Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 7. 11. 2020
Število objav: 21
Internet: 14
Televizija: 2
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 21
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Prenova ruškega mostu: najprej omejitev hitrosti, nato popolna zapora

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

Ti.Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...30 km/h in omejitev prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 ton. V času izvajanja del pa je neto
predvidena popolna zapora mostu. Pričetek gradnje je predviden po izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del,
in sicer predvidoma v začetku leta 2021. Kot so danes sporočili z direkcije, pa bodo...

Naslov

Kranjčani bodo lahko krepili vseh šest temeljnih gibalnih sposobnosti

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

P. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Na Planini 3 v Kranju, točneje na Trgu Rivoli poleg otroškega igrišča, so prejšnji teden začeli z gradnjo večjega
kolesarskega poligona, ki bo namenjen različnim ciljnim skupinam. Dela bodo predvidoma zaključena prihodnji teden.
Občina pa bo zgradila še enega...

Naslov

Že pokopano škofljiško obvoznico bi obudili od mrtvih

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Že pokopano škofljiško obvoznico bi obudili od mrtvih Na okoljskem ministrstvu niso naklonjeni gradnji prometnice,
saj ne bi zmanjšala zastojev v Ljubljani. Odpri galerijo Izdelavo DPN za že izbrano traso obvoznice 2A je vlada pred leti
ustavila. Bojan...

Naslov

Dunaj rešil stanovanjski problem za mlade in stare, za revne in bogate

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...164 stanovanji. PREBERITE TUDI: Stanovanjska problematika: Zakaj se država dela nemo, slepo in gluho? [VIDEO]
Družbena stanovanja: Nova stara rešitev? Davka na nepremičnine se vlada ne bo lotila Vlada umika javno dostopno
evidenco vrednotenja nepremičnin V času Rdečega Dunaja je bilo zgrajenih več kot 65.000 takšnih občinskih...

Naslov

Barbič za STA: Gradnja HE Mokrice bi lahko stekla prihodnje leto (intervju)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izgradnjo ene hidroelektrarne. "Doslej nam je to uspevalo," je pojasnil. Poudaril je, da je izgradnja HE Mokrice, pri
kateri gre za zahteven inženirski projekt, nujna, saj je projekt gradnje spodnjesavske verige zasnovan kot celota, pet
stopenj je že zgrajenih in dimenzioniranih na šest stopenj, enako velja tudi za protipoplavno...
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Naslov

Pregled - Slovenija, 6. 11. (petek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 6. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pridobitev gradbenega dovoljenja pa pričakuje spomladi prihodnje leto. Če pri procesu ne bo prišlo do upravnega
spora, bo gradnja zadnje v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn stekla takoj po tem. Gradnja spodnjesavske verige
hidroelektrarn, ki predvideva pet hidroelektrarn, bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati...

Naslov

Ljubljanska občina pozdravlja odločitev ustavnega sodišča glede kanala C0

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ljubljanska občina pozdravlja nedavno odločitev ustavnega sodišča, ki je s sklepoma zavrglo ustavno pritožbo
ljubljanskih kmetov in njihovo pobudo glede gradnje povezovalnega kanala C0. Kot so zapisali, jim odločitev omogoča
nadaljevanje kohezijskega projekta, ki bo izboljšal kakovost bivanja prebivalcev Ljubljane,...

Naslov

Gradili bi novo veterinarsko fakulteto

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zanimajo predvsem parcele ob Večni poti nasproti živalskega vrta, kjer bi radi zidali večjo garažno hišo, univerza
občinsko parcelo pri Kazini potrebuje za gradnjo prizidka k akademiji za glasbo, ključna pa je tudi večja parcela na
zelenici med Cesto v Mestni log in naseljem Murgle, pri Biotehniškem izobraževalnem...

Naslov

V Štepanjskem naselju večnamenski center

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 11. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V Štepanjskem naselju večnamenski center Gradnja četrtnega centra Golovec, ki bo stal približno dva milijona evrov,
se bo začela v začetku prihodnjega leta. Ljubljanska občina trenutno išče izvajalca,...

Naslov

Mi, Indijanci

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 11. 2020

Avtor

Borut Mehle

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Tivoli, ki je bila v vsakem primeru bolj domača od Stožic in je na ta način dajala večjo prednost gostitelju, grozili s
suspenzi. In potem se je šlo v gradnjo aren za deset tisoč ljudi. Ne samo pri nas. Od Beograda, Splita, Zadra do
Ljubljane. Naivci smo lahko pomislili, da so takšni novi trendi. Pa niso. CSKA...
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Televizija
Zaporedna št.
11

Naslov

Odločitev Ustavnega sodišča o kanalu C0

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 6. 11. 2020

Avtor

Jasmina Jamnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:35

Trajanje: 1 min

Povzetek

...Ljubljanska občina pozdravlja nedavno odločitev Ustavnega sodišča, ki je s sklepom zavrglo ustavno pritožbo
ljubljanskih kmetov in njihovo pobudo glede gradnje povezovalnega kanala C0. Kot so zapisali jim odločitev omogoča
nadaljevanje kohezijskega projekta, ki bo po njihovem izboljšal kakovost bivanja prebivalcev...

Televizija

Naslov

Nova garažna hiša v Kopru

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 6. 11. 2020

Avtor

Edi Mavsar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
12

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
13

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
14

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
15

Povzetek

19:33

Trajanje: 3 min

...načrtno občini potrdili že lani, so letos intenzivno delali na projektiranju. Do konca leta jih zdaj čaka še objava
javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje. Za razliko od Muzejskega trga, kjer je garaža vkopana v zemljo bo tukaj
objekt v celoti nad zemljo. Po velikosti, tako po dolžini, višini in štirimi pa...

Naslov

Načrt nove parkirne hiše Sonce v Kopru potrjen

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Dan v novicah; 7. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 66 cm2

...Kopru potrjen KOPER - Sredi Kopra bodo predvidoma do marca 2022 zgradili novo parkirno hišo s 464 parkirnimi
mesti v treh etažah. Investicijski načrt gradnje, vredne nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, so na včerajšnji seji potrdili
koprski mestni svetniki, čeprav je imel svetnik in nekdanji župan Boris Popovič...

Naslov

Lada je zdaj naprodaj za 1,2 milijona evrov

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

Mitja Marussig

Teme

Gradbeništvo, graditev

...območja nekdanje Vrtnarije Lada, ta zemljišča znova prodaja za 1,2 milijona, saj je že dogovorjen posel padel v
vodo. Za zemljišča, kjer je predvidena gradnja stanovanjske soseske, Dutb do 13. novembra zbira zavezujoče
ponudbe. “Interes se je pokazal, menim, da bo prišla ustrezna ponudba,” pravi župan Milan Turk....

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vrnili nazaj v matično hišo. Za poslovnim objektom Barka bodo zgradili montažno parkirno hišoKoprski občinski
svetniki so se na seji v četrtek strinjali z gradnjo nadzemne parkirne hiše Sonce na parkirišču za poslovnim objektom
Barka ob Ferrarski ulici. Nekdanji župan in zdajšnji občinski svetnik Boris Popovič pa...
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Tisk
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Naslov

Direktor HESS: Gradnja HE Mokrice bi lahko stekla prihodnje leto

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izgradnjo ene hidroelektrarne. "Doslej nam je to uspevalo," je pojasnil. Poudaril je, da je izgradnja HE Mokrice, pri
kateri gre za zahteven inženirski projekt, nujna, saj je projekt gradnje spodnjesavske verige zasnovan kot celota, pet
stopenj je že zgrajenih in dimenzioniranih na šest stopenj, enako velja tudi za protipoplavno...

Naslov

Prizidek k zdravstvenemu domu za konec prostorske stiske

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 7. 11. 2020

Avtor

Tina M. Valenčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 415 cm2

...prostorske stiske V dveh letih bodo občani Ilirske Bistrice dobili nov prizidek zdravstvenega doma. Bistriška občina je
te dni podpisala pogodbo o začetku gradnje. Nov del doma bo stal približno tri milijone evrov, vanj pa nameravajo
preseliti laboratorij, ambulanto družinske medicine in nekatere druge manjše dejavnosti....

Naslov

Visok znesek je ogrozil potrditev projekta

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 7. 11. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 478 cm2

...objektom Barka bodo zgradili montažno parkirno hišo Visok znesek je ogrozil potrditev projekta Koprski občinski
svetniki so se na seji v četrtek strinjali z gradnjo nadzemne parkirne hiše Sonce na parkirišču za poslovnim objektom
Barka ob Ferrarski ulici. Nekdanji župan in zdajšnji občinski svetnik Boris Popovič pa...

Naslov

Prihodnje leto dodatnih 225 parkirnih mest

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška; 6. 11. 2020

Avtor

A. L. E.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 425 cm2

...brezplačno parkirišče, ki meri 1900 kv. metrov in na katerem je okrog 100 parkirnih mest. Goriška občina je leta 2012
na območju parkirišča napovedala gradnjo večnadstropne parkirne hiše z dvema nadzemnima in dvema podzemnima
etažama, v kateri bi bilo skupno na voljo 400 parkirnih mest. Dežela Furlanija - Julijska...

Naslov

Prihajajo Dnevi pasivnih hiš

Medij

Deloindom.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

J. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...OglediV Sloveniji se je o kakovosti in prednostih pasivne hiše prepričalo že več kot 1000 investitorjev. Nekaj jih bo
ogled svojih domov, ki so bodisi v gradnji ali že vseljeni, omogočilo v živo, nekaj pa jih bodo predstavili prek spleta. Za
oglede v živo se bo zaradi epidemiološke situacije mogoče dogovoriti za...
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Tisk
Zaporedna št.
21

Povzetek

Naslov

O vodenju se veliki lahko učijo od malih

Medij

MQ, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 11. 2020

Avtor

Maja Zalaznik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 38

Površina: 776 cm2

...do zaposlenih. Ugotovitve raziskave Zlata nit kažejo, da bo za dolgoročno in trajnostno rast energijo treba usmeriti
predvsem v večjo inovativnost in v gradnjo odnosa z zaposlenimi. Zato - vodje, voditelji, lastniki - vrniti se je treba k
najpomembnejšemu »premoženju« podjetja, ki naj se počuti dobro in zaželeno....
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06.11.2020

24ur.com

Petek, 19:45

Država: Slovenija

Kazalo

1/3

https://www.24ur.com/novice/slovenija/prenova-rusk...

Prenova ruškega mostu: najprej omejitev
hitrosti, nato popolna zapora
Ruše / Selnica ob Dravi, 06.11.2020, 13:47 | Posodobljeno pred 8 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

STA / Ti.Š.

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

Direkcija za infrastrukturo bo predvidoma naslednje leto, takoj
po uspešni izvedbi javnega naročila za izvajalca del, začela s
sanacijo mostu čez Dravo v Rušah. V času del načrtujejo
popolno zaporo mostu, predvidoma še ta mesec pa bodo do
začetka del tam hitrost omejili na 30 kilometrov na uro ter
omejili promet za težka tovorna vozila.

Direkcija RS za infrastrukturo za zagotavljanje varnosti redno pregleduje vse
premostitvene objekte na omrežju glavnih in regionalnih cest. Ob zadnjem
obdobnem pregledu omenjena mostu so tako ugotovili, da je stanje objekta
zelo slabo. "20. marca letos je bila na mostu evidentirana razpoka, na katero bi
lahko negativno vplivale vremenske razmere v jesenskem in zimskem času,
bodisi potencialne druge nepredvidene obremenitve," so preko družbenega
omrežja Facebook ob tem sporočili z Občine Ruše.
Zaradi stanja mostu na cesti med Rušami in Selnico ob Dravi so zato že začeli
z aktivnostmi za obnovo objekta in navezovalne ceste.
Kot so danes sporočili z direkcije, pa bodo v
sklopu rekonstrukcije izvedli tudi razširitev
objekta s pločnikom na eni strani in z
dvosmerno kolesarsko stezo kot delom

Most je bil zgrajen leta 1967
in nazadnje saniran leta 1989,
ob tem dodajajo na ruški
občini. Zaradi nastalih
poškodb in z namenom
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24ur.com

Petek, 19:45

Država: Slovenija

Kazalo

2/3

https://www.24ur.com/novice/slovenija/prenova-rusk...

dravske kolesarske povezave na drugi strani
mostu.
Prenova predvideva rekonstrukcijo mostu:
vrednost del okoli tri milijone evrov, zaradi
zahtevnosti projekta bo gradnja trajala
najmanj leto in pol

zagotavljanja varnosti in
stabilnosti mostu, bo na
mostu od predvidoma
novembra do začetka del
veljala omejitev hitrosti na 30
km/h in omejitev prometa za
vozila z največjo dovoljeno
maso nad 25 ton. V času
izvajanja del pa je neto
predvidena popolna zapora
mostu. Pričetek gradnje je
predviden po izvedbi javnega
razpisa za pridobitev izvajalca
del, in sicer predvidoma v
začetku leta 2021.

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

Medtem je v pripravi javno naročilo za izbor
izvajalca gradbenih del, ki bo predvidoma
objavljeno do konca leta, z gradbenimi deli pa
naj bi začeli predvidoma v prvi polovici
prihodnjega leta. Vrednost del je po
projektantski oceni okoli tri milijone evrov. Ob
tem na direkciji poudarjajo, da gre za zelo
zahteven projekt, tako bo gradnja trajala
približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni leta 2022.

Rekonstrukcija 131 metrov dolgega mostu z umestitvijo kolesarske steze na eni
in hodnika za pešce na drugi strani objekta namreč vpliva na spremembo
zasnove statičnega sistema objekta, kar pomeni zelo zahtevne posege v
konstrukcijo, ki v času izvedbe del ne sme biti obremenjena.
Za strokovno in kvalitetno obnovo mostu, pa je
treba zagotoviti ustrezne delovne pogoje ter za
čas gradnje vzpostaviti tudi ustrezen in hkrati
optimalen začasni prometni režim.
Na direkciji so pri iskanju rešitve glede
spremembe prometa v času obnove tako
preučili več variant, med njimi tudi možnost
preusmeritve prometa preko začasnega
montažnega jeklenega mostu, ki pa se je
zaradi specifičnosti območja izkazala kot

Ker so pri zadnjem obdobnem
pregledu evidentirali
poškodbo, na katero bi lahko
vremenske razmere v
jesenskem in zimskem času
oziroma druge nepredvidene
obremenitve negativno
vplivale, bodo novembra in
vse do pričetka del omejili
promet za vozila nad 25 ton
ter znižali najvišjo dovoljeno

8

06.11.2020

24ur.com

Petek, 19:45

Država: Slovenija

Kazalo
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https://www.24ur.com/novice/slovenija/prenova-rusk...

neizvedljiva. Zato so se na koncu odločili za
popolno zaporo prometa oziroma mostu, kar se
je - tako na ruški občini - izkazalo za edino

hitrost na 30 kilometrov na
uro.

ustrezno rešitev.
Obvoz bo urejen po državnih cestah skozi Maribor. Prebivalci iz območja Ruš
bodo tako vsaj leto in pol proti Selnici ob Dravi in naprej proti Koroški morali
preko Koroškega mostu v Mariboru ter mimo Kamnice.
"V času zapore bo vodenje prometa urejeno z uradnim obvozom po državni
cesti, pri čemer bo obvoz iz obeh strani popolne zapore potekal preko
Maribora. Iz smeri Ruš po Kolodvorski ulici ter po regionalni cesti R2-435,
odsek 1432 Maribor–Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš.
Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most)–
cesta Proletarskih Brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču

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

preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 Ruta–Maribor (Koroški most) do
Selnice ob Dravi v skupni dolžini obvoza 24,6 km (28 min)," pot opisujejo na
občini.
V času popolne zapore prehod mostu ne bo mogoč niti za pešce in kolesarje.
"Sanacija mostu je nujno potrebna za našo varnost," pa ob tem še dodajajo na
Občini Ruše ter se zahvaljujejo za razumevanje in strpnost.
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Petek, 09:28

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/gorenjska/kranjcani-bodo-l...

1/4

Kranjčani bodo lahko krepili
vseh šest temeljnih gibalnih
sposobnosti

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

AVTOR

P.Š.

MESTNA OBČINA KRAN J
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Zurnal24.si
Država: Slovenija

06.11.2020
Petek, 09:28

Kazalo

https://www.zurnal24.si/gorenjska/kranjcani-bodo-l...

2/4

Na Planini 3 v Kranju, točneje na Trgu Rivoli
poleg otroškega igrišča, so prejšnji teden začeli
z gradnjo večjega kolesarskega poligona, ki bo
namenjen različnim ciljnim skupinam. Dela bodo
predvidoma zaključena prihodnji teden. Občina
pa bo zgradila še enega na Planini 1.
Mestna občina Kranj želi poskrbeti za mlajše kolesarje in tudi
tiste, ki bi radi utrdili svoje gibalne sposobnosti, saj so začeli z

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

gradnjo še enega tako imenovanega pumptracka. Potem ko
so ga že postavili v Britofu, sedaj gradijo še enega na Planini
3. Pumptrack poligoni imajo izredno pomembno vlogo v prvih
fazah razvoja kolesarjenja, saj uspešno aktivirajo in
povezujejo mlade kolesarje. Na zabaven in družaben način
razvijajo in krepijo vseh šest temeljnih gibalnih sposobnosti moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo in preciznost. S
tem ustvarjajo pomembne in zdrave temelje za bodoči razvoj
kolesarjenja v Sloveniji.
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MESTNA OBČINA KRAN J

Nov grbinasti poligon ali pumptrack v Kranju se bo raztezal na
približno 500 m2, vozne površine bo dobrih 190 m2, najvišja
točka bo 1,3 metra nad tlemi, sestavljen pa bo iz zaobljenih
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grbin in zavojev, ki bodo med seboj ritmično povezani v krožno
celoto. " Namenjen bo različnim ciljnim skupinam, tako
otrokom kot mladini, saj bo primeren za vse velikosti koles,
rolke, rolerje in skiroje. Prihodnje leto pa bomo nekoliko
manjšega zgradili še na Planini 1. Umeščen bo na zelenico
poleg obstoječega ﬁtnesa na prostem in igrišča za prstomet.
To je med Ulico Nikole Tesle in Gorenjskega odreda," je ob
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tem povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.
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Že pokopano škoﬂjiško obvoznico bi obudili od
mrtvih
Na okoljskem ministrstvu niso naklonjeni gradnji prometnice, saj ne bi zmanjšala zastojev v Ljubljani.
Fotograﬁja: Izdelavo DPN za že izbrano traso obvoznice 2A je vlada pred leti ustavila.
Odpri galerijo
Izdelavo DPN za že izbrano traso obvoznice 2A je vlada pred leti ustavila.

Bojan Rajšek
06.11.2020 ob 07:00

Bojan Rajšek
06.11.2020 ob 07:00
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Poslušajte
Čas branja: 5:27 min.
Delite
Škoﬂjica – Občine ob razvojni osi 3a, od Ljubljane do Kostela, se znova ogrevajo za oživitev
projekta obvoznice mimo Lavrice in Škoﬂjice po delu Ljubljanskega barja, ki naj bi razbremenila
prometne zagate v obeh naseljih. Vendar je območje zavarovano z Naturo 2000, zato bo prometnico
težko umestiti v prostor. Potreben je namreč zahteven postopek dokazovanja o izpolnjevanju
pogojev za prevlado javnega interesa tako po evropski kot slovenski zakonodaji.
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Prometna gneča na Škoﬂjici domačine in voznike spravlja v obup.
FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Nekdanje ministrstvo za infrastrukturo in prostor je leta 2012 med več različicami poteka 5,5
kilometra dolge škoﬂjiške obvoznice kot najprimernejšo izbralo različico 2A. Ker bi ta potekala po
območju Nature 2000 na Ljubljanskem barju, je vlada pripravo državnega prostorskega načrta
(DPN) za obvoznico ustavila. S tem je bila leta 2014 seznanjena tudi evropska komisija, ki je pred
tem sprožila poizvedbo o skladnosti postopkov v zvezi s 6. in 7. členom habitatne direktive.
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Barjanski okarček FOTO: KPLB

Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta, je naklonjen predlogom rešitev, ki bodo razbremenile
lokalni prometni kolaps ter hkrati omogočile gospodarstvu bolj pretočne in hitrejše poslovne tokove.
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Po njegovem mnenju ima škoﬂjiška obvoznica vsak dan več realnih možnosti za uresničitev. Pravi,
da je v sklepni fazi priprava pokrajinske zakonodaje, ki so jo pred nedavnim potrdili v strokovni
skupini. »Uvedba pokrajin bi lahko prinesla bližnjico do reševanja infrastrukturnih vprašanj,« je
prepričan Kovšca.

Proti razveljavitvi sklepa vlade
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Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pa so naklonjeni trajnostni prometni infrastrukturi in ne
gradnji prometnice, ki ne bi v ničemer zmanjšala zastojev v Ljubljani. To je tudi eden od razlogov, da
vladi ne nameravajo predlagati razveljavitve sklepa iz leta 2014, s katerim so ustavili postopek
umeščanja škoﬂjiške obvoznice v prostor. Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da so v
medresorsko usklajevanje poslali predlog za celovito proučitev prometne problematike na območju
občine Škoﬂjice.

Prometna gneča na Škoﬂjici domačine in voznike spravlja v obup. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
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Ta naj bi zajemal dolgoročne rešitve prometne povezave ribniško-kočevskega območja in dela
Notranjske z državnim središčem, tako železniške kot cestne. V okviru teh rešitev je avtocestni
priključek Šmarje - Sap že izveden, rekonstrukcija glavne ceste skozi Lavrico in Škoﬂjico (zožene
štiripasovnice, ki ji tamkajšnji prebivalci ostro nasprotujejo; op. a.) pa se izvaja na podlagi resolucije
o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030.

Kmetje ne dajo njiv
Priročni krivci za prekinitev postopka DPN za škoﬂjiško obvoznico so bili doslej metuljček okarček in
nekatere zaščitene ptice, ki pa naj bi se po mnenju županov ob razvojni osi 3a »pred prometnimi
zastoji z negativnimi okoljskimi vplivi s tega območja že zdavnaj umaknili«. Janez Kastelic, direktor
krajinskega parka Ljubljansko barje, je za Delo povedal, da javni zavod izvaja projekt Poljuba, v
okviru katerega odkupujejo zemljišča za ohranjanje in vnovično naselitev barjanskega okarčka
skladno z operativnim programom upravljanja območij Nature 2000 in ne zaradi umeščanja
škoﬂjiške obvoznice v prostor, »ne glede na to, da je to seveda lahko komplementarno«.

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

Uvedba pokrajin bi lahko prinesla bližnjico do reševanja infrastrukturnih vprašanj.
Alojz Kovšca o škoﬂjiški obvoznici
»To, da je habitat metulja okarčka nekoč bil na trasi obvoznice in da ga zdaj ni več, ni noben
argument, da se obvoznica lahko gradi ali ne. Pomembno je, da se zagotovi dovolj habitatov v
krajinskem parku, kar seveda ne pomeni, da mora biti to na trasi obvoznice. Verjamem, da so
župani svojo trditev podkrepili s strokovnimi stališči, saj naš javni zavod s tem ni bil seznanjen,« je
povedal Kastelic. Ivana Jordana, škoﬂjiškega župana, ki je pred časom na enem od sestankov
javno zanikal obstoj okarčka na trasi obvoznice, saj po njegovem mnenju tako menijo strokovnjaki
krajinskega parka, nam ni uspelo priklicati.
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Na Lavrici nasprotujejo načrtovani gradnji zožene štiripasovnice. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da podpirajo vse tiste rešitve trase, ki bi potekale zunaj
Ljubljanskega barja. Načrtovana trasa obvoznice z vidika trajne izgube kmetijskih zemljišč ni tako
sporna, kajti z izbrano različico 2A bi jih izgubili 13,37 hektara. Težava nastane pri zagotovitvi
nadomestnih habitatov za varstvo narave, saj so pri različici 2A ti načrtovani na kar 365 hektarih
kmetijskih zemljiščih, tudi na njivah. To pa je z vidika zaščite naravnega vira za pridelavo hrane, ki je
za državo strateškega pomena, nesprejemljivo. Dodajajo, da bodo v primeru gradnje obvoznice na
območju kmetijskih zemljišč vztrajali pri zagotovitvi po kakovosti in površini primerljivih nadomestnih
zemljišč.
Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta, naklonjen obvoznici mimo Škoﬂjice.
Krajinski park odkupuje zemljišča za vnovično naselitev barjanskega okarčka.
Ministrstvo za infrastrukturo za proučitev prometne problematike na Škoﬂjici.

Več iz te teme:
obvoznica metulj okarček Ljubljansko Barje Škoﬂjica
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Dunaj rešil stanovanjski problem za mlade in stare, za revne
in bogate
svetkapitala.delo.si/aktualno/stanovanjska-resitev-dunajska-socialisticna-stanovanja-100-let-stara-uspesnica

Se spomnite »družbenih stanovanj«, ki so bila rešitev stanovanjskega problema za številne družine v
Sloveniji v času Titove Jugoslavije? Mimogrede, se spomnite Marxa in Engelsa?
Na Dunaju je ogromno družbenih stanovanj – in jih še vedno gradijo.

Na Dunaju tudi marsikaj spominja na Karla Marxa in Friedricha Engelsa. V 19. dunajskem
okraju, ob metro postaji Heiligenstadt, stojimo pred ogromnim stanovanjskim kompleksom z
velikim napisom Karl-Marx-Hof (»Dvor Karla Marxa«). To je eden najdaljših stanovanjskih blokov
na svetu (dolg je 1100 metrov), s 1380 stanovanji. Zgrajen je bil leta 1930, v času »Rdečega Dunaja«
(1922-1934).

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

V času Rdečega Dunaja so občinski
stanovanjski bloki imeli tudi otroške vrtce, ambulante, knjižnice, pralnice, strankarske in klubske
prostore ... FOTO: WAGNER: WERK Museum Postsparkasse
Takšna stanovanja so bila zgrajena za delavce, iz denarja posebnega dunajskega, strmo
progresivnega davka na osebni dohodek (višji dohodki, višja davčna stopnja) in posebnega davka za
»užitke« na Dunaju: na lastništvo avtomobilov, šampanjec, dragulje, krzno, antikvitete, nočne klube
...

Tri leta po Dvoru Karla Marxa je bil zgrajen »Dvor na Trgu Friedricha Engelsa« v 20. dunajski
občini, s 1467 stanovanji. Obstaja tudi starejši »Dvor Friedricha Engelsa« v 11. dunajskem okraju,
zgrajen leta 1926, s 164 stanovanji.
PREBERITE TUDI:
Stanovanjska problematika: Zakaj se država dela nemo, slepo in gluho?
[VIDEO] Družbena stanovanja: Nova stara rešitev?
Davka na nepremičnine se vlada ne bo lotila
Vlada umika javno dostopno evidenco vrednotenja nepremičnin
V času Rdečega Dunaja je bilo zgrajenih več kot 65.000 takšnih občinskih stanovanj (Gemeindebau).
Ti delavski stanovanjski kompleksi niso le relikti. Avstrijski socialdemokrati, ki so na Dunaju na vseh
svobodnih volitvah tako pred drugo svetovno vojno kot po njej, močno zmagali, od leta 1945 do
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danes še naprej hitro gradijo občinska stanovanja. Gradijo jih v vseh delih mesta in za (skoraj) vse
kategorije prebivalstva. Dunaj pa je z več kot 220.000 občinskimi stanovanji eden največjih
stanovanjskih lastnikov na svetu.

Alt Erlaa, stanovanjski kompleks 3200 dunajskih
občinskih stanovanj za 10.000 ljudi, zgrajen 1973-1985, arhitekt: Harry Glück. FOTO: Milan Ilić
Danes v občinskih stanovanjih živi približno 500.000 ljudi, kar je dobra četrtina dunajskega
prebivalstva. Če se tem deležu prištejejo tisti, ki živijo v stanovanjih, katerih gradnjo je mesto Dunaj
podprlo na druge načine, vidimo, da je 60 odstotkov občanov na takšen, manj ali več socialen način
rešilo stanovanjski problem.

Glavni cilj dunajske stanovanjske politike je zagotoviti streho nad glavo po dostopnih cenah, ne samo
za delavce in revnejše kategorije prebivalstva. V začetku letošnjega leta je bilo v gradnji ali v končni
planski fazi 3700 novih občinskih stanovanj. Mesečna cena najema ne bo višja od 7,50 €/m2 bruto,
skupaj s komunalnimi stroški (vključno z vodo, brez ogrevanja in električne energije). Tako bo
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najemnina za novo občinsko stanovanje v velikosti 90m2največ 675 evrov bruto.

Najemnina za podobno veliko stanovanje na podobni lokaciji je zdaj na trgu 1000 -1200 evrov ali 1216 €/m2 na mesec, večinoma neto, kar pomeni, da potem plačujete še 200-300 evrov mesečno za
komunalne stroške. Poleg tega je prednost občinskih stanovanj v tem, da lahko kot najemniki v njih
bivate za nedoločen čas. Stanovanjsko pravico pa lahko prepustite tudi direktnim potomcem, v
kolikor živijo na tem naslovu.

Notranjost dunajskih občinskih stanovanj. FOTO: Milan Ilić
Če želite kupiti stanovanje na Dunaju, boste danes plačali dvakrat več kot pred 20 leti. Trenutne cene
so večinoma 4000-6000 €/m2. Vendar pa so občinska in druga stanovanja, ki jih podpira mesto
Dunaj, močan tržni blažilec. Stanovanja na Dunaju so še zmeraj bistveno cenejša od tistih v
Münchnu, kjer so prodajne cene zdaj večinoma okoli 6500-8500 €/m2.
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Občinsko stanovanje na Dunaju lahko dobi oseba, starejša od 17 let. Če je državljan Avstrije ali katere
druge države EU ali evropskega gospodarskega prostora (Švica, Norveška, Lihtenštajn, Islandija),
mora zadnji dve leti prebivati na Dunaju; če je državljan »tretjih« držav, je treba imeti tudi
neomejeno dovoljenje za prebivanje v Avstriji.
PREBERITE TUDI:
Stanovanjska problematika: Zakaj se država dela nemo, slepo in gluho?
[VIDEO] Družbena stanovanja: Nova stara rešitev?
Davka na nepremičnine se vlada ne bo lotila
Vlada umika javno dostopno evidenco vrednotenja nepremičnin
Poleg tega, letni neto dohodek gospodinjstva ne sme preseči določenega limita, v primeru
štiričlanskega gospodinjstva je to 88.860 evrov. To pomeni, da lahko skoraj vsak prebivalec Dunaja
dobi občinsko stanovanje. Povprečni dohodek avstrijskih gospodinjstev je leta 2019 bil 38.056 evrov,
aritmetično povprečje pa 44.300 evrov. Avstrijski statistični urad pravi tudi, da ima 90 odstotkov
avstrijskih gospodinjstev letni neto dohodek manjši od 78.678 evrov.
Alt Erlaa, stanovanjski kompleks 3200 dunajskih
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občinskih stanovanj za 10.000 ljudi, zgrajen 1973-1985, arhitekt: Harry Glück. FOTO: Milan Ilić
»Ljudje z boljšimi plačami so dobrodošli tudi v socialnih stanovanjih. Nihče ne sme biti kaznovan
zaradi socialnega vzpona – in nihče na Dunaju, samo na podlagi človekovega naslova, ne bo izvedel,
kakšen je njegov dohodek,« so nam sporočili iz urada dunajskega deželnega ministra za
stanovanjsko gradnjo.

Dunajska občinska stanovanja niso majhna, kot včasih. Splošno pravilo je »kolikor oseb, toliko sob«.
To pomeni, da štiričlansko gospodinjstvo dobi štirisobno stanovanje, če ga želi.
Kakovost dunajskih občinskih stanovanj je ekvivalentna večini ponudbe na prostem trgu, v
nekaterih primerih tudi najbolj razkošni tržni ponudbi. Na primer, kompleks občinskih stanovanj
Alt-Erlaa na jugu Dunaja (zgrajen 1970-ih; 3200 stanovanj) je tako premišljeno projektiran in
privlačen, da ga skoraj vsak dan obiščejo novinarji, arhitekti, urbanisti, sociologi in drugi
zainteresirani z vsega sveta.
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Barbič za STA: Gradnja HE Mokrice bi lahko
stekla prihodnje leto (intervju)
Direktor HESS Bogdan Barbič do konca leta upa na zaključek postopka prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja
narave za HE Mokrice, pridobitev gradbenega dovoljenja pa pričakuje spomladi prihodnje leto. Če pri procesu ne bo
prišlo do upravnega spora, bo gradnja zadnje v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn stekla takoj po tem.
Gradnja spodnjesavske verige hidroelektrarn (HE), ki predvideva pet HE - Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice - in
pripadajočo infrastrukturo, bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta
zamaknilo zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.
Ministrstvo za okolje in prostor je julija letos za HE Mokrice začelo postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo
ohranjanja narave. Ko bo ta končan, se bo nadaljeval postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Pri postopku je
mogoče sprožiti upravni spor, s čimer bi se gradnja HE Mokrice še dodatno zavlekla, je v pogovoru za STA pojasnil
direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) Barbič.
Ta upa, da do dodatnih zamud ne bo prišlo, čeprav se je k postopku prevlade javne koristi prijavilo več kot 10 stranskih
udeležencev, ki imajo na razpolago vse potrebne informacije, pomembne za proces. Za gradnjo HE Mokrice je namreč že
izbran tudi izvajalec in pogodba z njim se počasi izteka. "Če z gradnjo ne bomo mogli začeti spomladi, bomo prisiljeni
preklicati pogodbe, izvesti nov razpis, kar bi projekt zamaknilo še za dodatni dve leti," je opozoril.
Kot je poudaril Barbič, je sama fizična izgradnja HE še najlažji del celotnega procesa. Koncesijska pogodba predvideva
42 mesecev časa za izgradnjo ene hidroelektrarne. "Doslej nam je to uspevalo," je pojasnil.

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

Poudaril je, da je izgradnja HE Mokrice, pri kateri gre za zahteven inženirski projekt, nujna, saj je projekt gradnje
spodnjesavske verige zasnovan kot celota, pet stopenj je že zgrajenih in dimenzioniranih na šest stopenj, enako velja
tudi za protipoplavno zaščito, plovnost in uravnavanje podtalnice, zgrajenega pa pač ni mogoče več spreminjati.
Zaradi zamud pri projektu izgradnje HE Mokrice je izpad prihodka po Barbičevih besedah velik. Glede na to, da naj bi HE
Mokrice letno proizvedla 131 milijonov KWH električne energije in z elektriko oskrbela 32.700 gospodinjstev, izpad po
trenutnih tržnih cenah znaša 7,5 do osem milijonov evrov letno. "Družba HESS je v projekt do zdaj vložila že skoraj osem
milijonov evrov, država je za odkup zemljišč namenila sedem milijonov, tako da je bilo v projekt Mokric skupaj vloženih že
15 milijonov evrov," je pojasnil Barbič.
"Upamo, da se bo postopek prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave končal do konca leta in da bomo
gradbeno dovoljenje pridobili spomladi," je dejal prvi mož HESS, ki upa, da do spora ne bo prišlo, saj so praktično vse
zahteve do sedaj sodelujočih nevladnih organizacij pri rešitvah upoštevane v celoti. "Če pa bo znova prišlo do
zavlačevanja in oviranja projekta, kljub temu, da so pripombe upoštevane, bomo resno razmislili tudi o odškodninskih
tožbah," je odločen Barbič.
Prvi mož HESS je sicer pojasnil, da z večino nevladnih organizacij zgledno sodelujejo in imajo z njimi dobre izkušnje,
"Želimo si pozitivno sodelovanje. Ampak sodelovanje pomeni zasledovanje istega cilja - projekt čim bolje umestiti v
prostor, da bo čim manj vplivov na naravo. Če je cilj skupen, lahko pridemo do kompromisa, če pa je nekdo a priori proti
nečemu, ni mogoče najti skupnega jezika," izpostavlja.
Pri načrtovanju HE so izvedeni tudi številni nadomestni habitati, je poudaril Barbič. "Pri HE Brežice smo naredili gnezdilne
otoke za ptice, ki se odlično obnesejo, predvidene so tudi navpične stene, v katerih gnezdijo ptice breguljke. Pri vseh HE,
razen pri HE Boštanj, so narejene ribje steze. Ustrezno je poskrbljeno tudi za habitate cele vrste drugih živali, kot so
denimo želve, race in žabe. Ustrezno sortiramo tudi plavine, ki jih prinese Sava," je naštel.
"Vsak projekt ima pozitivne in negativne učinke," priznava Barbič, a dodaja: "Domačini vidimo mnogo več plusov kot
minusov." Kot enega izmed negativnih vidikov je izpostavil denimo sedimente, ki ostajajo na rečnem dnu. A tudi za to
iščejo rešitve za njihovo odstranitev in morebitno uporabo tega materiala za gradbene namene.
Ključni cilji izgradnje HE na spodnji Savi, ki je pomemben projekt za Posavje, so protipoplavna zaščita, pridobivanje
električne energije iz obnovljivih virov energije, uravnavanje podtalnice in plovnost. Kot pravi Barbič, ob HE Brežice
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načrtujejo tudi postavitev sončne elektrarne, ki naj bi bila trenutno največja v Sloveniji, koristili pa bi jo kot dopolnilno
energijo v poletnem času, ko so nizki pretoki Save.
Barbič je kot prednost projekta izpostavil tudi dejstvo, da je pri gradnji verige angažiranih več kot 90 odstotkov slovenskih
izvajalcev. "Vsa gradbena dela izvajajo slovenski izvajalci, turbino še vedno delajo v Litostroju, hidromehansko opremo
proizvajajo v Metalni iz Senovega, določena elektro oprema se proizvaja v Sloveniji. Le generatorji, ki predstavljajo
približno 10 odstotkov investicije, so tuji," je naštel.
Barbič je poudaril, da je projekt izgradnje HE na spodnji Savi največji vodarski in hidroenergetski projekt v zgodovini
samostojne Slovenije. Vrednost protipoplavne zaščite znaša približno 400 milijonov evrov, energetski del je skupaj s HE
Mokrice ocenjen na približno 800 milijonov evrov. Cena energetskega dela za HE Mokrice znaša 100 milijonov evrov (86
milijonov evrov brez DDV), infrastrukturni del, torej ukrepi za protipoplavno zaščito, pa je ocenjen na okoli 70 milijonov
evrov.

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

Projekt gradnje HE Mokrice je po Barbičevih pojasnilih trenutno tudi eden največjih tovrstnih projektov v Evropi "Ne zato,
ker smo mi toliko bolj uspešni, ampak zato, ker so v drugih državah že v celoti izrabili energetski potencial svojih rek. Le v
Avstriji in Skandinaviji planirajo nove posege v okviru zelene transformacije Evrope, čemur se želimo pridružiti tudi mi," je
še dejal Barbič.
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Pregled - Slovenija, 6. 11. (petek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 6. novembra.
LJUBLJANA - V četrtek so v Sloveniji opravili 5895 testov in potrdili 1564 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 26
bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah se je zdravilo 1069 covidnih bolnikov, med njimi 168 na oddelkih za intenzivno
nego, kar je sedem več kot dan prej, je objavila vlada. Delež okuženih je bil v četrtek 26,5, kar je dve odstotni točki manj
kot dan prej. Število sprejetih v bolnišnice še vedno narašča, a se po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka
Kacina umirja. Podatki kažejo, da smo vrh že dosegli in ga celo tudi že presegli. Kljub temu je opozoril na nujnost
spoštovanja ukrepov še naprej.
LJUBLJANA - Po četrtkovih protestih, ki so prerasli v nasilništvo, so se zvrstile številne obsodbe izgredov. Ob tem je bilo
slišati tako opozorila o zrežiranosti nasilja, kot tudi kritike o neodgovornem obnašanju sredi zdravstvene krize.
Poškodovanih je bilo 15 policistov, pet od njih je poiskalo zdravniško pomoč. Ena huje poškodovana oseba je na
zdravljenju v UKC Ljubljana, škoda je tudi na infrastrukturi. Direktor PU Ljubljana Stanislav Vrečar je ocenil, da uporaba
prisilnih sredstev ni bila pretirana, ampak sorazmerna. Policija nadaljuje zbiranje informacij o izgrednikih in ocenjuje, da
uporaba prisilnih sredstev ni bila pretirana. Predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž
Nemec je za prihodnji petek sklical sejo komisije.
LJUBLJANA - Ministrstvo za javno upravo bo do sredine tedna preučilo pripombe koalicijskih strank glede dveh
predlogov za spremembe meja volilnih okrajev. Za SMC in NSi predloga za zdaj še nista optimalna oz. sprejemljiva. Več
možnosti za dogovor naj bi bilo sicer okoli predloga, ki v manjši meri spreminja meje okrajev. K slednjemu se nagibajo v
SDS in DeSUS.

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

LJUBLJANA - S spremenjenim vladnim odlokom je znova dovoljeno opravljanje storitve pedikure. Odprte so lahko tudi
nekatere specializirane trgovine, denimo z izdelki za otroke, motornimi vozili in pohištvom. Morajo pa vse trgovine in
izvajalci storitev strankam zagotoviti še več prostora, in sicer 30 kvadratnih metrov na stranko.
LJUBLJANA - Kolegij predsednika DZ je razpravljal o delu v novembru in decembru. Potrdil je terminski progam za
december, ki v tem mesecu še predvideva redno zasedanje DZ. So pa razveljavili že sprejeti terminski program za
november, da bi lahko namesto redne izvedli izredno sejo in s tem poslancem, če bo treba, omogočili sodelovanje na
daljavo.
LJUBLJANA - Zunanji minister Anže Logar se je prek videopovezave udeležil srečanja s kolegi iz Avstrije, Češke,
Slovaške in Madžarske v okviru neformalne skupine srednjeevropskih držav Centralnih 5 (C5). Srečanje so posvetili
usklajevanju ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida-19, predvsem čezmejnemu prehajanju oseb, blaga in storitev.
Izmenjali so informacije o razmerah v svojih državah in o ukrepih, ki so jih sprejele za zajezitev širjenja epidemije covida19. Strinjali so se, da je treba zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje čezmejnega poslovanja.
LJUBLJANA - Države na območju med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem želijo zmanjšati zaostanek v razvitosti
svoje infrastrukture za zahodnoevropskimi državami, zato so ustanovile investicijski sklad, ki bo projekte podprl z
lastniškim kapitalom. SID banka bo prispevala 23 milijonov evrov, vabljeni so tudi drugi investitorji iz Slovenije.
Investicijski sklad Tri morja s sedežem v Luksemburgu je bil ustanovljen lani na podlagi dogovora predsednikov 12 držav
z območja med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem, združenih v pobudi Tri morja.
BREŽICE - Direktor HESS Bogdan Barbič do konca leta upa na zaključek postopka prevlade javne koristi nad koristjo
ohranjanja narave za HE Mokrice, pridobitev gradbenega dovoljenja pa pričakuje spomladi prihodnje leto. Če pri procesu
ne bo prišlo do upravnega spora, bo gradnja zadnje v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn stekla takoj po tem. Gradnja
spodnjesavske verige hidroelektrarn, ki predvideva pet hidroelektrarn, bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že
leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.
LJUBLJANA - Uprava Save Re je preklicala novembrsko skupščino, na kateri bi odločali o izplačilu dividend.
Seznanjena je bila namreč z novimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na poslovanje družbe. Sava Re bo tako zadržala
bilančni dobiček v višini 34,7 milijona evrov, do izplačila dividend pa se bo opredelila ob objavi poslovnih rezultatov za
letos.

27

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.11.2020
Friday, 20:30
Petek,
20:30

Kazalo

https://www.sta.si/2828703/pregled-slovenija-6-11-...

2/2

LJUBLJANA - Konfederacija Pergam in Sindikat papirne dejavnosti Slovenije sta v četrtek z Gospodarsko zbornico
Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije podpisala aneks h kolektivni pogodbi za papirno in papirno predelovalno
dejavnost. S prihodnjim letom bodo najnižje osnovne plače v dejavnosti do petega tarifnega razreda višje za 6,5
odstotka, od šestega do osmega tarifnega razreda pa za pet odstotkov.
LJUBLJANA - Člani stranke Levica so na nedavnem kongresu sprejeli deklaracijo, s katero nadgrajujejo svoja
programska načela na področju zelenih politik ter se zavezujejo k ukrepanju zoper podnebno in okoljsko krizo v skladu z
načeli pravičnega prehoda. "To je bistvena naloga naše generacije," je poudaril koordinator Levice Luka Mesec.
LJUBLJANA - Avtobusni prevozniki, ki imajo koncesijo za izvajanje javnega potniškega medkrajevnega linijskega
prometa, bodo po počitniškem voznem redu vozili vsaj do 13. novembra. Infrastrukturno ministrstvo je ukrep podaljšalo v
luči izvajanja pouka na daljavo. Po prilagojenem voznem redu vozijo tudi vlaki, so pa na Slovenskih železnicah okrepili
nekatere povezave.
LJUBLJANA - Manjša skupina aktivistov je danes pred ministrstvom za kulturo izvedla protestno umetniško akcijo proti
zagonu projekta Muzeja osamosvojitve Slovenije, kar je v predlogu državnega proračuna za leto 2022 predvidela vlada.
Kot so sporočili ministrstvu, bodo delavci v kulturi na ta način izgubili še dodatna sredstva.
LJUBLJANA - Ministrstvo za kulturo je podalo pojasnila v zvezi s stavbo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani.
Na ministrstvu so zapisali, da fikcija sklenitve najemnih razmerij ne pomeni, da ministrstvo ne more najemnega razmerja
odpovedati. Dodajajo, da nobeno najemno razmerje ne more biti trajno, oni pa v zadevi postopajo skladno z zakonodajo.

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

MARIBOR - Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation, ki bi moral te dni v 10. izdaji potekati v
Mariboru, se letos tako kot številne druge kulturne prireditve seli na splet. K sodelovanju se je letos prijavilo 610 filmov iz
65 držav, v tekmovalni program so jih izbrali 30.
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Ljubljanska občina pozdravlja odločitev
ustavnega sodišča glede kanala C0
Ljubljanska občina pozdravlja nedavno odločitev ustavnega sodišča, ki je s sklepoma zavrglo ustavno pritožbo
ljubljanskih kmetov in njihovo pobudo glede gradnje povezovalnega kanala C0. Kot so zapisali, jim odločitev omogoča
nadaljevanje kohezijskega projekta, ki bo izboljšal kakovost bivanja prebivalcev Ljubljane, Medvod in Vodic.
Kot so na ljubljanski občini spomnili v sporočilu za javnost, je ustavno sodišče zavrglo tako ustavno pritožbo zoper sklep
ljubljanskega mestnega sveta o ugotovitvi javne koristi pri gradnji povezovalnega kanala C0 kot tudi pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa mestnega sveta o ugotovitvi že omenjene javne koristi.
"Ustavno sodišče nam je s to odločitvijo omogočilo nadaljevanje največjega kohezijskega projekta s področja varstva
okolja v državi, in sicer odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja, s katerim
pomembno izboljšujemo kakovost bivanja meščanov občine Ljubljana ter prebivalcev Medvod in Vodic. Tako bomo
generacijam, ki prihajajo za nami, zapustili zdravo in čisto okolje," so zapisali v odzivu.
Kot so še spomnili, bodo v naslednjem letu dokončali urejanje kanalizacije na 261 ulicah na območju občine, in sicer
bodo na javno kanalizacijo na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev. "S tem bomo do leta 2022 priključenost na
kanalizacijo na območju občine povečali na 98 odstotkov. Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68odstotna, do konca leta 2018 pa smo jo povečali na 88 odstotkov. S tem bomo ukinili 4500 greznic, iz katerih odpadna
voda nekontrolirano prehaja v okolje, od tega 1900 v Medvodah in Vodicah," so dodali.

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

Kanal C0 sicer že dlje časa razburja del ljubljanske mestne opozicije in nekatere okoljevarstvene organizacije, ki menijo,
da ogroža vir pitne vode za celotno prestolnico. Agencija RS za okolje (Arso) je prejšnji mesec občini naložila, da mora
opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za vgradnjo kanalizacijskega kanala s kineto med
Brodom in Črnučami. Župan Zoran Janković je v nedavnem intervjuje za STA izrazil pričakovanje, da bo mnenje
pozitivno, ob tem pa zagotovil, da ni pogojev, da bi projekt onesnažil vodo.
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Gradili bi novo veterinarsko
fakulteto
Po menjavi zemljišč z ljubljansko občino bo Univerza v Ljubljani lahko
uresničila projekt nove veterinarske fakultete ob Cesti v Mestni log. Naložba je
vredna skoraj 49 milijonov evrov, poleg fakultete bo nove prostore dobil tudi
nacionalni veterinarski inštitut, večje prostore pa tudi klinika za pse, mačke in
eksotične živali.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

Na veterinarski fakulteti bi radi nove prostore ob Cesti v Mestni log zgra
premajhni in potresno nevarni. (Foto: Univerza v Ljubljani/Arhitektura M
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Ljubljanska občina in Univerza v Ljubljani bosta
sklenili menjalno pogodbo za skoraj 40 zemljišč, ki
jih obe potrebujeta za izvedbo svojih projektov.
Občino zanimajo predvsem parcele ob Večni poti
nasproti živalskega vrta, kjer bi radi zidali večjo
garažno hišo, univerza občinsko parcelo pri Kazini
potrebuje za gradnjo prizidka k akademiji za glasbo,
ključna pa je tudi večja parcela na zelenici med
Cesto v Mestni log in naseljem Murgle, pri
Biotehniškem izobraževalnem centru, kjer bo po
načrtih stala nova veterinarska fakulteta.

Projekt je tako rekoč
pripravljen
Gre za že zelo daleč pripeljan projekt, saj ima
univerza zanj že vso potrebno dokumentacijo, ki jo
potrebuje za gradbeno dovoljenje, z menjavo
zemljišč z občino pa bo pridobila tudi vsa zemljišča

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

za gradnjo. Kot ponavadi pa ostaja odprto vprašanje
financiranje gradnje, in to v trenutku, ko imajo na
univerzi na mizi še dva podobno težka projekta: novi
fakulteti za strojništvo in farmacijo na Brdu. Na
univerzi so nam povedali, da se za izvedbo
investicije dogovarjajo s pristojnimi ministrstvi »o
možnostih pridobitve nepovratnih evropskih
kohezijskih sredstev iz Načrta za okrevanje in
odpornost, delno pa tudi povratnih sredstev različnih
shem zagotavljanja kreditov prek Evropske
investicijske banke ali drugih finančnih institucij«.
Dobra novica za projekt pa je ta, da ga bodo lahko
financirali tudi s prodajo obstoječe stavbe fakultete v
Gerbičevi ulici.
Na fakulteti za veterino pravijo, da ta stavba,
zgrajena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja,
statično in protipotresno ni varna, kar je tudi eden
glavnih razlogov za načrtovano selitev v nove
prostore. »Poleg tega Veterinarska fakulteta sedaj
ne razpolaga z zadostnimi površinami za širitev
nekaterih hitro razvijajočih se dejavnosti, kot je
klinika za pse, mačke in eksotične živali. Največji

31

06.11.2020

Dnevnik.si

Petek, 07:15

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042942674/lokalno/ljubljan...

3/4

manko je v površinah, namenjenih za študij in
raziskave,« so nam povedali na fakulteti, ki jo vodi
dr. Andrej Kirbiš.

Novo fakulteto bi zgradili v
dveh letih
V novem kompleksu ob Cesti v Mestni log bodo
študentom na voljo predvsem manjše učilnice, ki
bodo bolj primerne za skupinsko delo, ter sodobni
prostori za klinično in raziskovalno delo. Tam bo po
načrtih nove prostore dobil tudi Nacionalni
veterinarski inštitut. »V novi stavbi bi bile tako
smiselno združene vse dejavnosti, kar sedaj zaradi
dislokacije objektov ni izvedljivo v celoti,« še pravijo
na fakulteti.
Na univerzi pojasnjujejo, da bo naslednji korak vloga
za pridobitev gradbenega dovoljenja, a da bodo s
tem počakali, dokler ne bodo imeli dovolj denarja za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

plačilo komunalnega prispevka. Če bi jim ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport proračunska ali
evropska sredstva zagotovilo v prvi tretjini
prihodnjega leta, na univerzi računajo, da bi lahko
gradnjo novega kompleksa zaključili že v letu 2023.
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Noro: mimo radarja, brez kazni
Očitno je to način, da se izogneš radarju in ne
plačaš niti centa kazni - poglej
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V Štepanjskem naselju večnamenski center
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dnevnik.si/1042942763/lokalno/ljubljana/v-stepanjskem-naselju-vecnamenski-center

Mestna občina Ljubljana z javnim naročilom išče izvajalca, ki bo v neposredni bližini
nogometne dvorane v Štepanjskem naselju gradil center četrtne skupnosti Golovec.
Gradbinci, ki jih zanima ta posel, lahko prijavo oddajo do konca novembra. Ker bo občina
potrebovala še nekaj časa, da postopek javnega naročila zaključi z izborom cenovno
najugodnejšega ponudnika, je začetek gradnje centra pričakovati šele v začetku prihodnjega
leta.
Četrtni center Golovec bo drugi takšen center v prestolnici. Prvega je občina zgradila v
javno-zasebnem partnerstvu z družbo Spar v Zalogu. Iz projektne dokumentacije je
razvidno, da bo center v Golovcu imel kletno etažo, pritličje in eno nadstropje. V njem bodo
prostori za starejše in za mlade, večnamenska dvorana, bar, knjižni kotiček in servisni
prostori, kot so garderobe, skladišča, sanitarije, čajne kuhinje in podobno. Ob objektu je
predvidena ureditev balinišča. »Z zgraditvijo objekta se bodo izboljšale razmere za
delovanje in izvajanje nalog športnih društev in četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili
prostori za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra,« je občina pojasnila
v svojem proračunu.

Ocenjen na slaba dva milijona evrov
34
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V proračunu je projekt četrtnega centra Golovec ocenjen na slaba dva milijona evrov.
Občina bo letos zanj porabila predvidoma 263.000 evrov, kar je manj, kot je sprva
načrtovala. Z rebalansom so pripravljalci mestnega proračuna namreč sredstva skrčili za
429.000 evrov zaradi zamude pri pripravi projekta. Zamuda naj bi nastala pri izdelavi
projektne dokumentacije zaradi usklajevanja območja zemljišča za gradnjo in začasne
ustavitve delovanja upravne enote spomladi letos v času prvič razglašene epidemije.
Iz gradbenega dovoljenja, ki ga je ljubljanska upravna enota izdala v začetku letošnjega
oktobra, je razvidno, da bo občina na območju gradnje četrtnega centra ohranila peterico
dreves, zasadila pa bo tudi eno novo drevo. Čeprav na zemljišču za gradnjo četrtnega centra
ni prostora za ureditev parkirnih prostorov, na občini ne pričakujejo težav z dostopnostjo do
centra z avtomobilom. V neposredni bližini je namreč parkirišče s približno 105 parkirišči,
večina obiskovalcev centra pa bo po pričakovanjih občine prihajala iz bližnjega naselja in se
torej ne bo pripeljala z avtomobili. Bo pa pred centrom urejen prostor za kolesa. Pri
glavnem vhodu v center je namreč načrtovanih 24 parkirnih prostorov za kolesa, ki bodo
pokrita z nadstrešnico, razkriva gradbeno dovoljenje.
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V načrtih še drugi četrtni centri
Poleg četrtnega centra v skupnosti Golovec ima Mestna občina Ljubljana v različnih fazah
razvoja še štiri take projekte. In sicer so v proračunu še centri na Barju, Viču in v Jaršah, ki
so ocenjeni vsak na približno tri milijone evrov. Poleg teh si želi občina v Šmartnem center
četrtne skupnosti postaviti v javno-zasebnem partnerstvu podobno, kot je to storila v Zalogu
leta 2016.
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Mi, Indijanci
Ko so bile prve volitve, so k nam prišli tuji nadzorniki. Da bomo mi Indijanci izpeljali
zadevo po svetovnih standardih. Zdaj pa nameravajo v ZDA glasove preštevati teden
dni. Primer spominja na pretrese zaradi košarkarskih dvoran ekip, ki igrajo evroligo. Da
se je ne da igrati, če dvorana ne zmore vsaj 5000 ljudi. Olimpiji so zaradi male hale
Tivoli, ki je bila v vsakem primeru bolj domača od Stožic in je na ta način dajala večjo
prednost gostitelju, grozili s suspenzi. In potem se je šlo v gradnjo aren za deset tisoč
ljudi. Ne samo pri nas. Od Beograda, Splita, Zadra do Ljubljane. Naivci smo lahko
pomislili, da so takšni novi trendi. Pa niso. CSKA ima dvorano za 5500 gledalcev in še
kdo bi se našel.
Borut Mehle

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

7. november 2020 00:00
7. november 2020 0:00
Predviden čas branja: 2 min

(Foto: Tomaž Skale)

V teh časih je itak vseeno. Ni gledalcev. Vsaj prva slovenska nogometna liga pa ne potrjuje teze,
da naj bi gledalci bili v pomoč nefavoriziranim ekipam. Vodilna ta hip je Mura, sledita Olimpija in
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Maribor, potem so pa že Koper, Sežana in Bravo. Donedavni drugoligaši. Ki pa kljub izostanku
gledalstva očitno kažejo večjo energijo od uveljavljenih posadk. Tabor, ki ta krog pričakuje Muro,
jo ima. In hiter ter iznajdljiv napad. Torej tekma, v kateri se pričakujejo goli, stavniška kvota na
vsaj tri skupno pa je spodobnih 1,75. Stabilizirana Olimpija pričakuje razigrani Koper, s katerim
ima tradicijo remijev in majhnega števila golov. Razmeroma varna se zdi 1,51 vredna stava na to,
da bo v prvem polčasu padel sam en gol, 1,95 pa na to, da bo skupno padlo manj od treh golov.
A Olimpija bi to morala dobiti. Vendarle je boljša, kvota 1,75 na domačo zmago pa ni odbijajoče
nizka, še manj pa 3,20 visoka kvota na zmago z več kot golom razlike. V območju izida 2:0.
Tokratni krog bi lahko poimenovali krog polderbijev. Takšna je tudi tekma med Mariborom in
Domžalami. Zlatko Zahović je v minulih dneh skritiziral Camoranesija, češ da nima pojma. A proti
Aluminiju je Maribor pokazal hotenje, obenem pa sta zaigrala Repas in Mlakar, ki ju gre
pričakovati tudi proti gostom, oslabljenim od covida19. Na običajno zmago domačinov je kvota
1,45, a kaže poskusiti tudi s stavo na zmago z več kot golom, vredno 2,20. Preostane še dvoboj
Gorice in Brava. Gorica je zadnja, a je proti Olimpiji delovala kot ekipa. In Cvijanović kot vodja.
Vsaj 1,42 je vreden dvojni znak na domačine, »oba gol« za 1,56 in več od dveh golov skupno za
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koeficient 1,70.
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Odločitev Ustavnega sodišča o kanalu C0
TV SLOVENIJA 1, 06.11.2020, DNEVNIK, 19:35
JASMINA JAMNIK (voditeljica)
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Ljubljanska občina pozdravlja nedavno odločitev Ustavnega sodišča, ki je s sklepom zavrglo ustavno pritožbo ljubljanskih
kmetov in njihovo pobudo glede gradnje povezovalnega kanala C0. Kot so zapisali jim odločitev omogoča nadaljevanje
kohezijskega projekta, ki bo po njihovem izboljšal kakovost bivanja prebivalcev Ljubljane, Medvod in tudi Vodic.
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Nova garažna hiša v Kopru
TV SLOVENIJA 1, 06.11.2020, DNEVNIK, 19:33
JASMINA JAMNIK (voditeljica)
Zdaj pa v Koper kjer bo, kot vse kaže, po garažni hiši na Muzejskem trgu, v kratkem zrasla še ena garaža. V njej bo
prostora za 460 vozil, stala pa bo ob vhodu v koprsko pristanišče. Naložba, ki jo bo vodilo koprsko Komunalno podjetje
Marjetica je vredna več kot 6 milijonov evrov.
EDI MAVSAR (novinar)
To so načrti za novo garažno hišo, ki se bo razprostirala med poslovnim objektoma Čebelnjak in Barka. V treh etažah bo
prostora za skoraj 500 vozil. A njena namembnost bo mnogo širša.
ALEŠ BRŽAN (župan Mestne občine Koper)
Jemljemo to garažno hišo kot center trajnostne mobilnosti, ki se bo zgodil v naši občini v naslednjih dveh letih. Center
trajnostne mobilnosti predvsem zato, ker tu ne bo samo parkirišče za avtomobile, ampak tudi center v nadaljevanju
izposoje električnih koles, car sharinga, elektrificiranega načina mobilnosti.
EDI MAVSAR (novinar)
Potem, ko so edini načrtno občini potrdili že lani, so letos intenzivno delali na projektiranju. Do konca leta jih zdaj čaka še
objava javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje. Za razliko od Muzejskega trga, kjer je garaža vkopana v zemljo bo
tukaj objekt v celoti nad zemljo. Po velikosti, tako po dolžini, višini in štirimi pa bo garažna hiša primerljiva s poslovnim
objektom Barka. Vrednost naložbe na občini ocenjujejo na dobrih 6 milijonov evrov, polovico tega zneska bodo zagotovili
s kohezijskimi sredstvi iz naslova trajnostne mobilnosti. Gradbeni stroji bodo po načrtu zabrneli marca prihodnje leto.
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ALEŠ BRŽAN (župan Mestne občine Koper)
Jasno vsak projekt se lahko zavleče, lahko tudi se konča prej. Dajmo reči, da ciljamo na to, da bo marca leta 2022 to tudi
dejansko funkcioniralo in zaživelo.
EDI MAVSAR (novinar)
Investicijski načrt, ki so ga včeraj potrdili tudi koprski mestni svetniki predvideva, da se bo naložba povrnila v cevetih letih
od izgradnje.
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Površina: 66 cm2

Načrt nove parkirne hiše
Sonce v Kopru potrjen

-

Sredi Kopra bodo predvidoma do
2022 zgradili novo parkirno hišo s 464
parkirnimi mesti v treh etažah. Investicijski
načrt gradnje, vredne nekaj manj kot 6,5

KOPER
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marca

milijona evrov, so na včerajšnji seji potrdili
koprski mestni svetniki, čeprav je imel svetnik
in nekdanji župan Boris Popovič pomisleke,

ker je v bližini skoraj dograjena garažna hiša
Luke Koper. Posebnost gradnje so premični

elementi, ki

zasnove

omogočajo prilagodljivost

in prilagajanje objekta spremenljivim

pogojem nadaljnjega razvoja tega območja.
Sofinancirali jo bodo s pomočjo kohezij-

skih sredstev, slabo polovico denarja pa bo
prispevala občina, ki bo še ta mesec izpeljala
javno naročilo za izbor izvajalca. Graditi naj bi
jo

začeli marca prihodnje

leto.

STA
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Lada je zdaj naprodaj za 1,2 milijona evrov
Mitja Marussig

Goriška

06. 11. 2020, 06.07

Dutb, ki je avgusta lani že podpisala pogodbo za prodajo območja nekdanje Vrtnarije Lada, ta
zemljišča znova prodaja za 1,2 milijona, saj je že dogovorjen posel padel v vodo. Za zemljišča, kjer je
predvidena gradnja stanovanjske soseske, Dutb do 13. novembra zbira zavezujoče ponudbe. “Interes se
je pokazal, menim, da bo prišla ustrezna ponudba,” pravi župan Milan Turk.
ŠEMPETER > Zemljiški kompleks nekdanje Vrtnarije Lada, kjer so se pet desetletij uspešno ukvarjali z
vrtnarstvom in drevesničarstvom, zdaj pa je že poldrugo desetletje zapuščen in zaraščen, je ena od potencialno
najbolj zanimivih lokacij v Šempetru. In ena od bolečih ran. Pred 15 leti še kmetijske površine, le streljaj od
meje z Italijo, so po propadu Agrogorice pristale v rokah ljubljanskega podjetja Vrtnarija Lada, ki je nato leta
2006 doseglo, da jih je občina spremenila v zazidalna, ker da bi tam gradilo stanovanjsko sosesko.

Lani že sklenjen posel je padel v vodo
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Zaradi “vročih” 36.609 kvadratnih metrov zemlje na elitni lokaciji je bilo precej polemik tudi v občinskem
svetu. Ob spremembi namembnosti so lastniki predstavili načrte, po katerih bi gradili sosesko s 168
stanovanji, 20 vrstnimi in petimi samostojnimi hišami ter poslovnim objektom, predvideli so 432 parkirnih
mest, tam bi živelo od 700 do 800 ljudi. Občina je potrdila podrobni prostorski načrt (OPPN) in podjetje je
obljubilo, da bo plačalo 4,7 milijona evrov za komunalno infrastrukturo na območju in ob njem. A se iz vsega
skupaj ni izcimilo popolnoma nič, niti lope, kaj šele hiše ali bloka niso postavili. Leta 2012 se je sicer pojavila
možnost, da bi gradili, a manjše objekte. Po začetnem tipanju je vse skupaj spet potihnilo.
36.609 kvadratnih metrov zemljišč na Ladi prodaja Dutb za 1,2 milijona evrov , kupec mora ob tem
plačati še davek

Nazadnje je Vrtnarija Lada pristala v ﬁnančnih težavah, zemljišča pa v rokah Družbe za upravljanje terjatev
bank (Dutb). Ta jih je leta 2018 dala v prodajo za 1,4 milijona evrov (1,7 milijona z davkom), avgusta lani pa
so na Dutb potrdili, da so za Lado z zasebno družbo sklenili prodajno pogodbo. Niso pa razkrili, komu in za
koliko denarja so zemljišča prodali. A v zemljiški knjigi je nato kot lastnica še naprej ostala vpisana slaba
banka, prav tako se na Ladi v letu dni ni zgodilo dejansko nič, kar bi nakazovalo, kakšne namene imajo novi
lastniki.

... zdaj zemljišča spet prodaja

A se je razkrilo, da novega lastnika pravzaprav ni, saj je posel očitno propadel, zemljišča pa so še vedno v lasti
slabe banke. Po sklenjeni pogodbi namreč kupnina ni bila plačana. Dutb zdaj znova zbira ponudbe
potencialnih kupcev, tokrat je ceno znižala na 1,2 milijona evrov. “Dutb je v letu 2019 s pravno osebo za
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omenjeno nepremičnino res podpisala kupoprodajno pogodbo, vendar vsi pogoji za izpeljavo podpisane
pogodbe niso bili izpolnjeni. Zato je Dutb na podlagi prejetih nezavezujočih ponudb objavila še razpis za
zbiranje zavezujočih ponudb. Ta poteče 13. novembra letos,” so za Primorske novice pojasnili v slabi banki.
Če se je torej lani zdelo, da bodo na več kot 15 let zapuščeni Ladi v bližnji prihodnosti začeli graditi, je zdaj
spet vse na začetku. Iz odgovora slabe banke pa je razbrati, da interes za nakup očitno je.

Za gradnjo stanovanj

Občina doslej ni kazala namere, da bi kupila zemljišča, župan Milan Turk pa potrjuje, da je tudi zdaj nima.
Seveda tudi nima vpliva na to, komu jih bo Dutb prodala. Drži pa škarje in platno v rokah pri prostorskih
aktih. “Tam je po občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) predvidena stanovanjska gradnja. Naš
interes je, da nekdo tam investira v stanovanja,” pravi Turk in dodaja: “Izkazal se je interes investitorjev za
nakup, mislim, da bo Dutb dobila ustrezno ponudbo. Na občini so se nekateri že pozanimali glede prostorskih
aktov.”
Ti sicer kar natančno določajo, kaj se tam lahko gradi, vključno s komunalno infrastrukturo. Če bo Dutb
zemljišča uspela prodati in bi se nov lastnik odločil za spremembo OPPN, je Turk potrdil, da se lahko
dogovorijo: “Verjetno bo treba iti v spremembo OPPN. Če bodo predlogi smiselni in v skladu s potrebami
prostora in ljudi, bomo skušali biti življenjski, tudi, da se, denimo, lahko gradi po fazah ali da se optimizira
komunalno infrastrukturo. Ampak najprej je treba počakati na prodajo zemljišč.” V vsakem primeru bodo ob
spremembi prostorskih aktov besedo prek javne razgrnitve in obravnave imeli tudi občani, spremenjen OPPN
pa bodo potrjevali svetniki.
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V novi številki Primorskih novic preberite
Spletno uredništvo

Jutri v PN

06. 11. 2020, 20.47
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Pivka perutninarstvo je septembra veljala za eno največjih žarišč okužb v državi, kasneje pa je postala zgled
dobre prakse, kako je mogoče širjenje virusa znotraj podjetij hitro zajeziti. “Pravilno smo se odločili. Če ne
bi izpeljali preventivnega testiranja vseh zaposlenih in sprejeli še kup ukrepov, bi se lahko zgodilo, da bi
tovarno morali celo zapreti,” je prepričan predsednik uprave Janez Rebec.

Po nasvetu NIJZ so septembra množično testiranje zaposlenih izpeljali kar na sedežu družbe Pivka perutninarstvo. Foto: Veronika Rupnik
Ženko

Hit je odpustil 18 delavcev
Hit je odpustil 18 delavcev, ki so bili zaposleni v igralništvu in v strokovnih službah.
Kdo je osebnost Primorske meseca oktobra?
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Bistrško rdečo cono razširili, v Postojni in Dutovljah brez
sprememb
Od petka je v rdeči coni ilirskobistriškega doma upokojencev, ki so jo v ponedeljek vzpostavili v Domu na Vidmu,
nekaj več okuženih stanovalcev, a na drugi strani se bodo v ponedeljek in sredo prvi že vrnili nazaj v matično hišo.

Za poslovnim objektom Barka bodo zgradili montažno
parkirno hišo
Koprski občinski svetniki so se na seji v četrtek strinjali z gradnjo nadzemne parkirne hiše Sonce na parkirišču za
poslovnim objektom Barka ob Ferrarski ulici. Nekdanji župan in zdajšnji občinski svetnik Boris Popovič pa je do
naložbe kritičen. “Občinska oblast meče denar skozi okno. Gradnja na tej lokaciji je neprimerna in nepotrebna,” je
prepričan.

Polovica vseh, ki si to želijo, ne bo cepljena proti gripi
Povsod vlada izjemno zanimanje za cepljenje proti gripi. Naročil več ne sprejemajo.

Tudi na sodiščih seznami in termometri

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

Primorska sodišča v drugem valu epidemije novega koronavirusa delujejo nemoteno, ob upoštevanju navodil
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in odredbe predsednika vrhovnega sodišča.

Sobota
- Digitalna zasvojenost je podobna zasvojenosti z drogo
- Praznik vitamina D
- Pirančanka Michela Lisjak razvozlava genske uganke

Pitje alkohola se v času epidemije krepi
Preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola in drog.

Testiranje, potem pa na igrišče
Koprske rokometaše v soboto popoldne čaka zaostala tekma 5. kroga v Ribnici.

Kuga, proti kateri se nenehno borimo
Z novim koronavirusom je med nas prišla tudi stara Kuga - roman Alberta Camusa iz leta 1947 je svetovna
uspešnica, po kateri spet listamo danes, na pisateljev rojstni dan.
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Direktor HESS: Gradnja HE Mokrice bi lahko
stekla prihodnje leto
Čas branja: 3 min

1
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06.11.2020 09:10

Direktor HESS Bogdan Barbič do konca leta upa na
zaključek postopka prevlade javne koristi nad koristjo
ohranjanja narave za HE Mokrice, pridobitev
gradbenega dovoljenja pa pričakuje spomladi
prihodnje leto. Če pri procesu ne bo prišlo do
upravnega spora, bo gradnja zadnje v verigi
spodnjesavskih hidroelektrarn stekla takoj po tem.
STA
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Bogdan Barbič, HESS: "Upamo, da se bo postopek prevlade javne koristi
nad koristjo ohranjanja narave končal do konca leta in da bomo
gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno Mokrice pridobili spomladi."
Foto: Aleš Beno
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Več iz teme:
ELEKTRARNE >

energetika >

Ministrstvo za okolje in... >

Hidroelektrarna Mokrice >

Hidroelektrarne na... >

Hidroelektrarna Boštanj >

Sava >

Hidroelektrarna Brežice >

Litostroj >

Gradnja spodnjesavske verige hidroelektrarn (HE), ki predvideva
pet HE - Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice - in
pripadajočo infrastrukturo, bi se morala po prvotnih načrtih
končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi

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

zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.
Ministrstvo za okolje in prostor je julija letos za HE
Mokrice začelo postopek prevlade druge javne koristi nad
koristjo ohranjanja narave. Ko bo končan, se bo nadaljeval
postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Pri postopku je
mogoče sprožiti upravni spor, s čimer bi se gradnja HE Mokrice še
dodatno zavlekla, je pojasnil direktor družbe Hidroelektrarne
na spodnji Savi (HESS) Barbič.
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Direktor HESS upa, da do dodatnih zamud ne bo prišlo, čeprav se
je k postopku prevlade javne koristi prijavilo več kot deset
stranskih udeležencev, ki imajo na razpolago vse potrebne
informacije, pomembne za proces. Za gradnjo HE Mokrice je
namreč že izbran tudi izvajalec in pogodba z njim se bo končala.
"Če z gradnjo ne bomo mogli začeti spomladi, bomo prisiljeni
preklicati pogodbe, izvesti nov razpis, kar bi projekt zamaknilo še
za dodatni dve leti," je opozoril.
Kot je poudaril Barbič, je fizična izgradnja HE najlažji del
celotnega procesa. Koncesijska pogodba predvideva 42 mesecev
časa za izgradnjo ene hidroelektrarne. "Doslej nam je to

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

uspevalo," je pojasnil.
Poudaril je, da je izgradnja HE Mokrice, pri kateri gre za zahteven
inženirski projekt, nujna, saj je projekt gradnje spodnjesavske
verige zasnovan kot celota, pet stopenj je že zgrajenih in
dimenzioniranih na šest stopenj, enako velja tudi za
protipoplavno zaščito, plovnost in uravnavanje podtalnice,
zgrajenega pa pač ni mogoče več spreminjati.
Zaradi zamud pri projektu izgradnje HE Mokrice je izpad
prihodka po Barbičevih besedah velik. Glede na to, da naj bi HE
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Mokrice letno proizvedla 131 milijonov kilovatnih ur električne
energije in z elektriko oskrbela 32.700 gospodinjstev, izpad po
trenutnih tržnih cenah znaša 7,5 do osem milijonov evrov na leto.
"Družba HESS je v projekt do zdaj vložila že skoraj osem
milijonov evrov, država je za odkup zemljišč namenila sedem
milijonov, tako da je bilo v projekt Mokric skupaj vloženih že 15
milijonov evrov," je pojasnil Barbič.
"Upamo, da se bo postopek prevlade javne koristi nad koristjo
ohranjanja narave končal do konca leta in da bomo gradbeno
dovoljenje pridobili spomladi," je dejal prvi mož HESS, ki upa, da
do spora ne bo prišlo, saj so praktično vse zahteve do sedaj
sodelujočih nevladnih organizacij pri rešitvah upoštevane v celoti.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

"Če pa bo znova prišlo do zavlačevanja in oviranja projekta, kljub
temu, da so pripombe upoštevane, bomo resno razmislili tudi o
odškodninskih tožbah," je odločen Barbič.
Prvi mož HESS je sicer pojasnil, da z večino nevladnih organizacij
zgledno sodelujejo in imajo z njimi dobre izkušnje, "Želimo si
pozitivno sodelovanje. Ampak sodelovanje pomeni zasledovanje
istega cilja - projekt čim bolje umestiti v prostor, da bo čim manj
vplivov na naravo. Če je cilj skupen, lahko pridemo do
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kompromisa, če pa je nekdo a priori proti nečemu, ni mogoče najti
skupnega jezika," izpostavlja.
Pri načrtovanju HE so izvedeni tudi številni nadomestni habitati,
je poudaril Barbič. "Pri HE Brežice smo naredili gnezdilne otoke
za ptice, ki se odlično obnesejo, predvidene so tudi navpične
stene, v katerih gnezdijo ptice breguljke. Pri vseh HE, razen
pri HE Boštanj, so narejene ribje steze. Ustrezno je poskrbljeno
tudi za habitate cele vrste drugih živali, kot so denimo želve, race
in žabe. Ustrezno sortiramo tudi plavine, ki jih prinese Sava," je
naštel.
"Vsak projekt ima pozitivne in negativne učinke," priznava Barbič,

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

a dodaja: "Domačini vidimo mnogo več plusov kot minusov." Kot
enega od negativnih vidikov je izpostavil sedimente, ki ostajajo na
rečnem dnu. Vendar iščejo rešitve za njihovo odstranitev in
morebitno uporabo materiala za gradbene namene.
Ključni cilji izgradnje HE na spodnji Savi, ki je pomemben projekt
za Posavje, so protipoplavna zaščita, pridobivanje električne
energije iz obnovljivih virov energije, uravnavanje podtalnice in
plovnost. Kot pravi Barbič, ob HE Brežice načrtujejo tudi
postavitev sončne elektrarne, ki naj bi bila trenutno največja v

50

Finance.si
Država: Slovenija

06.11.2020
Petek, 09:10

Kazalo

https://oe.finance.si/8967820/Direktor-HESS-Gradnj...

7/8

Sloveniji, koristili pa bi jo kot dopolnilno energijo v poletnem
času, ko so nizki pretoki Save.
Barbič je kot prednost projekta izpostavil tudi dejstvo, da je pri
gradnji verige angažiranih več kot 90 odstotkov slovenskih
izvajalcev. "Vsa gradbena dela izvajajo slovenski izvajalci, turbino
še vedno delajo v Litostroju, hidromehansko opremo proizvajajo
v Metalni iz Senovega, določena elektro oprema se proizvaja v
Sloveniji. Le generatorji, ki predstavljajo približno deset odstotkov
investicije, so tuji," je naštel.
Barbič je poudaril, da je projekt izgradnje HE na spodnji Savi
največji vodarski in hidroenergetski projekt v zgodovini

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

samostojne Slovenije. Vrednost protipoplavne zaščite znaša
približno 400 milijonov evrov, energetski del je skupaj s HE
Mokrice ocenjen na približno 800 milijonov evrov. Cena
energetskega dela za HE Mokrice znaša sto milijonov evrov (86
milijonov evrov brez DDV), infrastrukturni del, torej ukrepi za
protipoplavno zaščito, pa je ocenjen na okoli 70 milijonov evrov.
Projekt gradnje HE Mokrice je po Barbičevih pojasnilih trenutno
tudi eden največjih tovrstnih projektov v Evropi "Ne zato, ker smo
mi toliko bolj uspešni, ampak zato, ker so v drugih državah že v
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celoti izrabili energetski potencial svojih rek. Le v Avstriji in
Skandinaviji načrtujejo nove posege v okviru zelene
transformacije Evrope, čemur se želimo pridružiti tudi mi," je še
dejal Barbič.

Več iz teme:
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energetika >

Ministrstvo za okolje in... >

Hidroelektrarna Mokrice >

Hidroelektrarne na... >

Hidroelektrarna Boštanj >

Sava >

Hidroelektrarna Brežice >
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Litostroj >
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• Nov prizidek k zdravstvenemu domu naj bi bil nared do leta

2022
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• Za poslovnim objektom Barka bodo zgradili montažno parkirno hišo
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gradnjo parkirne hiše.

dodatni zavijalni pas v primeru čakalne vrste. Pred-

prev-

govega razmišljanja. “To je
last Luke in s tujo lastnino
ne

odpo-

preusmerili

ga

Marjeti-

zadevo

da

občina

še

evrov, bi jo

200.000

govorite,

v njeno

vložili

dokonča,

zameta

ga-

jo je zgradila
Če

Koper.

ob

let

vkopana

sameva

ražna hiša,

vedali

in

rešitev,

kot

dvigalom na

upravi temu projektu

pravočasno,
torej

so

preden

o
na

vod-

občinsko

lokaciji

stvo

da

Pravi,

strinja.

programu

izvesti naknadno, kot
bodisi
še dve etaži

155

nih

strešne etaže in od-

mislili ureditev zunanjega

Celostnih

Občinski svetnik iz vrst KJN

lahko usposobili.

upravi

pod okriljem

nizma

Boris Popovič se z naložbo

pod-

bodo

zneska

oklestili.

Ne-

županu

svetniki so

če

prli,

in

sklada

nar,

nesmiselnosti

občin-

ter

skih strokovnih služb.

“Občinska oblast
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koordi-

okviru

občinskih

potencialu

o

garaže Luke Koper

tudi burna

potekala

gospodarstvo

ulici. Nekdanji

Popovič

je le nekaj dni pred

tem

kov,

Barka ob Ferrarski

okno.

mest.

Po burni razpravi so
uspeli zbližati stališča

svetniki so se na seji

milijona
bodo

tri

črpali

iz

objavili
izvajalca,

začeli predvido-

ma marca prihodnje leto in

jo sklenili spomladi čez dve

leti.

•

kohezijskega

Boris

Popovič

55

07.11.2020

Primorske novice

Sobota

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 6

2/2

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

Površina: 478 cm2

Na

parkirišču

Sonce za

za

poslovnim

objektom

Barka

ob

Ferrarski

ulici

nameravajo

zgraditi

parkirno

hišo

približno 464 vozil.
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GORICA

Uprava sprejela končni načrt parkirne hiše v Manzonijevi ulici

Prihodnje leto dodatnih
225 parkirnih mest
Prihodnje

leto

bo

parkirno hišo. Kot so

kot
na

desedetjem, jo bodo

enim

ploščadi

brezplačno.

kjer je
Prvotni

bo

Parkirni prostori

v dolžino

videvali

kirnih

Rodolfa

stropen objekt,

hodnosti,

objekta

s

naposled pa se je uprava

Žiberne

če

večjega

ki

se

odločila

za

dvonad-

bo mogoče v pribo izkazala potreba,
ga

nadgraditi.
Končni načrt

parkirne hiše v Man-

zonijevi ulici je včeraj sprejel goriški občinski odbor na predlog Arianne Bellan,

17

in

motornih

parkirnih prostorov za avtomobile.

110

bodo le

izgradnjo

invalidskih,

šest

koles, medtem ko bo v prvem nadstropju

načrti, Id segajo v čas Romolijevega županovanja in se niso uresničili, so pred-

štirimi etažami,
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več

postavili

ulici,

v Manzonijevi

parkiranje

danes

dobila

Gorica

določili pred

vrsti,

in 2,5
prvi

bodo merili
metra v

parkirni

5

metrov

širino; izjema

prostori

v vsaki

ki bodo nekoliko ožji. Nekaj parmest bodo uredili tudi na prostem.

Ob parkirišču bodo preuredili zelenice
in posadili več dreves, na križišču med
ulico pa
bodo uredili krožišče, ki bo omogočalo
tako dostop do parkirne hiše kot do
Manzonijevo

parkirišča

in

Locchijevo

tamkajšnjega supermarketa.

ki je v upravi pristojna za javna gradbena
dela. V kratkem bosta sledili odobritev

nosilnih stebrov in temeljev parkirne hiše so načrtovalci upoštevali možnost njene nadgradnje; če se
bo v prihodnosti izkazalo, da parkirnih

izvedbenega načrta in objava razpisa za

mest

izbiro izvajalca del, nakar bodo zabrneli
stroji. »Dela se bodo začela - in predvi-

dodati

doma tudi zaključila

parkirišče

-

v letu 2021,«

na-

dvonadstropnem

Manzonijevi ulici bo

primanjkuje,

V

bo

stavbi

mogoče

parkirišču

skupno na

v

Manzonijevi ulici je bilo nekoč
avtobusnega

podjetja

APT;

so zaprli tamkajšnjo postajo, so na
ploščadi uredili brezplačno parkirišče,

voljo

ki

meri 1900

kv.

metrov in na katerem

225 plačljivih parkirnih mest.

je okrog 100

parkirnih mest.

bo na voljo abonentom. V
lahko parkiralo 115 avtomobilov, od

občina

2012

Del le-teh
pritličju bo
teh

rišča

je

leta

dvema podzemnima etažama, v kateri
bi

bilo skupno

voljo 400 parkirnih

na

-

mest. Dežela Furlanija

Julijska krajina

takrat projektu namenila 2.976.000
evrov prispevka. Parkirišče bi moralo

je

zgraditi

slovensko-italijansko podjetje

Garage,

Friuli

ki

se

pa

ni

nikoli lotilo

gradbenih del; občinska uprava je

leta

2016 odstopila

od pogodbe z

jalcem, nakar je dalj
Manzonijevi ulici

zato

izva-

kazalo, da v
bo prišlo do iz-

časa

ne

gradnje parkirišča.
Na občini pa so pred dvema letoma
ponovno vzeli v presojo celoten projekt
in se odločili, da ga bodo sami uresničili.
Nov načrt je vreden 1.800.000 evrov, pri
čemer bo iz zakona Tognoli prišlo

791.728,39 evra prispevka.

Za preostali

milijon bo morala občina najeti posojilo,

še eno etažo.

ko

poveduje Bellanova.
V

načrtovanju

Pri

parkirne hiše z dvema nadzemnima in

na

Goriška

območju parki-

zaradi

so pripadniki levosredinske

česar

opozicije

v

občinskem svetu večkrat

razili nasprotovanje
meni, da

nega
mest

gre za

projektu.

nepotrebno

iz-

Marsikdo

potrato jav-

denarja, češ da je plačljivih parkirnih
v Gorici čisto dovolj, uprava pa je

presodila,

da

je

naložba

upravičena,

(ale)

napovedala gradnjo večnadstropne
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Tloris nove
dvonadstropne

parkirne hiše
v Manzonijevi ulici
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PRIHAJAJO DNEVI PASIVNIH HIŠ

Energijska učinkovitost
Foto: arhiv Lumar IG
Deli s prijatelji
4. 11. 2020 | Besedilo: J. B.

dnevi pasivnih hiš, arhitektura, Eko sklad, standard pasivne gradnje
Začetek novembra bo letos že enajstič posvečen sklopu prireditev pod imenom Dnevi pasivne hiše, ki ga organizirajo Fakulteta za arhitekturo
UL, Konzorcij pasivna hiša in Eko sklad. Dnevi sodijo v sklop tridnevnega mednarodnega dogodka, ko so v številnih državah na vseh celinah za
obiskovalce odprte pasivne hiše. Pri nas si jih bo mogoče ogledati skoraj dvajset. Letos se bo program ogledov in predavanj prilagodil
epidemiološki realnosti in ga bo mogoče spremljati tudi po spletu.
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Dnevi pasivnih hiš bodo med 6. in 8. novembrom, ko si bo mogoče podrobno ogledati pasivne hiše in se prepričati, da je v njih
prijetna in zdrava notranja klima, ki zagotavlja kakovostno bivanje in stalno oskrbo s svežim zrakom. Zaradi izredno nizkih
stroškov za ogrevanje je odločitev za pasivno hišo dobra naložba tudi za prihodnost.
Standard za pasivne hiše je pri nas dobro poznan. Letno rabo energije za ogrevanje omejuje na največ 15 kWh na kvadratni
meter, kar zagotavljata dobro izoliran, zrakotesen toplotni ovoj brez toplotnih mostov ter prezračevalna naprava z vračanjem
toplotne odpadnega zraka. Stavba se ogreva s toplotno črpalko, primerni pa so tudi vsi drugi ogrevalni sistemi majhne moči.
Zaradi majhnih toplotnih izgub stavbe so stroški za ogrevanje lahko tudi desetkrat manjši kot pri starih, večinoma neizoliranih ali
slabo izoliranih hišah.

Ogledi
V Sloveniji se je o kakovosti in prednostih pasivne hiše prepričalo že več kot 1000 investitorjev. Nekaj jih bo ogled svojih domov, ki
so bodisi v gradnji ali že vseljeni, omogočilo v živo, nekaj pa jih bodo predstavili prek spleta. Za oglede v živo se bo zaradi
epidemiološke situacije mogoče dogovoriti za poznejše termine, ko bodo razmere to dopuščale, je povedala dr. Martina Zbašnik
Senegačnik kot predstavnica organizatorjev. Hiše, ki bodo na ogled, so grajene z različnimi gradivi in tehnologijami gradnje in
dokazujejo, da standard pasivne hiše omogoča številne arhitekturne in izvedbene oblike, primerne za vsa okolja. Obiskovalci se
bodo lahko pozanimali, kaj je pretehtalo za odločitev investitorja za gradnjo pasivne hiše, kako poteka gradnja, na kakšne težave
je naletel in kako se v pasivni hiši živi. Ob investitorju bodo tudi izvajalci, ki bodo na voljo za strokovne informacije.
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Posvet
Petek, 6. novembra, bo posvečen tudi posvetu o pasivni hiši, ki se bo ob 16.30 začel prek spletne aplikacije zoom. Pasivne hiše
bosta za laike in strokovnjake predstavila dr. Martina Zbašnik-Senegačnik in dr. Miha Praznik, predstavniki Eko sklada pa
nepovratne ﬁnančne spodbude zanje.
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Prijave in spremljanje razmer
Organizator vse, ki se želijo priključiti posvetu in ogledu pasivnih hiš, prosi, da usklajevanje programa z aktualnimi
epidemiološkimi razmerami spremljajo na spletni strani Konzorcija pasivna hiša www.fa.uni-lj.si/konzorcijph, klik na Dnevi
pasivne hiše. Na tej strani je tudi seznam hiš s kratko predstavitvijo in kontaktom za prijavo na ogled, medtem ko se je za
predavanje mogoče prijaviti po elektronski pošti na naslov martina.zbasnik@fa.uni-lj.si.

Letos
Foto:
si
arhiv
bo
JUBHome
Lumar
pri
IG
nas
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O vodenju se veliki

lahko učijo od malih
Ugotovitve raziskave Zlata nit kažejo,
in v gradnjo odnosa

inovativnost

da bo za dolgoročno in trajnostno

z zaposlenimi. Zato

-

energijo treba usmeriti predvsem v večjo

rast

vodje, voditelji, lastniki

-

vrniti

se je treba k najpomembnejšemu

»premoženju« podjetja, ki naj se počuti dobro in zaželeno. Tako bo tudi produktivno in trajnostno.

dr. Maja Zalaznik, dr. Gregor Pfajfar

Slovenija zna marsikje
raziskovanju.

izstopati. Tudi v

Takšen primer je raziska-

so največje

Zaposleni

in

lahko pri delu uporabljali svoje zmožno-

najpomembnejše »premoženje«

sti

in

in praksi

sti

podjetja.

znanja

prispevali k

ter

uspešno-

va Zlata nit, medij sko-raziskovalni pro-

podjetja:

jekt, ki od leta 2007 poteka pod okriljem

Učinkovito

Dnevnika.

slenimi je eden izmed najpomembnejših

odnosov med zaposlenimi

pogojev uspešnosti podjetij. Kot smo že

ima pomembno vlogo ne le v raziskavah

V

13

letih je v njej sodelovalo

91.287 zaposlenih

iz

404

jetij. Raziskava meri,
-

človeški dejavnik

znavajo v

ter

-

različnih pod-

kaj

vse

velja v teoriji

in ustrezno ravnanje z

zapo-

dobro

počutili

pa se v podjetju

Predvsem

zaželeno.

in

in

Kakovost
podjetjem

zaposleni

doprinašajo in za-

o podjetju. O organizacijski

klimi, odnosu do zaposlenih, kakovosti

vsemi merjenimi dejavniki v Zlati niti najmanjšo povezanost
z dodano vrednostjo izkazuje inovativnost na delovnem mestu, pri
prihodkih pa odnos do zaposlenih.

Med

vodenja, inovativnosti na delovnem me-

kakovosti delovnega

stu,

rasti

razvoju,

in

Posredno

predanosti

podjetju.
zaposleni
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danes

in

kaj

jutri, v perspektivi uspešnosti delo-

vanja
pa

osebni

in neposredno nam

povedo, kaj je pomembno
bo

mesta,

podjetja, njihovega

tudi vodenja

zadovoljstva,

in razvoja podjetja.

v preteklosti raziskovali
niti,
vidik

2007

dejavnike v podjetjih že od leta
meri

raziskava

Zlata

nit?

Graf pri-

podjetja

med

katerimi

šele

nato

nekatere

avtorji

kot

so

dobavitelji

raziskave

izpostavljajo

itn.

na

Tudi

podlagi

vpliv kulture

nizacijskega učenja in s

tem

orga-

človeka na

poslovno uspešnost podjetja. A

zato

mo-

kazuje vrednosti odgovorov na lestvici

rajo podjetja zaposlenim zagotoviti tudi

od

ustrezne

1

(sploh ne drži) do 5 (povsem drži).

pogoje za delo

-

in organizacijski teoriji, ampak

vsak

tre-

delu podjetja.

nutek v življenju in

deležnikov,

v prvi vrsti zaposleni,

kupci,
druge

izpostavljajo

koalicije

empiričnih podatkov v slovenskem prostoru

Katere

tudi različni

v okviru Zlate

le tako bodo

ti

Ali pri

V

inovativnost ne vpliva

nas

dodano vrednost?

na

letošnji analizi nas je zanimala pove-

zanost

izbranih dejavnikov z

vrednostjo

in

prihodki

dodano
podjetja.

Razlike v proučevanih povezavah med
izbranimi dejavniki vodenja
uspešnosti poslovanja se

in dejavniki

kažejo

tekom

celotnega proučevanega obdobja (20072019). Analiza vpliva proučevanih dejav-

nikov na ustvarjeno dodano vrednost na
zaposlenega potrjuje

pozitiven

močan

vpliv predanosti podjetju in organizacijske

klime,

medtem

delu v večini let

ko

ni pokazala vpliva na
V

letih

2013-2017

inovativnost

pri

proučevanega obdobja
dodano

vrednost.

je vpliv proučevanih

dejavnikov na dodano vrednost

na

za-

poslenega sorazmerno manjši.

Analiza

proučevanih

dejavnikov

na

ustvarjene prihodke iz poslovanja prikazuje še bolj
tem ko

raznovrstne

rezultate. Med-

organizacijska klima,

podjetju

in

kakovost

predanost

vodenja

vplivajo

na ustvarjene prihodke iz poslovanja, je
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moč opaziti, da

ki

poslovanja,

iz

šibka

Če

povezava

je

nos do zaposlenih.

med

bolj

nih prihodkov v velikih podjetjih,

inova-

mala

pozitiv-

s

povezano

srednje velika

in

trditi. Kakovost

dodane

ustvarjanje

povzamemo:

nim

delovnem mestu, pri prihodkih pa od

močen pojasnjevalni dejavnik ustvarje-

nekaterih letih.

in prisotna zgolj v

vrednosti

jetji. Medtem ko je organizacijska klima

prihodki pa je zelo

delu in

tivnostjo pri

povezave
in prihod-

ni neposredne

med odnosom do zaposlenih

moč

Iz
Z

ni

odnosa do zaposlenih izvira rast
vidika

malih podjetij

vzroke uspešnosti drugje.

jene prihodke iz poslovanja v srednje ve-

navedemo, da so vsa podjetja

medtem ko je podpora

podjetjih,

predanosti podjetju ne glede na velikost

zaposlenega v svoji

na

velikih

srednje

podjetju;

podjetjih

klima,

organizacijska

na prihodke

dodano

na

kakovost
pa kakovost

vrednost

delovnega

vplivajo

močno

okolja

predanost

in

delovnega okolja.

Kaj

torej

v malih podjetij

Pri

naj

tem

izka-

sicer

dodane vrednosti

zujejo nadpovprečne

uspešna.

V

je treba iskati

vsemi dejavniki najbolj vpliva na ustvar-

likih

vrednotenjem izbranih dejavnikov,

za

okolja med

podjetja

delovnega

to

dejavnosti

odlikuje

drugače,

podjetjih?

Iz

-

so

zaposlene

kot v srednje

in

velikih

raziskav

in

malih podjetij izhaja, da so organiza-

mikro

cijska kultura, predanost, motivacija in

kot

organizacijska klima,

so

podjetju,

kakovost

prihodki

podjetja.

odgovore tudi
stanje in

so

vodenja

v drugih

pa

dejavnikih, kot

v dejavnosti,

struktura kupcev,

kurenca,

kot

iščemo

slednje

Za

nihanja

predanost
idr.,

neposredno

zaposlenimi. Prav
voditelji
za

v

veliko

dejavnikom prav

malih

vključenost tista, ki poosebljajo. Skupaj

večjo podporo

z lastnikom/managerjem imajo pomem-

recesije,

v času

povezav praktično

sicer

stroški

itd.,

povezujemo
imajo vodje

z
in

odgovornost. Ne le

danes, ampak predvsem dolgoročno.

ben

doprinos k uspešnosti delovanja. O

naučimo od malih

Tri nasprotujoče si ugotovitve,

prežetosti z idejo

vredne razmisleka

človeku,

Čeprav se v raziskovanju in poslovni praksi

sprašujemo,

vedno

lahko veliko

vodenju in voditeljstvu se

ni.

kako

vrednotiti

njihove predanosti,

rasti,

usmerjenosti k

angažiranemu zaposle-

visoko

nemu. Tako

-

visokih

ocen

namreč

v sre-

dnje in velikih podjetij ne opažamo.

vplive različnih dejavnikov na uspešnost
podjetij

-

ob zavedanju, da je teh veliko

-

veliko priložnosti

V splošnem

rasti in ra-

Naloge vodij se skozi čas razvijajo in do-

je dodana vrednost na zaposlenega ven-

zvoju podjetij še vedno daje inovativnost

polnjujejo, pri čemer se danes od uspe-

darle pokazatelj sposobnosti
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