj torej

investicijske

in bodo mogoči že
letos, roki za vselitve pa se bolj nagibajo k letu 2021 do 2023. Ravno tako je
so

voljo nekaj hiš

v Ljubljani

in njeni okolici.

pojasnil; da je po epidemiji situacija že
v starih tirih, povpraševanja je

z

18

trenutno na

nepremičnin je

v Polju

od

Ocenjujemo,

čini povprašujejo družine, ki zdaj živi-

na-

višine

povpraševanja

prenapihnjene.

cenovno

projektom,

stano-

znižanju

gradbene parcele. Po hišah v veliki ve-

dosegljivim

raven.

najemnin, ki so bile še pred tremi meponudbe

nakup

za

razumnejšo

na

Velika ponudba najemniških

nj.

vanj

odločajo

manje za enodružinske hiše

je izredno veliko povpraše-

na bolj

ponudbe

ne

vsem opažamo, da se ljudje veliko bolj

vsem

/ Vlasta Tifengraber

rom

je razmerje

povpraševanja dokaj

praktično ni na trgu.

po manjših

da se

meni,

za sprejemljivo ceno

»Trenutno

Golovcem in Vila

park II pod

Boris Veleski iz Mreže nepremičnin

manjših stanovanjskih enot

vanja

idila,

do,« je dodal Dukič.

večje od ponudbe, tako da
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stanovanj pri projektu Koseš-

prodajo

Dogajanje na

Epidemija
najemniški

je

najbolj

trg tako

vplivala

na

stanovanjskih kot

tudi poslovnih nepremičnin. »Stanovanja, ki so bila pred epidemijo namenje-

dveh letih se tako
ker

nekaj

nadaljujejo

projekte.

nove

V

svoje

prihodnjih

v prestolnici obeta

ponudbe

stanovanj,

okoli 3000. Večinoma
gre za nadstandardna stanovanja, ki se
bodo prodajala po visokih cenah - od
ocenjujejo jo na

4000 ievrov kvadratni meter, najprestižnejša tudi za 8000 evrov. Še vedno
se bomo soočali s pomanjkanjem po-

airbnba in

nudbe

bookinga, so čez noč ostala prazna. Veli-

kupcu

ko lastnikov teh stanovanj se je odločilo

stanovanj. »Naša agencija na območju

oddati

Ljubljane in okolice sodeluje pri proda-

na

Če

kratkoročni oddaji

smo

stanovanje v
se

pred

prek

dolgoročni najem.

epidemijo

na

sloven-

skem najemniškem trgu soočali z veli-

povprečnemu
cenovno

slovenskemu

dostopnejših

ji sedmih novih vrstnih hiš

v

novih

soseski

Ekvoma v Trnovskem predmestju, pe-
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tih vrstnih hiš v prijetni soseski na zaželeni lokaciji na Vrhovcih, osmih enot

rabljenih

dvojčkov v Zalogu in desetih elitnih
nadstandardnih stanovanj v Rezidenci
Preska pri Medvodah. Na voljo je tudi

bljenih stanovanj, ki jih bodo prodajali

saj

bo posledično

tisti, ki bodo kupili nova stanovanja.

so že padle za približno

nimi kakovostno grajenimi stanovanji
v Postojni. V Mariboru se prodajajo sta-

deset do 20 odstotkov,

te naštela

Čehova.

Ponudba novih sta-

novanj bo zagotovo malo prevetrila trg

x

Najemnine v Ljubljani

stanovanjski projekt s 27 nadstandard-

novanja Studenški razgled,« je projek-
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stanovanj,

prinesla na trg tudi novo ponudbo ra-

odvisno od privlačnosti

lokacije nepremičnine in
urejenosti stanovanja.

tako č
Epidemija

je

najbolj vplivala

na

najemniški

tako

stanovanjskih

kot poslovnih

nepremičnin, ki

so

čez noč ostale prazn

Bojan

Velikonja
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Nasvetov pri gradnji ni nikoli preveč
Vsaka dobra gradnja ali prenova
prenovljenem stanovanju,

ali

Veliko raznih
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cija.

O vsem

IRIS KLINE

sistemov je

je

sloni

na premišljenem

odvisna zasnova

treba preučiti,

od

tudi slednji, razkrivamo

tem,

in

načrtu izvedbe.

namena uporabe, ki

Od

gradnje, materiali

način

do varovanja.

gretja, hlajenja, prezračevanja,

Prva

sistemih

nastalih pogojih,

ki

jih narekujejo

je

nastala predvsem ob novo
varčevanja

zahteve

z energijo v

zgradbah. Sodobne gradnje z dobro zatesnjenimi okni in vrati imajo namreč izjemno

nizko zračno prepustnost.

ključno zračenje prostorov pogosto pomeni
jo vložili

v

ogrevanje

nezdrave bivalne
šitev

Nezadostno

zraka.

Nenačrtovano in na-

izgubo energije, ki smo

zračenje

ima

in

zanesljivi

prezračevalni sistemi.

sistem

Lunos.

To je

decentraliziran sistem,

ki deluje

na

princi-

Ker je sistem

vgrajen

iz prostorov.

večjih posegov, ga

lahko vgradijo v katerem koli letnem času,

tako

ga lahko

in

pri ogrevanju
sistem

načrtovan

trajnost

in energetsko

primemo, prijetno,
in varnost.

varčno

higi-

Omogoča

prezračevanje.

pri-

Skrbno

Izpolnjuje tudi protipožarne in protihrupne zahteve.

10 vprašanj,
nega

ki

si jih

morate

zastaviti

primer-

pred izbiro

prezračevalnega sistema
so zahteve prezračevanja sodobnih zgradb?

•

in kjer bi radi izboljšali kakovost bivanja.

pa

zdra-

in ugodnih

nadzoruje in odpravlja prekomerno zračno vlago.

Kakšna

prezračevalnega sistema

zagotavlja

kakovost,

prezračevanje,

Kakšne

skega sistema, za vse ostalo
Rezultat

prezračevalni sistem

Dober
ensko

Koliko energije

je elektrika pripeljana do mesta

primemo

preprečujejo nastanek plesni

ter prahu. Olajšajo življenje alergikom, ker lahko zagotovijo
primemo filtriran zrak brez alergenov. Varčujejo z energijo.

•

objekte, v katerih

odvečne vlage skrbijo za

hrupa

•

za vgradnjo v starejše

ter

in dovajajo svež in fil-

življenjskih pogojev za pršice. Preprečujejo prepih in vdor zunanjega

prav

Za vgradnjo Lunos

da

Z odpravljanjem

vgradijo v kateri koli fazi gradnje ali prenove, prime-

ren in priporočljiv pa je tudi
že bivamo

hitro in brez

Sistemi

sistemov.

odvajajo izrabljen zrak z neprijetnimi vo-

ter škodljivimi snovmi

vo stanje zgradbe in klime

ki skrbijo za stalen
pu podtlaka. V prostore se vgradi dovode zraka,
dotok svežega zraka, in ventilator, ki skrbi za neprestano odvajanje
izrabljenega zraka

zrak.

hranke

Oglejmo si, kako deluje zelo razširjen in uveljavljen prezračevalni

triran

posledico

za

pogoje s pojavom prekomerne vlage in plesni. Re-

problema so kakovostni

odvečno vlago

njavami,

vedeti o prezračevanju

Potreba po prezračevalnih

seveda finančna konstruk-

k poglavitnim prednostim prezračevalnih

In zdaj

prezračevanja samodejno
morate

in ključna je

v spodnjih vsebinah.

več

ARIH

Vse, kar

potreb bivajočih v novi hiši

izhaja iz

inštalacije, vse tja do opremljanja prostorov.

in tehnike,

je

in denarja dejansko prihranimo v praksi?

postavitev

sistema

in

njegovih sestavnih

delov

ter

montaža?

morate zagotoviti,

•

Kako

hrupno je prezračevanje prostorov?

Kakovostni

sistemi

vgradnje ali montaže ventilator-

poskrbijo Lunosovi strokovnjaki.

nadzorovanega prezračevanja je izboljšana mikroklima

zdravi prostori brez prekomerne vlage, slabih

vonjav

in posledič-

no plesni, kar bo pripomoglo k vašemu dobremu počutju.
stni sistemi prezračevanja

tako stalno dovajajo

sveži

zrak

Kakovo-

in odvajajo

izrabljenega, skupaj z vsemi škodljivimi snovmi.
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prezračevanja

delujejo v razponu

•

od

glasnosti

osnovnem stalnem obratovanju (30

dB je

26

do

32

dB

v

zrak.

tih šepet).

Kakšnega dušenja zvoka je sposoben sistem?

•

Koliko

•

Kakšni so

•

Ali je zagotovljeno obratovanje

investicijski in

obratovalni

ki

stroški?

skladno s

objekta in

zrak vstopa na isti način

šno, brez elektrike.

zagotavlja tudi možnost vgraditve protipožarne zaščite?

Ah sistem

•

Ali je sistem samodejno krmiljen glede na prekomerno vlago?

kov

Pri

decentraliziranem

zračevalnih

vodov med

sistemov

prezračevanju

zunanji

kako delujejo
brez sistema napeljave pre-

odzračevalnih jaškov

zid. Skozi stenske vhodne

enote

vsakem prostoru,

pri nepovezanem prezračevanju.

in protiprašni

v sobah in delujejo skoraj nesli-

Imajo zaporo proti prepihu, dušilec zunanjih zvo-

filter.

Na voljo so tudi

elektrostatični

filtri za cvetni

okenskega roba. Enako velja za balkonska

skozi

med prostori poteka

12 litrov

ali neposredno

pod vrati,

režo

vratno

štiričlanskem gospodinjstvu dnevno

V

prostori več posameznih ventilatorjev odva-

ja izrabljen zrak navzven preko

skozi

in

zrak odvaja

izrabljen

se

vodov v

prah. Namestijo se v sobah nad okno oziroma levo ali desno ob okno v
višini zgornjega

Vrste prezračevalnih

kot

Vhodne enote za zrak se namestijo

njegovih uporabnikov?
•

prezračevanju

so povezani s centralnim ventilatorjem in odzračevalnim jaškom.

Svež

potrebami

prezračevalne reže skrbijo za pretok zraka med

centraliziranem

Pri

prosto preko sistema prezračevalnih

na

energije potrebujemo za delovanje sistema?

ali druge

V ratne

prostori.

vode.

bolje

Tem

je

v

domestimo s
naprava. Le

tako lahko

in zgradbo. Poleg
zraku

To nam

svežim.

navzven

kakovostna

omogoča

na-

prezračevalna

škodo za

zagotovo preprečimo

tem

ter ga

zdravje

naše

temperature in onesnaženosti je količina vlage v

najpomembnejši indikator kvalitete.

tretji

izolirana,

ter

pomembneje je, da vlažen zrak transportiramo

v sobah vstopa svež

izločimo

povprečju

zgradba tesnjena

Zrak

vrata.

rešetko.

ah zidno

Relativna

zračna

vlaga pomembno vpliva na dobro počutje, optimalna je med 40 in
60 %, idealna 50 %, višja od 80 % povzroča plesen.
Relativna vlažnost
se zniža v zimskem času, ko se hladen zunanji zrak v prostoru ogreje.

Za doseganje udobne

in

zdrave

klime v prostorih

zračne

je priporo-

čljivo kontinuirano prezračevanje.
Največja količina vlage
gramih), ki je lahko v kubičnem metru
zraka, je približno sorazmerna s temperaturo zraka. Kolikor stopinj
(v

ima zrak, približno

toliko

vode

gramov

največ 5 g vode, kar

zraku lahko

je

pomeni

lahko v

njem. Pri 5 ”C je v

v zraku lahko največ 22 g vode, kar znova pomeni

Sedaj
naše

lažje razumemo,

Pri

100 % vlažnost.

22 "C je

vlažnost.

100 %

zakaj s hladnim zimskim zrakom

"sušimo"

bivališče.

Pravilno

zračenje

vpliva na

občutno

porabo

energije

za

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

ogrevanje

Posebej pri menjavi oken v starejših stavbah je treba zaradi večje

zrakotesnosti
čevanju.

ovoja več pozornosti

v zgradbah, je

vitosti

sistemih.

Nizko

potreba

nastala

slojem

dodatnim

vložili v

smo jo

konstantnemu

sodobnih

po

imajo

zračno prepustnost

sodobne

gradnje

okni

lahko

povzroči

V prostorih, ki

prostorov.

prezračuje na klasičen sistem z
neprijetne

vonjave,

in neprijetne

vonjave.

prezračevalni

sistemi.

Vodilni

na

povišana

Rešitev

vedno

še

temperatura

vlaga,

plesni,

zraka,

visoka

pomanjkanje

problema so kakovostni

pojavkonkisika

in zanesljivi

v ogrevalni in hladilni tehniki
upravičeno

velja za vodilnega proizvajalca in inovatorja

področju ogrevalne in hladilne tehnike na globalni ravni. Poo-

blaščeni

distributer

bljane. Že pred

več

je podjetje Airabela

za Slovenijo

kot desetimi leti

tnih črpalk postavil pomemben
prvo

d.o.o.

iz Lju-

je

Daikin na področju toplo-

mejnik.

Trgu je predstavil na sploh

visokotemperatumo toplotno črpalko, kar je bila pomembna

novost

in pridobitev za vse, tako

tnih črpalk, ki so bili

primorani

zmogljivost pri ogrevanju

lasten oddelek za

kupce kot tudi proizvajalce toplo-

tudi

sami kupcem ponuditi podobno

domov. Zakaj je Daikin vedno

pomembnih inovacijah? Ključna
je

urejenega

občasnim odpiranjem oken, se

ogljikovega dioksida,

Daikin

revrati

nenačrtovano

nimajo

mehanskega, kontinuiranega prezračevanja, ali pa se jih

centracija

in
in

toplotne izolacije. Veliko izgubo energije, ki

ogrevanje prostorov,

in naključno zračenje

ljajo

prezra-

prezračevalnih

z dobro zatesnjenimi

konstrukcije obstoječih zgradb
ter

posvetiti

pogojih, ki jih narekujejo zahteve energetske učinko-

Ob

raziskave

in

Daikinova
razvoj,

prvi

pri

prednost pri razvoju

v katerem

sami

razvijajo
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sredstvo
in

.. .).

Daikin

radiatorskim

kompresor, hladilno

toplotnih črpalk (npr.

ključne elemente

vse

izolacije

je torej kupcem s starejšimi hišami brez
že

sistemom

pred desetimi leti ponudil možnost, da

načinom
se ogrevajo s čistejšim in predvsem energijsko varčnejšim
zmogla.
takrat
ni
črpalka
trgu
tega
Nobena
na
ogrevanja.
toplotna

To so dosegli z vgrajenim dvojnim kompresorjem, zaradi česar je
zmogljiva in je lahko dosegala visoko izhodno

bila črpalka izjemno

torske

n°81l/2013 za leto 2019). Zaradi enoventilatudi izjemno tiha (od 35dBA na

EU

zasnove pa je zunanja enota
metre, kar

oddaljenosti 3

njajo, so

ta

je

dodobra

Ker se je poletje

enako glasnosti šepeta).
začelo

in se temperature pošteno

hip najbolj aktualne klimatske naprave. Na

kanalskimi,

postreže Daikin s stenskimi, samostoječimi,
vimi

kasetnimi klimatskimi napravami.

in

ustvarjalnostjo. Kaj

z

tem

Pri

stenski

-

prilagodlji-

jo odlikuje?

ogrevalne vode, ki je potrebna za radiatorske sisteme.

inovativnost

sreča

Sedaj Daikin

na tem področju zopet postavlja nove mejnike.

učinkovitost

do A+++, je najbolj kompaktna enota v svojem

Predstavljamo
to

novost

in hit leta

2019, ki se nadaljuje

toplotna črpalka Daikin Altherma

je

učinkovitost, perfekten dizajn in

3

H

letošnje

v

vrhunska

HT-

udobje brez hrupa. Njena glavna

prednost je v popolnoma prenovljenem

kompresorju

vgrajeno

z

tehnologijo dvojnega vbrizga, imenovano "double injection technoskupaj

logy". Z novo tehnologijo

ki

je precej

učinkovitejše kot dosedanje hladilno sredstvo R410A, je

Daikinu uspelo
sega 70

črpalka

°C
to

z novim hladilnim sredstvom R32,

razviti črpalko, ki pri zunanji

temperaturi

1 5 °C do-

Flash

pomočjo

Streamer, skoraj neslišno

19dBA).

vmesnik
ska

izjemno napredne

ki

omogoča

zmogljivost dosega z zgolj enim

temu,

za delovanje

kot

je

bila

da je bila nova

njena dosedanja
Daikin

na radiatorskih sistemih,

HT

delovanje (najnižji
imajo težave

popolno uravnavanje

in prezračevanjem
enota, ki

čiščenje

zvočni

z

tlak samo

dihali.

Wi-Fi

je

klimat-

Sarara pa

klime

z (raz)vlaže-

z vrhunsko zmogljivostjo

nudi hlajenje, ogrevanje, prečišče-

vanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje. Ima samodejno
čiščenje

filtra ter inteligentno oko,

zračnega

aktivno zmanjšuje

zasnovana

čilno skoraj

ki pokriva

tri področja,

porabo energije in občutek prepiha. Zanjo je zna-

neslišno

delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dB).

je primerna tudi za siste-

nizkih ogrevalnih temperaturah. Poleg

visoke

zmogljivosti in učinkovitosti pa ima nova Daikin Altherma 3 H HT
druge prednosti. Zagotavlja namreč delovanje vse

do -28

temperature. Spada med najvarčnejše rešitve za ogreva-

nje, saj dosega najvišjo

občutek kamina,

da

me talnega ogrevanja, saj zaradi enega kompresorja dosega izjemno

učinkovitost tudi pri

razredu,

inteligentni

bo

različica.

Altherma 3 H
pa

tudi, da

ter

je že vgrajen v notranjo enoto. Ururua

naprava,

Je edina

vgrajenim kompresor-

se

učinkovite tehnologije Daikin

in

tudi za ljudi, ki

je

Primerna

zraka

bistveno ugodnejša,

°C zunanje

zraka s

gretja in hlajenja.

nobena toplotna črpalka na trgu. To,

-

Sezonska

temperaturni senzor, ki skupaj z novo zasnovo ventilatorja skrbi za
napredne funkcije kot so Coanda efekt

njem, čiščenjem

je nova toplotna črpalka enokompresorska, pa pomeni

še mnoge

srebrni, črni barvi ali barvi črni les. Ima

ogrevalne vode. Posebej gre poudariti, da nova toplotna

jem, kar trenutno ne zmore

Kljub

-

na voljo v beli,

vse

vzpe-

področju

Stylish

temperaturo

leto;

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

(v skladu z oznako

oznako energetske učinkovitosti,

to

je A+++

Med

vodilnimi

Podjetje
enoto

dilne

Matica

v dobavi pritrdilne tehnike v Sloveniji
MB

d.o.o.

s sedežem

v Domžalah

ter

poslovno

v poslovni coni Komenda je med vodilnimi dobavitelji pritr-

tehnike v

Sloveniji

in na trgu

zahodnega Balkana. V širokem

prodajnem programu poskrbijo za vezne elemente, kovice, razpormaterial, izdelke za skladiščene matice, vtisne elemente, privarilni
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nje

in orodja.

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

osna varovala

Matica
ter

MB ponuja različne

vijake, matice, podložke,

drug vijačni material po DIN/ISO standardu ali
po

posebnem naročilu. Izbirate lahko med izdelki različnih materialov
(pocinkano jeklo, nerjaveče jeklo ali drugi materiali), dimenzij in
na-

mena uporabe (npr.

Spax, Eco-fut, Eco-drill

idr.).

Za nerazstavljive

zveze dveh ali več elementov lahko izbirate med različnimi vrstami
kovic

in razpomih (kovičnih)

matic; glede

na vrsto materiala,

obli-

ko, velikost in zahtevane lastnosti.

izdeloval

čisto

nejše stvari,

uporabne predmete, v katerih je shranjeval najrazličizdelke, s katerimi se je izražal in krasil svoj

ustvarjal

življenjski prostor, in gradil objekte, v katerih je lahko bival in zava-

roval

svoje

najbližje. Z glino je zaradi njenih naravnih

lastnosti skozi zgodovino

vzpostavil

Zakaj glineni strešniki CREATON

je gnetel in poljubno oblikoval,

Podjetje OBEN-AUF d.o.o., strokovnjak za strehe, s poslovnima
v Ljubljani in Mariboru ter servisnima točkama v Novem

na koncu

enotama
mestu

Glina

in
je

Kranju, prepriča s številnimi prednostmi glinene kritine.
eden

prvih

materialov, ki

lastnoročno preoblikoval

jih je človek že pred

in uporabljal v

različne namene.

tisočletji
Iz

nje

je

ter

pa jo je

čisto

poseben

in

odnos.

sušil na vročem soncu ali

fizikalnih
Lahko

jo

žgal v peči,

prevlekel z glazuro, da je neprepustno zamašil pore

dosegel obstojnost, čvrstost in popoln sijaj.
Danes je ta proces do potankosti izpopolnjen in

vo obstojnega materiala,

ki

se

vplivom. Govorimo o naravnih

omogoča izdela-

zlepa ne vda ne času ne vremenskim
strešnikih

Domino

in Ratio,

ki

ju iz
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najboljše nemške gline izdeluje Creaton. Oba strešnika
udarce, brezčasno lepa

vzdržljiva, odporna na
zdravju

—

ne vsebujeta in ne izločata škodljivih snovi.

za material, ki nudi odlično zaščito
Domino

Skratka, gre

ki

vaši

strehi doda-

zagotavlja zanesljivo zaščito

del,

ki

dvojnim koritom,
1879.

Strešnika

je plod
Domino

Rado

sta

za vsak okus ter z engobo ali glazuro,

podaljša trajanje videza strehe, ki

hiše Ludowici

in izkušenj

znanj
in

ste

si

ki

že

od

na voljo v široki paleti barv
preprečuje

ga zamislili

bledenje barv in

že v

projektni fazi

del večje

zgodbe. Zato

ali na začetku gradnje.

Strešnik

enota,

ampak je

obe kritini predvidevata tudi krajnike za estetsko dovršen zaključek čela

hiše, oddušnike za učinkovito ventilacijo kuhinjske nape ali

ostalih prostorov ter slemenske zračnike, ki bodo poskrbeli za pravilno in učinkovito prezračevanje

dodatnih elementov

je treba

upoštevati,

elementi zagotavljajo kakovost

in

podkonstrukcije. Pri izbiri

strešne

da samo originalni dodatni

estetski

videz

strehe, ki

ga ob

na-

kupu želimo tudi poudariti. Ta strešnika oplemenitita vsako strešno
površino, imata dolgo življenjsko dobo in

lahko

povsem samozavestno

OBEN-AUF
strehe.

Če

jo na

je objavil

hitro

sta

tako dobra, da

tudi

zanimivo

povzamemo,

s puhalom

in barvanje
njene

strehe

zamenjave

je

bistveno

z novo.

cenejši

in hitrejši

čistilne

Ima

deli čistilne

Za priklop
cevi

Z uporabo one2clean

pravilno uporabo iz nje

S

tehnologije

smrdi.

naprave na vaš

objekt potrebujete le po-

1 10 mm od objekta do čistilne naprave in iz

ponikalnico oz. med rezervoarji

cevi premera 75

povožen

nikoli ne

naprave, vključno zračne cevi (15 m) so del

čistilne

premera

naprave v

za zračne

mm (rebrasta

rezervoar do

-

ter

energetska

eno prosto cev

-

fleksibilna).

12,5 T, nastavljiv pokrov za lažje prila-

gajanje globine vtoka, pokrov je po vgradnji popolnoma poravnan s
priklopi na napravi so že pripravljeni s tesnili premera

mm, za lažje

110

voarju

vstavljanje naprave v izkopano jamo so na rezer-

pripravljena obešala. V napravi ni električnih komponent.

Ni črpalk

in

ostalih vrtečih mehanskih delovin,

ni elektromagne-

tnih ventilov. Visoka učinkovitost čiščenja pomeni veliko
za

prihodnost.

samočistilno posodo za

Integrirano ima

varnost

odvzem

vzorca ter dolge intervale praznjenja odvečnega blata. Izdelana je iz
visoko kvalitetnih komponent, ima nizko porabo energije,

enostav-

no konstrukcijo z minimalno pokvarljivimi deli, tih in ekonomičen

kompresor vrhunskega proizvajalca z dolgo življenjsko dobo. Ponu-

stare

O

kritine. Čiščenje

poseg na

z eno 2/ 3 pregra-

potrebe po črpanju v reaktorski

ni

blata.

gospodinjsko vodo v samo

iz rezervoarja

ja odlično razmerje med ceno in kakovostjo.

študijo primera nove

Npr. betonsko kritino najprej

očistijo z visokodačnim čistilcem,
Že po čiščenju

v napravo.

sestavni

vezovalne

ugotovimo sledeče: streha je na

pogled dotrajana in razmišljate o zamenjavi

prvi

nanju

ponudijo 50 let jamstva.

Gorice očisti

niti vračanje aktivnega

terenom, vsi

samostojna

ni

Ivančne

se kompletne odpadne vode takoj obdelajo s kisikom, ki se ga dovaja

modula.

in z geometrijo z

iz

Naprava je sestavljena

Zaradi take izvedbe

steno.

gotavljajo stabilnost in odvajanje kondenzacijske vode. Rado je dvo-

leta

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

dno

Vsi

strešnik zanesljive klasične izvedbe

d.o.o.

armature

pred vdorom vode in umazanije z zunanje strani, hrbtna rebra pa za-

koritni zarezni

naprave

Popolnoma biološka čistilna naprava onežclean podjetja Armex

treh korakih.

ja vse prednosti pravega glinenega strešnika z modernim minimalističnim oblikovalskim pridihom. Elegantna lepota v službi funkcije.
Stopničasto kritje s strešniki Domino

Biološke čistilne

izjemno

kakovost bivanja.

in gladek strešnik,

vrhunski raven

je

in visoko

sta

prijazna okolju in

ter

strehi

od

temeljito

ki temeljito odstrani umazanijo.

streha daje vtis, kot da je nova. Naslednji korak pred-

ogrevalnih sistemih

»Smo

nenehno

tve

zaupajo

in obnovljivih

virih energije

podjetje z več kot 25-letno tradicijo. Svoje znanje
strokovno

izpopolnjujemo in nadgrajujemo,

tudi podjetja, kot sta Viessmann

podjetje Loren Line

d.o.o.

iz Trzina.

in Vaillant,«

se

ter
zato

stori-

nam

predstavlja

Poleg svetovanja in montaže

izbrane ogrevalne tehnike vam nudi tudi doživljenjsko vzdrževanje,

stavlja nanos emulzije ISO SEAL, ki zamaši pore in strehi podaljša

prav

življenjsko dobo. Na koncu se v dvojnem nanosu kritino še prebarva

in

z barvo ISONIT.

nujajo plinsko kondenzacijsko peč, talno ogrevanje, plinske bojlerje,

tako pa zagotavlja

kakovostne

originalnimi rezervnimi

deli.

V

storitve s profesionalno opremo

sklopu rešitev za ogrevanje po-

regulacijo ogrevanja, električno ogrevanje, klimatske naprave in soGradnja od

A do Ž

Podjetje VGVrankar d.o.o. iz Kamnika je pravi naslov za zunanja
in notranja gradbena dela, novogradnje, zemeljska dela, rušitvena in
obnovitvena

dela, zidarska dela, prenove, fasade in obrtniška dela.

larne sisteme. V nadaljevanju nekoliko več besed o plinski kondenza-

cijski peči. Priporočljiva je zaradi najnižje investicije, najkrajše povra-

čilne dobe,

je najcenejši

energent,

najbolj učinkovit grelnik, najbolj

varen in ima najboljši izkoristek prostora. Loren Line

zagotavlja 1 10
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%

izkoristek,
(do

vesticije

ugodno financiranje do 7 let, subvencijo do 50 % inevrov), podaljšano

2000

ogled in strokovno svetovanje

ter

skih stavb, za katere

5-letno garancijo, brezplačen

je

membo namembnosti

bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo
pred

izdano

legalizaciji stanovanjske stavbe,

doživljenjsko vzdrževanje.

pred

zgrajene

odločba o domnevi izdanega gradbenega
po

Odgovorimo še na nekaj pogostih vprašanj v povezavi s pridobi-

izdajo odločbe po

vanjem subvencij

Eko

višje subvencije upravičeni le v primeru zamenjave stare

za centralno ogrevanje stavbe z

naprave

primeru zamenjave stare

višje subvencije.

do

lokalne

kurilne

toplotno črpalko. V

novo

naprave ali stare električne

V tem primeru ste torej

20 % priznanih

upravičeni

stroškov naložbe, a ne

več

do

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

izolacijo, če

(m2K).

V

fasade?

izolacijo

je izkazano

Pravica

delu, kjer je na stavbi

že

vgrajena

ob izpolnjevanju

enačbe,

s katero

no razmerje A/ds 0,230 W/m2K. Pri

toplotne izolacije se upošteva

nove

toplotne izolacije A
tne

=

izolacije (dobst), ki

stanovanjske

do

nepovratne

toplotno prevo-

med

toplotna izolacija in

0,045

z
se

izračunu

ta

1967), pa pred

nepovratne finančne spodbude.

let nudi brezplačne energetske nas-

novih tehnologij
2019

svetovali

in obnovljivih virov energije. Strokovnjaki so v

več kot

8000

strankam

s

svetovalci

imate

tudi na

preko spletnega portala https://ekosklad.
po

telefonu.

in DOM+ v Ljubljani, Kmetijsko

svetovalci na voljo tudi

po

srečanja

so DOM ter

obrtni sejem

Komen-

Celje. Konec septembra so bili

večjih trgovskih centrih specializiranih za
so Merkur,

in novogradnje, kot

M Tehnika, Obi

in Mega-

dom, na že tradicionalnem Tednu brezplačnega energetskega

vanja. V Kamniku Ensvet

pisarno najdete na Maistrovi

posvet pa se j e treba naročiti na 01 8318248

zagotovi

zahteva-

ko

potrebne dodatne

Možnost

specializiranih sejmih, kot

da, AGRA Gornja Radgona in MOS

prenovo

je

svetovalec

letu

vsej Sloveniji. Stranke so

po

toplotno

v Domžalah na

voljo na

aliOl

8318

sveto-

ulici

18, za

100, medtem

Ljubljanski cesti

36

in je

dosegljiv na telefon 01 7214 561 ali 01 722 04 30.

toplotna prevodnost obstoječe

W/(mK) in debelina obstoječe toplo-

je razvidna

že 25

dodatno

z merilnega

traku na fotogra-

fiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev

lahko

12.

o investicijah in ukrepih zmanjševanja rabe energije in uporabe

se naročale na svetovanja

in vgradnjo fasadnega sistema

razmerje

odstranjena, je lahko naložba izvedena

izolacijo

31.

Ensvet, ki deluje v okviru Eko sklada?

si/prebivalstvo/ensvet/pisarna ali

1000 evrov

dnostjo (A) in debelino (d) nove toplotne izolacije A/d <, 0,230 W/

bo

vete

Ensvet občanom

AMBIENT1
je s subvencijo za

finančne spodbude se dodeli za nakup

ne

Mreža

do subvencije v

stavbe.

s toplotno

oziroma

pozivu.

kot

za toplotno črpalko zrak- voda za centralno ogrevanje

Kako

stavbe zgrajene pred

(za

tem javnem

Poznate svetovalnico

ste

kurilne

ogrevalne naprave z novo toplotno črpalko, ne boste upravičeni

višini

118.

2010,

1. 7.

in uporabnega dovoljenja

sklada.

Če boste električno peč zamenjali z novo toplotno črpalko,

do

členu GZ

Subvencije Eko sklada

ali spre-

morebitna odločba o

2010,

1. 7.

Nepovratna finančna spodbuda je

dodeljena le za stanovanjske stavbe

oziroma

dele stanovanj-

Dimnik

-

pomemben sestavni del ogrevalnega

Podjetje Schiedel
dustries,

d.o.o.

iz

Prebolda,

je vodilni proizvajalec sistemov

del

In-

za odvod dimnih plinov,

integriranih kaminskih in prezračevalnih sistemov, ki
nično

sistema

skupine Standard

ustvarja teh-

napredne izdelke za izboljšanje bivanjskega okolja. Kot vodil-
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ni

evropski dobavitelj energijsko učinkovitih dimniških sistemov,

zahvaljujoč

znanju

na področju

bo integriranih prezračevalnih
Schiedel

70 let izkušenj

sisteme,

čene

storitve.

za ogrevanje

in boljšo kakovost
K projektiranju

sistemov,

kaminskih

inteligentne vgradne rešitve,
je v

predstavlja

in svež

zrak

življenja, večjo

meri prilagojene

in

Schiedel

s tem tudi za življenje.

ter

varnost in

dimnik

po

pomenita

in izgradnji dimnika

odgovorno. Kurišče,

ter

Nussbachu v Austriji.

in prezračevanje

Udoben ogenj v kaminu

no

in

na trgu, trajne in visoko sofisticirane zaklju-

Sedež podjetja Schiedel

je sinonim

in

jaškov, s katerim dopolnjuje ponud-

večje

udobje bivanja

neodvisnost.

na

trda

dimnik morajo

in

goriva

ogrevanje

z

so

element morajo biti

običajno

biti medsebojno usklajeni.
potrebni večji preseki

vezni

Za ogrevanje

dimnika

kot

za

oljem ali plinom. Položaj kurišča določa lego dimnika

v objektu. Lego dimnika bi bilo načelno treba izbrati tako,
dimnika blizu strešnega

no-tehnične

slemena.

je os

funkcionalno-tehnične prednosti. Del dimnika, ki se

in

vremenskimi

da

To ima namreč določene gradbe-

nahaja nad streho in je izpostavljen
tega so stroški v

je potrebno pristopiti skrbvezni

samo v primeru ustreznega preseka dimnika. Kurišče,

malno

element

vetru, je relativno

zvezi z zaščito zaključka

razmerami in z zagotavljanjem

v dimniku je najbolj enakomeren, vpliv

kratek.

Zaradi

dimnika pred neugodnimi

vetra

stabilnosti nizki. Vlek
na vlek pa najmanjši.

medsebojno usklajeni, tako da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajdelovanje kurišča. Da bi zadostili vsem

no

projektirati

da vam odločitev glede

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

namenom,

tem

izdelati univerzalno uporaben

in

zahtevam,
dimniški

izbire načrta

je

treba

Barve

kar najbolj olajša-

JUB

spremenijo

dom

Začenjamo s pomenom barv,

Z

sistem.

li z

mo, so v nadaljevanju navedena področja uporabe posameznih dim-

ozremo, vidimo svet v barvah.

niških

svoj

sistemov

Državni

Schiedel.

predpisi (Zakon o gradnji objektov, Zakon o

dimnikar-

v nadaljevanju pa bomo postreg-

nasveti strokovnjakov pri sanacijah

edinstveni

Kamorkoli se

in prenovah.

Vsakdo izmed nas

občuti barve na

ki

je osebno, čutno doživetje,

način. Barva

ga v

mo-

žganih sproži v oko vpadla svetloba. Zaznava barve je zahtevno do-

ski službi, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev

gajanje, kjer sodelujejo svedoba,

stanovanjskih stavb in stanovanj) in predpisi posameznih občin na-

jih opredelimo kot elektromagnetno valovanje različnih frekvenc in

čelno opredeljujejo zahteve, ki se nanašajo na

valovnih dolžin. Ljudje se zavedamo, da barve naših domov izražajo

mnikov. Poleg tega ponekod

ali

natančneje razlagajo

vedno
nost,

vajo

gradbene predpise.

da lahko poleg centralnega
posamično,

npr.

kurišč

in

ogrevanja

z lončeno pečjo

Za stanovanjsko

bivalne
ali

di-

ki dopolnjujejo

hišo

dimnikov. Tako dobijo stanovalci

treba načrtovati več

tudi

sisteme

obstajajo tudi odredbe,

prostore

kaminom.

Prav

je

našo

osebnost

in naš okus,

objekt, oko in možgani. Fizikalno

vendar nas lahko prevelika

nih odtenkov kaj hitro zmede

in prestraši.

Dejstvo

izbira barv-

da

je,

je

barva

mož-

najbolj prilagodljiv element v oblikovanju in estetiki našega doma.

ogre-

Prilagodljivost ji omogoča izbira v tisoč odtenkih,

tako

nja v vrstnem redu

zato

je lahko zad-

opremljanja prostorov, saj omogoča

enostavno

omogoči ogrevanje stanovanja z dodatnim kuriščem

povezovanje in prilagajanje vseh elementov v prostoru (preproge,

(v primeru okvare sistema centralnega ogrevanja). Pomemben de-

zavese, pohištvo itd.). Pred odločitvijo o izbiri barve je dobro odgo-

se na ta

način

javnik pri projektiranju je pravilno dimenzioniranje dimnikov. Pri
tem

je

potrebno upoštevati,

da vsak ogrevalni

sistem

deluje opti-

voriti na naslednja vprašanja:

kakšen je namen prostora, ki

ga

bomo

prebarvali, kdo uporablja prostor, kakšna je naravna svedoba v pro-
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štoru,

kako bo prostor opremljen (pohištvo, stil, značilnosti), katere

barve so prisotne v sosednjih prostorih, katere občutke

in čustva naj

preprosta za razumevanje

praktično garantira usklajeno podobo

ter

ambienta.

prostor sporoča?
konstrukcija

Finančna

Pravila uporabe
Pri

barv v prostoru in navodila

oblikovanju prostora

oblog, pohištva, tekstilov

ter

šajo vsak s svojim barvnim

običajno

gre

dodatkov,

talnih

za kombiniranje

vsi ti elementi

se pona-

pa

ki

primerjavi s pohištvom,

tonom. V

je

na trgu na voljo v omejenih barvnih različicah, daleč največ svobode
izbiri popolne barvne

pri

barva JUPOL Gold

nianse

dopuščajo

je namreč na voljo

Notranja stenska

stene.

v več kot

10000 barvnih

tenkih! Odtenki zajemajo celoten spekter barvnega kroga,
tudi

jo
ti

po

kromatičnosti,

JUB Favourite

z DIPI

je

pa

mogoče

feelings, barvnih lestvicah RAL

koncentrati.

nanaša na

niansiranje

Izraz

pestrosti

njeno nasičenost.

oziroma

po

barvni

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

učinek,

ki ga

barvne

površine.

površine

ustvari

posamezen barvni

ton, ima

vpliv tudi velikost

odtenki

pa

naj

bi se

to-

po-

javljali v obliki manjših poudarkov.

barve

nikoli ne doživljamo

kot

ene

same, temveč

kontrastov

drznosti!

Za

v

notranjem oblikovanju

najbolj osnovnega velja

finančne slike. Stranka

postavitve

zahteva

veliko

znanja

svetlo-temen kontrast,

stroške

150 tisoč evrov dovolj za vse

letna praksa

je pokazala, da se

pa

%,« opozarja

Adijo finančni

Kako

je to

ovrednoti,

banka

Ana

pogosto

in

ki

in

se

Vezovišek

misli, da bo recimo

hiša pod streho. Dolgo-

v povprečju uštejemo
iz podjetja
Kako

Vezovišek
ravnati

za najmanj
& partnerji,

z denarjem

in

videti v praksi? Pridemo na banko z zemljiščem,

ta

ga

običajno gre za rastočo hipoteko, imamo finančni plan,
se lahko zalomi, ko ugotovimo, da smo po-

nato pa

nekatere

stroške, skrite napake, o katerih nismo razmišljali

in podobno. In na koncu

vsem,

bo

stres.

ga odobri,

zabili na

da ko se odločite

nam zmanjka denarja. »Na srce polagam

za gradnjo, pri stroških obvezno

stroškov.

Se

vedno lahko na koncu

dodajte 30

vrnete

posoji-

lo, ki ga ne porabite. A iskreno, v 99 % vam ne bo ostalo nič,« dodaja.
Seveda pa se

se po-

javlja kot kombinacija z okoliškimi barvnimi toni. Uporaba barvnih

ne toliko s strani banke, kot zaradi nevarnosti napač-

% nepredvidenih

Uporaba primernih barvnih kontrastov je zelo pomembna, saj
določene

ne

potrebujemo. Ko gre za gradnjo, pa so izzivi

lastnih sredstev

precej večji. Pa

opazni

narekuje izbiro svetlejših oziroma nepestrih barvnih

nov, drznejši temnejši ali bolj pestri barvni

koliko

d.o.o., ki je med drugim avtorica knjig

Splošno pravilo pri oblikovanju prostora za večje

pomembna!

finančni konstrukciji. Ko kupujemo obstoječo nepremičnino

tudi

toni, medtem ko med nepestre barve štejemo belo, sivo in čmo. Na

je še kako

je cena jasna, vemo, kakšna bo kupnina, kakšen je kriterij banke in

30

ter

močno

ja je v

kar-

kromatičnosti barve se

barve veljajo

Za pestre

variira-

NCS

in

od-

pri gradnji

Razlika med financiranjem nakupa ali gradnje je velika. »Največ-

za kršenje le-teh

ko

pri črpanju kreditnih sredstev za namen gradnje lah-

tudi zalomi, a

kot dodaja strokovnjakinja, se ljudje vse

žujejo montažnih hiš. »Niti

v interesu tistega, ki

ni, da projekt ne bi bil izveden do konca. Situacije

več

poslu-

gradi, niti banke
se

rešujejo

s po-

pojavi s kombiniranjem svetlih in temnih barvnih odtenkov, lah-

daljšanjem, zamikom črpanja, a banka si v resnici želi, da se projekt

ko tudi istega barvnega

čim

tona.

Svetlo-temni kontrast

tranjega oblikovanja zelo priljubljen, saj

je

tovrstna

je v

svetu

barvna

no-

shema

prej zaključi, saj se zavedajo, da bolj ko

se bo odlašalo, manj je

možnosti, da bo izpeljan do konca.« ■
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Kako bi gradbena podjetja
zmanjšala število aneksov
Aneksi so normalna praksa tako pri javnih kot pri zasebnih
investicijah, največ jih nastane zaradi pomanjkljivega
projektiranja in nepredvidenih okoliščin med gradnjo
VASIL2 J KRIVEC

ne komunikacije med ponudni-

vasllij.krivec@finance.si

ki in naročniki.«

Na okrogli mizi z naslovom

Izzivi

pri izvajanju gradbe-

ne pogodbe so predstavniki gradbenih podjetij, naroč-

niki in

pravniki poudarili, da

je treba sprejeti standardne
popise, s čimer bodo razmerja med naročnikom in
izvajalcem bolj jasna, težav
z aneksi pa bo precej manj.

Razlika med
zasebnimi
Boris

javnimi in

investicijami

član uprave
Pomgrada, nam je razložil razliko med javnimi in zasebnimi
Sapač,

investicijami: »Pri zasebnih investicijah poteka komunikacija

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

ves čas, od začetka priprave po-

nudbe, prek podpisa izvajalske

pogodbe do uporabnega dovoljenja. Prijavnih investicijah veljajo stroga pravila javnega naročanja, ki otežujejo na videz enostavne odločitve naročnikov.
Prav tako do podpisa pogodbe
pri javnem naročanju ni nobe-

V Pomgradu

še

uprave CGP Edo Škufca: »Aneksi so pri gradbenih projektih za-

Ljiljana Herga, vršilka dolžnosti direktorice Direkcije Republi-

dodajajo, da se nejasnosti in ne-

sebnih naročnikov običajni, so

ke Slovenije za infrastrukturo, je

dodelanosti pri zasebnih investicijah sproti odpravljajo, pri teh

podlaga za reševanje novih oko-

pravtako poudarila pomen dob-

liščin, ki nastanejo med gradnjo,

ro pripravljenega projekta.

tudi niso omejeni pri odločitvah

za dodatna naročila del,

o dodatnih delih ali funkcional-

oddaji ponudbe ni bilo mogoče

ročnik mora napisati dobro projektno nalogo in pridobiti pri-

nostih na objektu.

določiti,

Sapač je še poudaril,

da so

ki jih ob

Na-

za dodatno projekti-

mernega projektanta, pri čemer

rana dela.« Prijavnih investici-

projekt preverijo in ga šele nato
potrdijo. »Aneksov je zato zelo

in

aneksi pri gradbenih projektih

jah pa ima aneks v očeh javno-

povsem običajni tako pri zasebnih kot javnih investicijah. Pri

pomenil neupravičeno zaraču-

malo,« je končala Lilijana Herga.
Pravni vidik je predstavila

sti negativen prizvok, saj naj bi

javnih naročilih je vse bolj ne-

navanje storitev gradbenih pod-

Maja Koršič Potočnik iz Odvetni-
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ške družbe Potočnik in Prebil:
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naj večji težavi nepopolna in po-
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»vidijo« že med pripravo ponud-

vršna projektna dokumentaci-
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še opozarja, da nujno potrebu-

ve zahtevale previsoke stroške.

voren projektant,

jemo standardne popise del, s

Za pogodbe

tudi, če je pomanjkljiva.« In ka-

čimer bo po njegovem mnenju

brez aneksov potrebuje investitor dobro projek-

manj zahtevkov za anekse.

tno nalogo, s katero projektan-

vajalec? Po mnenju Maje Koršič

tu posreduje natančna navodila.

Potočnik mora naročnika

DRSI: Naši projekti so

zoriti na nepravilnosti v projektni dokumentaciji.

Površni projekti
veliko pasti
Z

skrivajo

njim se je strinjal tudi član

ki odgovarja

tere dolžnosti mora izpolniti

iz-

opo-

dobro pripravljeni

V
Boris

Sapač, Pomgrad:

Edo Škufca, CGP:

»Pri zasebnih

»Za pogodbe brez

investicijah smo

aneksov potrebuje

v

stiku z naročnikom od

investitor dobro

priprave ponudbe do

projektno nalogo, prek

uporabnega dovoljenja,

katere dobi projektant

pri javnih naročilih do

natančna navodila.«

podpisa pogodbe ni

nobene komunikacije.«
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Podjetje Lumar skozi prizmo časa
Lumar

Lumar BlackLine prinaša preplet med sodobno arhitekturo in energetsko učinkovitostjo.

Kvadrati

Uspešne zgodbe so tiste, ki pritegnejo, dajejo zgled in motivacijo tudi
drugim za napredek. Tokrat smo pokukali v zakulisje uspeha podjetja
Lumar, vodilnega promotorja in integratorja na področju trajnostne
montažne gradnje, ki razvija in povezuje različne panoge in tehnologije v
Sloveniji.
Začetki delovanja družinskega podjetja Lumar segajo v leto 1993. "Takrat je oče Milan ustanovil
podjetje Lumar. Ob ustanovitvi družbe je, ker je verjel v znanje, naše produkte, ljudi in ne nazadnje v
prihodnost montažne gradnje, zastavil praktično vse premoženje," pojasnjuje Marko Lukić, direktor
podjetja Lumar, s katerim smo se podali na popotovanje skozi čas.

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

Že ob ustanovitvi podjetja so si v družini zastavili visoke trajnostne cilje. "S sloganom 'Živi najbolje!'
od naših začetkov sporočamo to, k čemur stremimo: ponuditi našim kupcem najboljšo izkušnjo
gradnje novega doma in brezskrbnega bivanja," oriše filozofijo podjetja direktor Lumarja.
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V delo in razvoj podjetja Lumar so danes vključene tri generacije družine. Na
fotografiji z leve Marko, Milan in Matevž Lukić. Na sliki manjka hči Anja.

Danes veljate za enega najbolj prepoznavnih ponudnikov montažne gradnje v Sloveniji. Je
bila vaša dosedanja pot bolj posuta s cvetjem ali preraščena s trnjem?
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"V skoraj 30-letni zgodovini smo prehodili pot, ki je bila povezana tako z vzponi kot padci. V prvem
obdobju sta bili gotovo ključni volja in vztrajnost mojega očeta, ki ni obupal kljub nekaj neuspehom.
To je zapisano v naš DNK in to identiteto zelo spoštujemo. Vemo, da bomo ne glede na vse našli
izhod, četudi bo še tako zahtevno. Danes lahko rečemo, da smo s svojim lastnim delom in znanjem,
trudom, odličnimi sodelavci, večletnimi partnerji in razmišljanjem izven okvirov uspeli razviti
blagovno znamko, ki je prepoznavna in uspešna tako doma kot v tujini. Zaradi naše razvojnoinovativne usmerjenosti in številnih pionirskih projektov veljamo za vodilnega slovenskega
proizvajalca skoraj ničenergijskih montažnih objektov. Ponosni smo, da smo z našo sodobno
arhitekturo in trajnostnimi tehnološkimi rešitvami uspeli spremeniti zavest in pogled kupcev ter
konkurence na montažno gradnjo v Sloveniji."
Na katerih področjih gradnje montažnih stavb v Sloveniji ste zaorali ledino?

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

"Lotili smo se številnih pionirskih oziroma pilotnih projektov. Zgradili smo: prvo pasivno hišo leta
2007, prvi vrtec v pasivni tehnologiji v Sloveniji leta 2008, prvo plusenergijsko hišo leta 2009, prvo
aktivno hišo za poskusno bivanje leta 2013. Od leta 2017 vse naše hiše gradimo samo še kot skoraj
ničenergijske hiše z vgrajenim prezračevalnim sistemom, lani pa smo postavili še en nacionalni
mejnik: prvo certificirano slovensko hišo s certifikatom Active House. V vseh teh pionirskih projektih
smo v ospredje postavljali energetsko učinkovitost in kakovost bivanja. Danes smo zato prišli do
standardnih produktov in energetskih rešitev, ki celostno obravnavajo trajnostno bivanje, torej
upoštevajo ključne kriterije trajnostne gradnje - bivanjsko ugodje, energetsko učinkovitost in vplive
na okolje, povezanost različnih sektorjev. Te rešitve na trgu ponujamo v okviru koncepta Lumar Zero
Emission Living®."
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Prvo pasivno hišo je postavilo podjetje Lumar leta 2007 v Divači.

V ŠPORTNEM DUHU
Od mladih nog se ukvarjate z alpinizmom in športnim plezanjem. Ste karkoli iz športa
prenesli na podjetništvo oziroma na hiše, ki jih gradite?
"Skozi šport sem razvil ciljno orientiranost, težnjo po perfekciji in se naučil odgovornosti. V alpinizmu
velikokrat ni možnosti za popravek. Če visoko v gorah sprejmeš napačno odločitev, je ta lahko
dokončna. In tudi naši kupci, ki kupujejo naše hiše, po navadi izberejo hišo za celo življenje, zato je
odgovornost, ki jo imamo tukaj, za nas izredno pomembna in se je zaveda celotni tim."
Koliko ljudi je zaposlenih v vašem podjetju in kako skrbite za dobro delovno klimo?
"V podjetju je zaposlenih 75 sodelavcev. Izhajajoč tudi iz tega, da smo družinsko podjetje, se
zavedamo, da so le motivirani in zadovoljni zaposleni izjemnega pomena za doseganje ciljev
podjetja. Vse zaposlene zato zaposlujemo za nedoločen čas. Povprečna plača v podjetju je do 40
odstotkov višja kot v primerljivih podjetjih. To si lahko privoščimo zato, ker smo zelo produktivni in
fleksibilni. Zaposlene za uspešno delo v obliki stimulacij nagrajujemo tudi že tekom leta. Prav tako
izplačujemo nagrado v obliki dela plače za poslovno uspešnost. Skrbimo tudi za interna
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izobraževanja in druženja med letom. S stalnimi anketami med zaposlenimi preverjamo klimo,
delovne procese ter jih skušamo prilagajati in izboljševati."

MINIMALEN VPLIV NA OKOLJE
Po čem se vaše hiše danes razlikujejo od tistih, ki ste jih gradili pred desetletji?

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

"Vpeljava naravnih in okolju prijaznih materialov ter vlaganje v trajnostno gradnjo sta bila z vidika
podjetja Lumar zavestna odločitev že ob ustanovitvi podjetja. Sicer pa so se največje spremembe
zgodile na področju tehnike oziroma tehnologije gradnje. Pred več kot desetimi leti smo postavili
prvo pasivno hišo, ki je zahtevala bistven preskok na področju toplotnega ovoja, tako z vidika
toplotne izolacije, zagotavljanja zrakotesnosti kot vgradnje stavbnega pohištva. Sočasno s prvo
pasivno hišo se je razvil tudi novi konstrukcijski sistem Lumar Pasiv Eko, ki je imel v primerjavi z
ostalimi obstoječimi sistemi bistveno več toplotne izolacije. Za pasivne hiše - danes jih imenujemo
skoraj ničenergijske hiše - velja, da porabijo pod 15 kWH/m2a energije. Seveda smo šli še korak
naprej: z optimizacijo tehnologije, razvojem energetskih rešitev in detajlov lahko danes že
standardno in za sprejemljivo ceno ponudimo hiše, s katerimi od prvega dne bivanja kupci nimajo
stroškov za električno energijo, saj gradimo hiše, ki lahko vse potrebe po električni energiji
proizvedejo same. Z vgrajeno sončno elektrarno lahko stavba proizvede več električne energije, kot
je za svoje delovanje potrebuje. Če pogledamo primer iz naše vzorčne hiše v Dragomlju, lahko z
viški električne energije naredimo približno 15.000 kilometrov z električnim avtomobilom."
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Lumar

Vzorčna hiša v Dragomlju je grajena v konceptu gradnje Lumar Zero Emission Living ...

Lumar

... nadgrajena je s pametnimi inštalacijami, ki omogočajo varovanje in nadziranje delovanja hiše in hišnih
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porabnikov.

Kako v Lumarjevih hišah zagotavljate zdravo ter človeku in okolju prijazno bivanje?
"Veliko pozornosti posvečamo bivanjskemu ugodju uporabnikov. Zato so tlorisi hiš odprti,
funkcionalni in optimalno osvetljeni. Ob primerni osvetlitvi na bivalno ugodje uporabnikov pomembno
vpliva kakovosten in svež zrak, ki ga zagotavljamo s prezračevalnim sistemom z rekuperacijo zraka,
ki danes predstavlja standardno komponento Lumarjevih hiš. Eden ključnih elementov bivalnega
ugodja je temperaturno ugodje, izhodišče katerega sta odlična izolacija ovoja in kakovostna gradnja.
Vpliv na okolje se ne meri le z energijo, potrebno za delovanje stavbe, ampak tudi z energijo,
potrebno za proizvodnjo gradbenih materialov. Zato tukaj skrbno izbiramo takšne materiale, ki so
okolju prijazni - s čim manjšim vplivom na okolje. To dobavitelji zagotovijo z okoljskimi produktnimi
deklaracijami (EPD), v primeru lesenih proizvodov pa s certifikati PEFC, ki potrjuje trajnostno
gospodarjenje z gozdovi."

TUDI VRTCI IN HOTEL
Koliko stavb ste doslej zgradili?
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

"Od leta 1993 do danes smo zgradili več kot 2350 stavb, od tega več kot 280 pasivnih objektov.
Zgradili smo: štiri vrtce v pasivni tehnologiji, več večstanovanjskih stavb v Sloveniji in tujini,
predvsem Nemčiji, slovenski paviljon za Expo Milano 2015, paviljon Expano v Murski Soboti, prvi
skoraj ničenergijski zdravstveni dom v Luciji, stanovanjsko naselje v Rušah, hotel in apartmajsko
naselje v Zrečah, golf prostor v Volčjem Potoku in namestitvene kapacitete na golf igrišču v Trbižu v
Italiji."

Lumar

Hotel Dobrava v Zrečah je največja stavba, ki jo je zgradilo podjetje Lumar.

Katera je vaša najbolj edinstvena stavba?
"Od stavb, ki smo jih že postavili, arhitekturno najbolj izstopa slovenski paviljon za Expo Milano
2015."
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Slovenski paviljon za Expo Milano 2015 je bil arhitekturno najzahtevnejši Lumarjev projekt doslej. Pod imenom
Expano je na novo zaživel v Murski Soboti.

DRUŽINSKO PODJETJE Z VIZIJO
V čem ste drugačni od drugih?

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

"V našem poslanstvu je jasno zapisano, da želimo spreminjati svet, in spreminjamo ga na ta način,
da ljudi in potencialne kupce ozaveščamo, da se začnejo zavedati pomena svojih odločitev v smislu
investicije in okolja, v katerem bodo bivali.

Lumar

Tlorisi hiš Lumar so odprti, funkcionalni in optimalno osvetljeni. Za visoko bivanjsko ugodje.

Pri nas prisegamo na spoštovanje, korektnost, odprtost, pripadnost ter pošten odnos in delo na vseh
nivojih delovanja. Seveda pa je kar nekaj posebnosti ali prednosti, ki nas ločijo od drugih. Podjetje
ima že vrsto let najvišjo bonitetno oceno: lahko se pohvalimo s platinasto bonitetno oceno (Bisnode
Solutions), ki jo ima zgolj 1,5 odstotka slovenskih podjetij. Posebnost je tudi ta, da že vrsto let
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sodelujemo z istimi in preverjenimi podizvajalci ter imamo edini lastne ekipe monterjev. Izpostaviti
gre tudi predano ekipo sodelavcev, ki s svojim znanjem in izkušnjami omogočajo, da smo specialisti
za celovit servis gradnje novega doma in gradnjo objektov, grajenih na ključ. Praksa kaže, da velja
za eno najpomembnejših jamstev, ki ga lahko na tržišču ponudimo, to, da smo družinsko podjetje. Ni
plenilstva, ko gre za družinsko tradicijo, to vedo po vsem svetu. Naš fokus sta zadovoljstvo vseh
vpletenih in dolgoročno jamstvo za kakovostno rešitev. Takšno okolje ponuja največjo možno
varnost in stabilnost za vse, ki želijo, da jih pripeljemo do cilja - živeti najbolje."

Lumar

Hiša Terra s pritlično zasnovo ponuja neposreden stik z naravo in hkrati zagotavlja prostorne ter svetle ambiente
brez diferenčnih višinskih ovir v notranjosti

Kakšna je vizija podjetja Lumar za prihodnost?
"Naš cilj je ponuditi najboljše tehnološke rešitve in odlično bivanjsko izkušnjo ob nenehnem
dvigovanju ravni zavesti, kot nam je denimo uspelo na področju pasivne gradnje, ko je tak način
gradnje postal standard. Zato bomo še naprej usmerjeni v razvoj ponudbe celovitih in cenovno
dostopnih vrhunskih bivanjskih rešitev za življenje brez emisij. Prepričani smo, da bo podjetje Lumar
na področju energetsko učinkovitih rešitev bivanja ustvarjalec trendov na evropskem trgu."
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Vzorčna hiša Lumar BlackLine Pure W8, ki so jo leta 2015 zgradili na Dunaju.

Največji mejniki v razvoju podjetja Lumar
• Razvili so linijo nizkoenergijskih hiš Prestige (2000).
• Prvi so postavili pasivno hišo (2007).
• Prvi so zgradili vrtec v pasivni tehnologiji (2008).
• Prvi so certificirali pasivno tehnologijo (2009).
• Prvi so zgradili pasivno plus energijsko hišo (2009).
• Prvi so certificirali pasivno hišo (2010).
• Prvi so zgradili aktivno hišo za poskusno bivanje (2013).
• So prvi in edini slovenski proizvajalec, ki je certificiral pasivno hišo v tujini (2014).
• Prvi so kot standardno začeli vgrajevati prezračevalni sistem (2017).
• Prvi so začeli z osveščanjem deležnikov in komuniciranjem o gradnji skoraj ničenergijskih
objektov.
• Pri prenosu znanja in tehnologije so sodelovali s prestižnima univerzama Princeton in
Harvard.
• Vzpostavili partnerstvo z BMW Slovenija in njihovo znamko BMW i na področju
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trajnostnega bivanja in mobilnosti (2016).
• S koncernom Saint-Gobain so zgradili prvo Multicomfort hišo v Sloveniji.

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

Asociacije Marka Lukića od A do Ž
Avtomobil – osebna izkaznica
Bivanje – živi najbolje
Center – radio
Čas – omejen
Denar – za nekatere nikoli dovolj
Ekologija – vnuki
Funkcionalnost – manj je več
Gradnja – eko
Hiša – dom
Inovativnost – Lumar
Jedilnica – rad dobro jem
Kakovost – Lumar
Les – je lep
Montaža – vesel trenutek
Napredek – trening
Otroci – korak naprej
Predanost – alpinizem
Sanje – Cerro Torre (tritisočak v argentinski južni Patagoniji)
Šolanje – celo življenje
Zrak – zmanjka pri 200 utripih
Žetev – setev

Pregled nagrad in priznanj podjetja Lumar
2009 - Dobitniki zlate gazele 2009 in dravsko-pomurske gazele 2009.
2011 - Pasivna hiša Primus 137 postala primer dobre prakse v projektu Od zibelke do
zibelke (Cradle to Cradle).
2013 - Prejemniki nagrade Zeleni svinčnik 2013 za Aktivno hišo Lumar.
2014 - Aktivna hiša Lumar uvrščena med 50 najlepših lesenih hiš z vsega sveta, zgrajenih v
zadnjih dveh letih.
2014 - Aktivna hiša Lumar med finalisti mednarodne nagrade Cedia Awards 2014 za
vgrajene pametne inštalacije in upravljanje hiše.
2014 - Prejemniki nagrade Jožefa Mraka za inovativnost v gradnji objektov, ki jo je za
Aktivno hišo Lumar podelila Inženirska zbornica Slovenije.
2016 - Prejemnik naziva naj zaposlovalec Podravja 2016 in nagrade En.odmev 2016 za
energetsko najbolj učinkovito veliko podjetje.
2018 - Na svetovnem srečanju družinskega podjetništva World Entrepreneur of the Year
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(WEOY) 2018 v Monaku prejemniki nagrade odličnosti za družinsko podjetje.
2019 - Vzorčna hiša Lumar je postala prva slovenska hiša s certifikatom Active House.

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

Certifikati in znaki kakovosti
V zadnjih letih so v Lumarju pridobili številne mednarodne in domače certifikate, ki potrjujejo
njihova prizadevanja pri gradnji kakovostnih skoraj ničenergijskih zgradb:
• Certifikat Passivhaus inštituta v Darmstadtu - tam so pridobili pet certifikatov.
• Znak CE
• Znak ÜA - avstrijski znak kakovosti
• Znak kakovosti RAL
• Platinasta boniteta odličnosti, ki priča o visoki finančni stabilnosti podjetja.
• Best Buy Award št. 1 - trikrat zaporedoma za najboljše razmerje med ceno in kakovostjo v
kategoriji montažne hiše.
• Odličje QUDAL – Quality meDAL - trikrat zaporedoma kot ponudniki najboljše kakovosti
montažnih hiš med vsemi ponudniki montažnih hiš v Sloveniji.
• Znak kakovosti Austria Gütezeichen
• Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) - za razvoj detajlov gradnje skoraj ničenergijskih
objektov.
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Okrevanje gospodarstva v ZDA v času
koronavirusa
ponedeljek, 06. julij 2020
Čeprav okužbe z koronavirusom v ZDA ob koncu junija in v juliju 2020 ponovno rastejo in
dosegajo nove negativne rekorde v dnevnih testiranjih in posledično pozitivnih rezultatih, je pri
določenih panogah gospodarstva zaznati tudi porast zaposlovanja.
Slovenian American Business Association – SABA v ZDA spremlja razvoj gospodarstva v času
pandemije in prav tako primerja situacijo s Slovenijo. Tako je pod spodnjimi podatki možno potegniti
vzporednice med obema državama.
SABA je pridobila nekaj zanimivih podatkov povezanih z „mehčanjem” ukrepov v času koronavirusa in
njihovimi posledicami. Največ novih okužb v ZDA zaznavajo na zahodu in jugu ZDA, kjer pa so tudi
najprej pričeli z odpravami ukrepov. Pri tem največ na področju turizma in gostinstva. Odpiranje
restavracij, hotelov in plaž je pokazalo negativne učinke odprav posebnih ukrepov pri zajezitvah virusa.
So pa tudi delovna področja, ki beležijo porast zaposlovanja in kjer je vidno okrevanje gospodarstva.
Analize so narejene na osnovi informacij zaposlovanja v letu 2019 in 2020 ter po posameznih mesecih.

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

V primerjavi z lanskim junijem je zaposlovanje v ZDA v globalu padlo za 39,6 %. Med najbolj prizadetimi
panogami so korporativne storitve, zabava in rekreacija s potovanji. So pod polovico lanskoletnega
nivoja zaposlitev.
Največjo rast proizvodnje in s tem ponovnega zaposlovanja pa je zaslediti pri proizvodnji osebne
zaščite, strojne opreme in omrežja (hardware and networking), javne varnosti, javne administracije,
proizvodnje nasploh, izobraževanja (ne univerzitetnega) in gradbeništva. Te panoge so prišle že na 75
% lanskega nivoja zaposlovanja. Samo v NYC so v juniju odprli 33.000 gradbišč, ki so bila zaprta od
marca tega leta. Prodaja novogradenj (za osebno bivanje) je porasla za 18 % v primerjavi z lanskim
letom! V gradbeništvu je zaposlovanje v primerjavi z majem poraslo za 77 %.
V Teksasu in na Floridi so prvi pričeli odpirati hotele in restavracije in s tem zabeležili porast
zaposlovanja, zadnje dni, ko se situacija ponovno slabša, pa je pričakovati ponoven porast
brezposelnosti pri teh panogah gospodarstva.
Različni načini in časi odpiranja restavracij po mestih prikažejo razlike v zaposlovanju. V Miamiju se je v
juniju zaposlilo 19 % več oseb kot meseca maja, v Hustonu 13,4 %, Austinu 9 % in Dallasu 8,6 %. In
vse te številke bodo po vsej verjetnosti ponovno padle, ker so ravno v teh mestih največja nova žarišča
virusa.
Na drugi strani pa je počasno zaposlovanje v mestih kot NYC, ki je padlo za 21,1 % v primerjavi z
majem, San Francisco 6,9 %, Los Angeles 1,6 % tudi pokazatelj manjše ponovne razširjenosti virusa.
V primerjavi z lanskim letom pa je v Kaliforniji zaposlovanje padlo za 40 % in v NYC za 57,1 %. Na
splošno pa je zaposlovanje v ZDA v juniju 2020 v primerjavi z junijem 2019 padlo za 39,6 %.
Dodatne informacije:
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com
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Slemenska cesta v Hrvatinih kmalu v celoti obnovljena

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

15. 06. 2020

Novice

Obvestila

Preglej vse novice

Deli vsebino

V drugi polovici junija se začenja obnova slemenske ceste v Hrvatinih, v okviru katere
bo občina zgradila tudi manjkajoči del kolesarske in pešpoti. Dela bosta v okviru
poslovne naveze izvajali podjetje Graﬁst, d. o. o., in družba CPK, d. d., naložba bo v
celoti sklenjena novembra.

Med družbami GP Krk, d. d. v skupni ponudbi s CBE, d. o. o., Trgograd, d. o. o., Ginex
International, d. o. o., 2eF, svetovanje v gradbeništvu, d. o. o., Graﬁst, d. o. o. v skupni
ponudbi s CPK, d. o. o. in Finali, d. o. o, ki so v prvi fazi postopka izkazali sposobnost za
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izvedbo naložbe, je občina izbrala podjetje Graﬁst, d. o. o. v skupnem nastopu s CPK, d. d.
Pogodbena vrednost naložbe je 1.425.435,73 evra, dela se bodo začela v drugi polovici
junija.

Obnova slemenske ceste na odseku med pokopališčem Sv. Brida in krožiščem v
Kolombanu bo potekala fazno. V prvi fazi, s katero bodo delavci začeli v drugi polovici junija,
bodo cesto razširili in v celoti obnovili ter zgradili kolesarsko in pešpot z javno razsvetljavo.
V drugi fazi bo sledila izgradnja krožišča. V okviru del bo občina zgradila tudi del
vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Naložba bo v celoti sklenjena novembra.

Občina je naložbo uspešno prijavila tudi na projekt InterBike II (operativni program Slovenija
– Italija 2014–2020), v okviru katerega bo za gradnjo kolesarske in pešpoti ter postavitev
javne razsvetljave pridobila 215.928,46 evra sredstev Evropskega sklada za regionalni

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

razvoj.
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T e D n i (K) Občine
06.07.2020

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in
finance
Oddelek za gospodarske javne službe

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

Dograditev sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem
tednu nadaljeval z izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju, ki bo omogočala
priklop štirih stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem. Dogradilo se je 75 metrov kanalizacijskih
cevi DN 200, ki so se gravitacijsko priključile na obstoječi povezovali fekalni kolektor Šmartno v Tuhinju –
Kamnik.

Hkrati se je uredilo meteorno odvajanje padavinskih voda po obstoječi dostopni poti. V tem tednu je
predvidena rahla razširitev dostopne občinske poti in asfaltiranje na odseku, kjer se je vgradila kanalizacija
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za odpadne vode.

Izgradnja pločnika Markovo – Vir

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

Izvajalec del dela opravlja v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so
se od opravila naslednja dela, in sicer: zemeljska in gradbena dela, zacevitev jarka ob regionalni cesti
Kamnik-Ločica, vgradnja granitnih robnikov in kock, vgradnja cevi za TK, vgradnja kabla za javno
razsvetljavo in postavitev drogov za javno razsvetljavo.

Zaključena sanacija plazu v Palovčah
V Palovčah se je zaključila sanacija plazu pod občinsko cesto Kamnik-Palovče.
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Izvedena je bila tudi ureditev ceste z asfaltiranjem cestišča in montažo varovalne ograje.
Sanacija plazu Markovo
Občinska uprava je izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca investicije sanacija plazu Markovo
pod občinsko cesto Markovo - Studenca.

Sanacija plazu bo izvedena na podlagi predhodno izvedenih raziskav terena in izdelanega projekta za
izvedbo del, ki predvideva izgradnjo podporne konstrukcije t.i. kamnito zložbo v dolžini 18
metrov in kamnito drenažno rebro v dolžini 28 metrov.

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

Oddelek za družbene dejavnosti
Občina Kamnik bo od 1. 9. 2020 dalje zagotavljala mesečne subvencije za vse predšolske otroke, ki ne
obiskujejo organiziranega predšolskega varstva, oziroma otroke, ki iz kakršnega koli drugega razloga
ne obiskujejo organizirano varstvo. Višina bo znašala 20 odstotkov ekonomske cene programov za
predšolsko vzgojo in varstvo za I. starostno skupino, to znaša 117,40 evrov. Do subvencije bo upravičen
otrok, ki ima vsaj z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom stalno prebivališče v občini Kamnik in se
je starševski dopust enega od staršev oziroma zakonitega zastopnika že iztekel, ki ni vključen v eno izmed
oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov in Občina Kamnik
zanj ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov in za otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11
mesecev in ni starejši od treh let.
Obrazec je dosegljiv v vložišču Občine Kamnik in na spletni povezavi TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostore
S strani Finančne uprave Republike Slovenije smo bili v preteklem mesecu obveščeni, da bo le-ta v tem tednu
začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se
uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu TUKAJ pritožijo.Podpisan
obrazec pošljite na elektronski naslov: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna
ulica 1, 1000 Ljubljana.
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Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s
prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo
določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam
pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še
vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve
parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim
aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).
Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 –
UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik
(Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju
predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo
lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

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

Občina Kamnik obvešča, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3 (Sklep o
začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/19 dne 21. 6. 2019). Javna
obravnavadopolnjenega osnutka SD ZN3 je potekala v sredo, 24. junija 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani
Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik. Prisotnih, razen predstavnic Občine Kamnik ter
Boruta in Uroša Ulčarja, predstavnika družbe RRD d.o.o., drugih udeležencev ni bilo. Javna razgrnitev za
zainteresirano javnost še vedno poteka, in sicer do vključno 13. julija 2020. Ogled dopolnjenega osnutka SD
ZN3 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Gradivo je objavljeno
tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinskiprostorski-nacrt.

Oddelek za razvoj in investicije
Spletno srečanje partnerjev pri projektu STIMULART

V torek, 30. junija 2020, se je odvilo 3. partnersko srečanje pri
projektu StimulArt, ki je tokrat potekalo preko video konference. Na srečanju smo se partnerji, poleg
pregleda tekočih in prihajajočih aktivnosti, posvetili predvsem pripravi Strategije razvoja kreativnih in
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kulturnih industrij, ki se bo, kot ena izmed ključnih projektnih aktivnosti, začela postopoma
pripravljati v jesenskih mesecih.
V sklopu video konference je na temo Strategije razvoja kreativnih in kulturnih industrij potekalo tudi kratko
srečanje ključnih lokalnih akterjev s tega področja (udeležili so se ga predstavniki Samostana Mekinje,
Kikštarterja, MC Kotlovnice, Zavoda skupina Štajn in KD Priden možic), kjer smo govorili o izzivih in
priložnostih s katerimi se v teh časih srečuje kreativni sektor ter o pomembnosti skupne lokacije, ki bi
na enem mestu združevala številne dejavnosti in akterje ter s tem krepila medsebojno sinergijo med
lokalnimi ustvarjalci. Strategija razvoja kreativnih in kulturnih industrij bo predvidoma predstavljena kot del
Strategije za kulturo, vsebovala pa bo tudi akcijski načrt začetnih intervencij, ki bodo še dodatno krepile ta
sektor. Strategija bo dokončno pripravljena in predstavljena v začetku leta 2022.
Javni poziv LAS Srce Slovenije
Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije na spletni strani https://las-srceslovenije.si/sl_SI/1-javnipoziv-2020-eksrp/ dne 1. 7. 2020 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in
Šmartno pri Litiji v letu 2020 za sklad EKSRP.
Rok za oddajo vlog na javni poziv je 30. 09. 2020.

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

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije
lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri
Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Okvirna višina
razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 308.414,84 evrov.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65 odstotkov.
Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01/ 896 27 13,
vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki
Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 28. 09. 2020.
V torek, 7. julija 2020, ob 10. uri, skupaj s stičiščem nevladnih organizacij NVO Consulta organiziramo
spletni dogodek Povezovanje za uspešne prijave na JR LAS srce Slovenije.
Povezavo do informacij o dogodku in prijavnice si lahko ogledate tukaj.
Razpis: PRVA PRILOŽNOST 2020
V novomeški Galeriji Simulaker so objavili razpis za razstavni projekt, namenjen uveljavljajočim se avtorjem
ter umetniškim skupinam, ki delujejo na slovenski umetniški sceni. Prijavijo se lahko posamezni avtorji ali
avtorske skupine ter kuratorji z razstavnimi projekti. Razpis je namenjen mladim do vključno 30. letaoziroma
osebam, ki so zaključile študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih. Namen razpisa je spodbuda in promocija
mlajših umetnikov in kuratorjev, ki delujejo na področju vizualnih ali intermedijskih umetnosti.
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Razstava bo v Galeriji Simulaker izvedena v mesecu oktobru 2020 (po dogovoru z avtorji izbranega
projekta). Izbranemu avtorju/avtorici/avtorjem bo izplačan honorar za razstavo v višini 300 evrov
(bruto). Galerija Simulaker bo poskrbela za promocijo razstave, transport del, opremo in tehnično podporo pri
postavitvi ter glede na potrebe tudi za morebitno namestitev avtorjev v času postavljanja.
Pri izboru bo upoštevana izvirnost in kvaliteta umetniških del ter izvedljivost razstave. Z naklonjenostjo bomo
obravnavali še zlasti tiste razstavne projekte, ki v postavitvi vključujejo tudi same prostorske danosti galerije,
kot tudi projekte, ki bi bili v Galeriji Simulaker predstavljeni premierno (ni pogoj za prijavo). Organizatorji
razstave si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobenega izmed predlaganih projektov. Nepopolne prijave ne
bodo upoštevane.
Pogoji za prijavo:
razpis je namenjen mladim vizualnim in intermedijskim umetnikom do 30. leta starosti oz. vsem, ki so
zaključili študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih,
prijavitelji morajo ustvarjati v Sloveniji oz. morajo biti del tukajšnje umetniške scene,
rok za oddajo je vključno 31. julij 2020.
Prijava naj vsebuje:

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

kontaktne podatke: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail,
kratek življenjepis vključujoč letnico rojstva (do 1 strani),
vsebinski opis projekta oz. izjavo umetnika (do 1 strani),
tehnični opis izvedbe (do ½ strani),
vizualno dokumentacijo (portfolio), ki vključuje podatke o delih oz. opis del (do 20 strani, 300 dpi,
največ 8MB).
Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do ponedeljka, 17. avgusta 2020. Vsi prijavitelji bodo o rezultatih
obveščeni po elektronski pošti. Dodaten tloris in fotografije prostora galerije – oziroma kakršnekoli dodatne
informacije – lahko zainteresirani prejmejo na zahtevek, poslan na spodnji elektronski naslov.
PRIJAVE sprejemamo v elektronski obliki na naslov: adrijan.praznik@simulaker.si
OBVEZNO V NASLOVU: RAZPIS PRVA PRILOŽNOST 2020
Dodatne informacije: Adrijan Praznik, umetniški vodja Galerije Simulaker
E: adrijan.praznik@simulaker.si, T: 041 386 329, spletna stran: www.simulaker.si.
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29. junij
TATVINA DENARNICE
V naselju Mali Hrib je neznanec izkoristil nepazljivost oškodovanke in vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo,
iz katere je odtujil denarnico z večjo vsoto denarja in dokumenti ter odšel neznano kam. Sledi zbiranje obvestil
in pa kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.
TATVINA OČAL
Neznani storilec je iz stanovanja v Mostah odtujil očala in oškodoval prijaviteljico. Sledi zbiranje obvestil in
kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.
30. junij

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

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU
Občanka je sporočila, da je 30. 6. 2020 v Mercator centru v Kamniku na bankomatu Nove Ljubljanske banke
našla denar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil/a denar pa se lahko zglasi na
policijski postaji in denar prevzame.
KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU
Policisti so v Podgorju obravnavali intervencijo, kjer se je tašča nedostojno vedla do svoje snahe zaradi
neopravljenih hišnih opravil. Kršiteljici je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.
POŽIG ZABOJNIKOV
Na Glavnem trgu v Kamniku je neznani objestnež zakuril in požgal dva zabojnika za smeti. Požar so pogasili
gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno
državno tožilstvo.
1. julij
VINJEN VOZNIK
V Kamniku je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi
česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima voznik 1.16 mg/l alkohola v litru
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izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.
INTERVENCIJA V MOSTAH
Policisti so v Mostah obravnavali intervencijo, kjer se je nekdanji poslovni partner nedostojno vedel in žalil
prijavitelja. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.
2. julij
VOZIL POD VPLIVOM PREPOVEDANIH SUBSTANC
Pri kontroli prometa sta policista ustavila voznika, ki se je pri postopku nenavadno obnašal in drgetal, zato je
bil z njim opravljen hitri test za prisotnost prepovedanih substanc z DrugWipe 6s. Slednji je bil pozitiven, zato
je bil odrejen strokovni pregled, ki pa je voznik na kraju odločno odklonil. Vozniku je bilo na kraju odvzeto
vozniško dovoljenje, sledi pa obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.
ZASEG NEZNANE SNOVI
V Kamniku je imela policistka v postopku občana, ki mu je bila zasežena PVC samozapiralna vrečka za tobak
z napisom Drum, v kateri je bila neznana zeleno-rjava posušena snov, rastlinskega izvora, za katero se sumi,
da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.
3. julij
GLASNA GLASBA V VOLČJEM POTOKU

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

Policisti so v Volčjem Potoku obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi glasne
glasbe. Prijaviteljica v postopku ni želela sodelovati, kršitelj pa je bil ustno opozorjen na podlagi Zakona o
javnem redu in miru.
PROMETNA NESREČA
V naselju Vrhpolje je prišlo do prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami udeležencev, zaradi voznice,
ki je z vozilom zapeljala na nasprotni vozni pas v času, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik s
tremi potniki. Na kraju je bil povzročiteljici izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.
ZASEG NEZNANE SNOVI NA KRIŠKEM BAJERJU
Na Križu je imela policistka v postopku občana, ki mu je bil proti potrdilu o zasegu predmetov zasežen alu
zavitek z neznano belo prašnato-grudasto snovjo, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi
bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.
4. julij
PROMETNA NESREČA S TELESNIMI POŠKODBAMI IN POBEGOM
Na Ljubljanski cesti se je zgodila prometna nesreča s pobegom zaradi neprilagojene hitrosti pijanega
povzročitelja, ki je s kraja nesreče odpeljal, ne da bi poškodovani udeleženki nudil pomoč in svoje podatke.
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Voznik je bil kasneje izsleden, z njim pa je bil opravljen tudi postopek. Sledi zbiranje obvestil in kazenska
ovadba na pristojno državno tožilstvo.
PROMETNA NESREČA
V Kamniku se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala
vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne
nesreče.
5. julij
ZASEG VOZILA

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

Policista sta imela v Radomljah v postopku 15-letnika, ki je vozil materino vozilo pod vplivom alkohola in
brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo zaseženo in odpeljano v hrambo. Obveščena mati je bila
seznanjena s kršitvijo. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.
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NE ZAMUDI

V kakšni kondiciji je goriško
gospodarstvo? Bo v Novi Gorici
kmalu manj nadležnih komarjev?
To sredo med 11. in 12.!
IZPOSTAVLJENO

od Vanja Trkman

objavljeno Julij 06, 2020
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Poletje: čas dopustov, toplih, sončnih dni in tudi nadležnih komarjev. Jih je res
vsako leto več? V tokratni oddaji boste lahko prisluhnili, kako se na mestni občini
Nova Gorica želijo dolgoročno rešiti te nadloge, zakaj so komarji tudi potencialno
zelo nevarni in kaj lahko sami naredimo, da jih bo manj.
V središče pa to sredo postavljamo goriško gospodarstvo: kaj so pokazali
poslovni izkazi, kam se uvršča glede na slovensko povprečje in kam so obrnjeni
kazalniki. Zgovoren je podatek, da so lani zabeležilii 47 stečajev, kar je podobno
kot leto prej, letos v prvih petih mesecih pa že 20, zlasti v gostinstvu, trgovini in

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Površina: 392 cm2

Izšla je nova smernica IZS Smernica za zajem požarne vode
0: DDr. Aleš

Jug

Med večja tveganja, ki lahko v letu
2020 ogrozijo podjetja doma in po sve-

in eksplozija. Posre-

tu, spadata požar
dovanje ob

z vodo.

pomeni gašenje

no

ki

požaru ali eksploziji običaj-

se

na

tem

Vprašanje,

pogosto

mestu

zastavlja,

je ocena količine odpadne požarne vo-

de in z njo

kapacitet raznih

povezanih

V

vodo, ki

stroosta-

po gašenju, več izrazov. Odpadno
vodo včasih imenujemo gasilna, požarne

na

odpadna ali

požarna voda.

Priprav-

ljavci smernice so se glede terminologije
za zajem požarne vode obrnili tudi na ter-

Inštituta

minologijo

slovenski

za

jezik

ženo odpadno požarno vodo. Načrtovan-

Ramovša, ki deluje v sklopu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske

je volumna zadrževalnikov za

akademije znanosti

oblik zadrževalnikov za sicer zelo onesnaodpadno

Frana

umetnosti.

in

V

jav-

požarno vodo je naloga in odgovornost

no objavljenem odgovoru (https://isifr.

lastnika

zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovan-

objekta. Dejstvo je, da se bo s

času

vode

odpadne požarne

problemom

intervencije

najverjetneje

v

srečal

prav vodja intervencije. Pogosto je potmed intervencijo požarno vodo

v terminološkem raz-

ie/pozarna-voda#v)

sodišču svetujejo, da se za vodo, namenjeno gašenju,

uporablja termin gasilna

zbiralnikih

voda, za vodo, ki ostane na požarišču po
gašenju, pa požarna voda.

ali zajeziti del terena in tako vsaj začasno
zadrževati del požarne vode.

Normativno je smernica o zajemu požarne vode vezana na tehnično smerni-

V preteklosti je večkrat prišlo do požarov, kjer je požarna voda med gašenjem odtekala v lokalne vodotoke in zas-

co TSG-1-001:2019

rebno

zajemati v začasnih mobilnih

trupljala

-

Požarna varnost v

stavbah, ki v poglavju 4. 2.

3. 3.

govori o

napravah za zajem onesnažene požarne

večjih

vode. Glede na določila tehnične smer-

požar skladišča kemikalij

nice TSG-1-001:2019 je veljavnost smer-

Eden

okolje.

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

o terminologiji.

Nekaj besed

kovnih krogih imamo za

takšnih

tovarne Sandoz v švicarskem Baslu leta

nice za

1986. V požaru je zgorelo

za

30

ton

kemi-

zajem

požarne vode predvsem

stavbe, kot so trgovske stavbe in stav-

kalij, odpadna požarna voda, nastala med

be za storitvene dejavnosti (CC-SI 123),

gašenjem, pa je odtekla v Ren. Prišlo je

stavbe

do ekološke katastrofe,

kacij (CC-SI

kjer je škodljiv

in izvajanje komuni-

Grafični

124), industrijske stavbe in

smernice

promet

za

125),

vpliv kemikalij povzročil pomor rib 700 km

skladišča

nizvodno od tovarne.

vanjske stavbe (CC-SI
stavbe,

pripomoček

Kot

vode

požarne
Slovenije

maja

je

oceno

za

Inženirska

2020 izdala

volumna
zbornica
smernico

IZS MST-13-2020: Zajem požarne vode.
Slednja

je

dostopna

na

spletni

kjer

se

druge
127)

druge

ki bi z gasilno vodo

lahko povzročile večje onesnaženje okolja ter

presegajo mejne vrednosti skla-

diščnih količin.
top, grafično podan

priloženi sliki.

na

Poleg splošnega opisa pomena zaje-

-2020-Smernica-zaiem-po%C5%BEarne-

ma požarne vode

-vode-www.pdf.

lahko predstavlja za okolje, podaja smer-

Smernica
predstavlja
rav za

o

zajemu

požarne

pomoč pri načrtovanju

zajem

požarne vode

jenih objektih in obratih.

vode
nap-

pri že zgra-

-

Ruckhaltung

-nica

Leitfaden fur die Praxis

nanjo se sklicuje tudi tehnična smer-

-

zajema požarne vode, ki

ma

del

normativne

in proizvosektorja.

V

tabeli 4 smernica ponuja teoretični

iz-

no

površino

s

požarnega

3

.

Za

opredelitev izračuna volumnov požarne

vode mora uporabnik smernice poznati stopnjo izvedene požarne zaščite v
objektu

-

pasivne

aktivne požarne

in

zaščite. Smernica podaja tudi nekaj primerov izračunov, kar

je dober pripomo-

uporabnikom. Žal

ček

pa

podaja

tudi

nekaj definicij, ki niso povsem v skladu
s stroko in so pomanjkljive. Upamo lah-

žarne nevarnosti.

tem mestu izračun

Na

ponuja možnost izbora požarne nevar-

ne

vode

zmesi

dov (v kg) v požarnem sektorju, delje-

ko, da bodo v prihodnje te pomanjklji-

ter za vnetljive trdne snovi

požarne

kar smernica definira kot

celotno količino snovi,

požarne vode temelji na oceni po-

da je nova smernica IZS MST-13-2020:
ureditve požarne varnosti.

žarni sektor,

Izračun teoretičnega volumne zaje-

Požarna varnost
TSG-1-001-.2019
v stavbah. Upravičeno lahko zatrdimo,

Zajem

ga lahko pri

delu s pridom uporabimo tudi gasilci.

Nastala je na

podlagi švicarske smernice Loschwasser

in tveganj, ki jih slednja

nica tudi izračun t. i. teoretičnega volumna

omenjene

račun volumnov požarne vode v m

Uporaba smernice narekuje fazni pris-

/2020/MST/Smernica-IZS-MST-13-

uporabe

nestano-

in/ali

uporabljajo ali shranju-

jejo nevarne snovi,

strani

https://www.izs.si/assets/media/izsnovo

(CC-SI

prikaz

nosti

za

pline,

vnetljive

tekočine

nadaljevanju se

gorljive

in

ter

mora

tekočine

in oksidativ-

trdne snovi.

V

uporabnik smer-

nice odločiti o površinski gostoti na po-

vosti odpravljene.
Vsekakor

je

dokument pomembna

dopolnitev slovenskih predpisov na področju požarne varnosti,

ki jo bodo v pri-

hodnje s pridom uporabili lastniki objektov, projektanti

silci.

požarne varnosti

in ga-

•
78

