Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 8. 8. 2020
Število objav: 12
Internet: 7
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 1
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0
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Naslov

Predor Golovec že ima nov asfalt

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Andraž Rožman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ne ustavlja. Vsakič ko se ustavi, ga malo zanese in lahko nastane neravnina,« je razložil Uroš Selan iz Družbe za
razvoj infrastrukture, ki je nadzorni inženir pri projektu. Ta asfalt je drugačen od tistega na pločniku in je tudi manj vroč,
a se tudi z njim ni prijetno prav dolgo družiti. Ko ga skuhajo, ima 150...

Naslov

Predor Golovec že ima nov asfalt

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Andraž Rožman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 685 cm2

...ne ustavlja. Vsakič ko se ustavi, ga malo zanese in lahko nastane neravnina,« je razložil Uroš Selan iz Družbe za
razvoj infrastrukture, ki je nadzorni inženir pri projektu. Ta asfalt je drugačen od tistega na pločniku in je tudi manj vroč,
a se tudi z njim ni prijetno prav dolgo družiti. Ko ga skuhajo, ima 150...

Naslov

Senožejskim gasilcem se vendarle obeta nov gasilski dom

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 8. 8. 2020

Avtor

Furlanič Lea Kalc

Teme

Gradbena parcela

Stran: 8

Površina: 531 cm2

...načrta. Umeščeno je v pas med cesto proti Divači in cesto proti Sežani. Poleg ureditve gradbene parcele za gasilski
dom predvidevajo še ureditev prometnih površin za motorni in peš promet brez krožne povezave ter ureditev devetih
gradbenih parcel v obsegu med 2000 in 3500 kvadratnimi metri za novogradnjo gospodarskih stavb. Te parcele...

Naslov

Nov gradbeni zakon

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 7. 8. 2020

Avtor

Cveto Zaplotnik

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 289 cm2

...stavbe, legalno zgrajene pred letom 2018, uvaja fikcijo obstoja uporabnega dovoljenja, za druge stavbe pa
enostavnejši postopek. r."'-"' .K,-J Novi gradbeni zakon naj bi poenostavil tudi pridobivanje uporabnih dovoljenj za že
zgrajene enostanovanjske hiše. (Slika je simbolična.) / Foto: Gorazd Kav*;...

Naslov

Poslovneži iz Slovenije in Balkana med krizo sklepali milijonske posle

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 8. 2020

Avtor

Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom Kotarjem, enim od glavnih osumljencev afere Teš. Skupina Fragmat, ki
izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila poslovne
prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les....
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Naslov

Parcele za štiri mlade družine

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 8. 2020

Avtor

Mojca Vtič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 246 cm2

...6.900 evrov za najmanjšo in 8.600 evrov za največjo parcelo. Creza nezazidana stavbna zemljišča zemljišča, ki so
torej s prostorskim načrtom namenjena graditvi objektov. Ob parcelah, namenjenih za prodajo, je vmesna
nepremičnina, ki ni predmet prodaje. 0 razlogih za neprodajo je župan Sebastian Toplak dejal: »Na...

Naslov

Bo nova grradbena zakonodaja olajšala življenje Slevencem?

Medij

Svet24, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 1.052 cm
2

...je ustavno sodišče zadržalo izvajanje teh določb, ker bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo za okolje in prostor, jih
je ministrstvo uvrstilo v novo gradbeno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo na to, katere nevladne organizacije
so lahko stranke v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter določbo,...

Naslov

Tehnologije v Sloveniji in po svetu

Medij

Trajnostnaenergija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Zakon o prostorskem načrtovanju

...Danska, Litva, Finska in Nizozemska. Slovenija se glede na proizvodnjo uvršča na rep držav članic EU. Slovenska
zakonodaja, ki ureja to področje:Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Uredba o pogojih za
pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektrike, Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup elektrike...

Naslov

Poslovneži iz Slovenije in Balkana med krizo sklepali milijonske posle

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 8. 2020

Avtor

Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom Kotarjem, enim od glavnih osumljencev afere Teš. Skupina Fragmat, ki
izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila poslovne
prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les....

Naslov

Poslovneži iz Slovenije in Balkana med krizo sklepali milijonske posle

Medij

Novice.svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 8. 2020

Avtor

Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom Kotarjem, enim od glavnih osumljencev afere Teš. Skupina Fragmat, ki
izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila poslovne
prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les....
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Poslovneži iz Slovenije in Balkana med krizo sklepali milijonske posle
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ostalo; 7. 8. 2020
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Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom Kotarjem, enim od glavnih osumljencev afere Teš. Skupina Fragmat, ki
izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila poslovne
prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les....

Naslov

Poslovneži iz Slovenije in Balkana med krizo sklepali milijonske posle

Medij

Sloveniashop.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom Kotarjem, enim od glavnih osumljencev afere Teš. Skupina Fragmat, ki
izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila poslovne
prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les....
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Predor Golovec že ima nov asfalt
Čez približno teden dni bodo predvidoma odprli prenovljeno zahodno cev predora
Golovec. Gradbeni delavci so včeraj na tla zlivali vroč asfalt, ki bo na cestišču zamenjal
beton. Prenovljeni predor naj bi bil varnejši in tudi bolj odporen proti poškodbam.
Andraž Rožman

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

8. avgust 2020 00:00
8. avgust 2020 0:00
Predviden čas branja: 4 min

Fotografije 1/4

Delavci so liti asfalt iz mobilnega kotla do pločnika vozili s samokolnico.

Eden od približno 70 delavcev, kolikor jih v teh dneh obnavlja zahodno cev predora Golovec, je
klečal na robniku, ki cesto loči od pločnika. Medtem ko je z leseno desko pazil, da se črna lava
ne bi preveč razlila, je njegov starejši kolega enakomerno po površini razporejal od 220 do 240
stopinj Celzija vroč asfalt. V zaključnem delu obnove predora tako delavcem osem, deset, morda
12 ur na dan v obraz žari asfalt. Tega najprej v proizvodnji skuhajo, ga nato pripeljejo na
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gradbišče, kjer v mobilnem kotlu vzdržujejo primerno temperaturo, naložijo na samokolnico in
nanesejo na betonske plošče.

Asfalt se od asfalta razlikuje
Liti asfalt, ki sta ga na pločnik nameščala delavca, je povsem vodotesen. Takšen mora biti, ker je
pod njim in pod betonskimi ploščami nepregledna množica kablov, do katerih voda ne sme priti,
kajti če bi prišlo do poškodb inštalacij, bi bila škoda velika. »Le takšen asfalt je stoodstotno
vodotesen. V glavnem se uporablja v zaprtih objektih,« je povedal Čedomir Vignjević iz podjetja
KPL, ki proizvaja liti asfalt.
Medtem ko so delavci nameščali vodotesni asfalt, so njihovi kolegi, večinoma starejši z
razbrazdanimi obrazi in napisom Kolektor na fluorescentnih zaščitnih jopičih, na robu predora
skrbeli za to, da se bodo čez približno teden dni lahko avtomobili v predor zapeljali po 34
centimetrov debeli plasti, ki so jo nanesli štirikrat. Iz predora je prihajal močno dražljiv vonj po
bitumnu. Tovornjak z asfaltom je počasi lezel naprej, nanj pa je bil priklopljen stroj, ki mu v
gradbeništvu rečejo finišer in je nekakšen mehanski polagalec asfalta. »Pri vgrajevanju asfalta je
pomembno, da se finišer ne ustavlja. Vsakič ko se ustavi, ga malo zanese in lahko nastane
neravnina,« je razložil Uroš Selan iz Družbe za razvoj infrastrukture, ki je nadzorni inženir pri

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

projektu.
Ta asfalt je drugačen od tistega na pločniku in je tudi manj vroč, a se tudi z njim ni prijetno prav
dolgo družiti. Ko ga skuhajo, ima 150 stopinj Celzija, nato se v nekaj urah ohladi na okoli 50
stopinj. Asfalt se imenuje SMA in se uporablja za ceste s težjimi obremenitvami. Kot sta povedala
Selan in Vignjević, je to na avtocestah, pa tudi na vseh drugih obremenjenih cestah, kot so
mestne vpadnice in glavne mestne žile. »Ta asfalt je lepljiv, zato se gume bolje primejo in je
zavorna pot krajša. Sol ga ne razžira in je tudi protihrupen,« je razložil Vignjević.

Prihodnji teden odprtje
Doslej je bila cesta v predoru Golovec betonska. »Seveda bo zdaj vožnja bolj varna, zato tudi
delamo prenovo,« je dejal Selan in razložil, da zaključujejo menjavo javne razsvetljave, da bodo
namestili še senzorje, ki bodo zaznali nevarne tovore in voznike v napačno smer, vgradili bodo
tudi ventilatorje, ki bodo prav tako novost. Prepleskali so še stene, poskrbeli pa so tudi za
drenažo. Ker je doslej ni bilo, je prihajalo do poškodb vozišča. »Voda se je nabirala, beton pa se
je dvigal. Zdaj imamo na južnem in severnem delu predora jaške, kamor se odvaja voda,« je
razložil Selan in dodal, da so zaradi namestitve ventilatorjev povečali tudi pogonsko centralo na
južnem delu predora, kjer so transformatorji za napajanje z električno energijo.
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Le še nekaj dni je potrebnih, da delavci uredijo zadnje podrobnosti, potem bodo avtomobili spet
vozili po obeh ceveh predora, ki je bil zgrajen leta 1999. V dvajsetih letih se je promet povečal za
139 odstotkov. Prenovljeno zahodno cev bodo predvidoma odprli konec prihodnjega tedna. Prvi
del 10,4 milijona evrov vredne investicije bo tako končan. Drugi del načrtujejo prihodnje poletje,

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

ko nameravajo obnoviti še drugo cev predora Golovec.
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Površina: 685 cm2
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Senožeče

• Občina pripravila idejni načrt za gospodarsko cono in nov gasilski dom

Senožejskim gasilcem
se vendarle obeta nov gasilski
Prvi korak do novega gasilskega doma v
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Idejni načrt za gospodarsko cono
in gasilski dom v Senožečah
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Nov gradbeni zakon
Do konca avgusta je v javni obravnavi osnutek novega gradbenega

Cveto

Zaplotnik
m

Kranj

- Ministrstvo

r."'-"

zakona, ki popravlja nekatere

in uvaja digitalizacijo.

sedanje rešitve, prinaša administrativne razbremenitve
'

.K,

m

-J

za okolje

in prostor je zadnji dan julija
dalo v javno obravnavo osnutek novega gradbenega zakona. Osnutek bo v javni obrav-

navi trideset dni, do 31. avgusta, v tem času pa vsi zainteresirani

lahko po elektronski ali navadni pošti pošljejo

pripombe in predloge na na-

slov ministrstva.

Predlagani

zakon na podlagi ugotovlje-

nih pomanjkljivosti
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Novi gradbeni zakon naj bi poenostavil tudi pridobivanje uporabnih dovoljenj za
zgrajene enostanovanjske hiše. (Slika je simbolična.)

/ Foto: Gorazd
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jasno določa, za katere grad-

in učinkovitejše izvajanje

nje je treba pridobiti gradbe-

ge

vodje del
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Poslovneži iz Slovenije in Balkana med krizo sklepali milijonske posle
Tomaž Modic, Vesna
Vuković/Necenzurirano.si,
7. 8. 2020
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Primož Lavre

Vila Ciklama na Bledu, ki je bila do zdaj v lasti trgovca z elektriko Veljka Karasa.

Slovenija

Uradne statistike zaradi koronakrize kažejo na umirjanje na trgu nepremičnin, a to ni ustavilo
poslovnežev iz Slovenije in Balkana, tudi tistih dvomljivega slovesa, da ne bi v zadnjih mesecih
sklepali večmilijonskih poslov. Največji uspevajo tistim, ki imajo odlične povezave s politiko, tako v
Sloveniji kot v tujini.

Litijsko gradbeno podjetje Trgograd v lasti Andreja Poglajna je za okoli 1,5 milijona evrov prodalo več poslovnih prostorov
oziroma stanovanj v stanovanjsko-poslovni soseski Šmartinka v Ljubljani, ki naj bi bila dokončana prihodnje leto.
Analizirali smo vse uradno zabeležene transakcije z vilami, stanovanji, stavbami in poslovnimi prostori ter stavbnimi zemljišči v
letošnjem letu. Med več tisoč posli smo izbrskali tiste, ki izstopajo tako po vrednosti kot po tem, kdo je prodajalec oziroma kupec.
Med vsemi posebno pozornost vzbuja prodaja vile s posestvom pod Šmarno goro v Ljubljani. Transakcija je bila sklenjena
februarja, tik pred začetkom epidemije. Nepremičnino je po naših informacijah za skoraj dva milijona evrov kupilo ljubljansko
podjetje Biger v lasti Svetislava Jovanovića in Sladomirja Đurića iz Banjaluke. Kako sta financirala nakup, ni povsem jasno.
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Njuno slovensko podjetje je lani ustvarilo vsega 63.000 evrov prihodkov in je imelo okoli 60.000 evrov premoženja. Na kupljeni
nepremičnini ni novih hipotek.
Vse poti vodijo v Banjaluko
Lastnik kabelskega operaterja Elta iz Izole Aco Kabanica je od Milana Mandarića v začetku maja za 2,5 milijona evrov kupil
zemljišča v Kopru, na katerih bi moral zrasti poslovno-stanovanjski kompleks Toncity. V istem mesecu je od obalnega
nepremičninarja Gašparja Gašparja Mišiča kupil trinadstropno vilo tik ob portoroški promenadi, zanjo pa odštel 1,6 milijona
evrov. Izolski podjetnik je pred mesecem dni postal tudi glavni financer nepremičninskega projekta Nova Devetka v središču
Ljubljane.
Središče njunega poslovanja je v Banjaluki. Lani sta vzbudila pozornost lokalne poslovne javnosti z nakupom večjega paketa
delnic banjaluške Nove banke, največje banke v Republiki Srbski, ki jo nadzorujejo poslovneži, tesno povezani z nekdanjim
dolgoletnim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Eden od njih je v Sloveniji že dobro poznani Mladen Milanović
Kaja, ki ima v lasti Komunalno podjetje Ljubljana in več drugih podjetij v Ljubljani. Sodeč po poslovni aktivnosti, je v odličnih
odnosih z Mestno občino Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića.
Vilo v Tacnu sta Jovanović in Đurić kupila od znanega ljubljanskega nepremičninarja Joška Vidriha, ki se je v preteklosti prek
skupine Givo lotil več velikih nepremičninskih projektov. Dolgo časa je posloval prek Cipra, v zadnjih letih pa se je znašel v
davčnem inšpekcijskem nadzoru in imel težave z upniki, med drugim z Družbo za upravljanje terjatev bank.
Iz podatkov, ki so jih zbrali v uredništvu Necenzurirano.si, izhaja, da je bila prodaja vile le uvod v večje posle. Joško Vidrih je
namreč podjetnikoma iz Banjaluke maja letos prodal projektno podjetje Tacenski vrtovi, prek katerega je v Ljubljani načrtoval
gradnjo osem vila blokov z 32 stanovanji. Pred nekaj dnevi sta podjetnika iz Banjaluke dobila še enega partnerja. Tretjino
lastništva Tacenskih vrtov sta prepustila podjetju Ban Gradnja iz Banjaluke, ki ga obvladuje Nenad Babić, še eden večjih lastnikov
banjaluške Nove Banke.
Vila trgovca z elektriko na Bledu
Okoli dva milijona evrov bo s prodajo svoje luksuzne nepremičnine iztržil tudi poslovnež Veljko Karas, v preteklosti tesno povezan
s tako imenovanim kraljem šaleške doline, danes že pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom Kotarjem, enim od glavnih
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osumljencev afere Teš.
Skupina Fragmat, ki izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila
poslovne prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les.
Po naših podatkih se je Karas maja letos dogovoril o prodaji vile Ciklama na Bledu. Gre za obnovljeno vilo, tik ob gozdu v bližini
Grand hotela Toplice, veliko 396 kvadratnih metrov. Komu jo je prodal, ni znano, saj do prepisa lastništva še ni prišlo. Na
nepremičnini je bil sicer od leta 2012 vpisan dva milijona evrov visok zemljiški dolg, ki so ga v preteklosti zlasti premožneži
uporabljali za zaščito svojih nepremičnin pred upniki.
V zadnjem času mu posel ne gre prav dobro. Karasovo podjetje Eco 1000 je lani ustvarilo dobrih 17.000 evrov prihodkov, v
začetku leta pa je imelo celo blokiran račun. Skupaj z lobistom Dragom Isajlovićem je sicer še pred nekaj leti poskušal prek
današnjega predsednika uprave Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Stojana Nikolića tej državni družbi prodajati električno
energijo iz Romunije.
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Matjaž Knez

Nekdanji šef Darsa kupil nadškofijske prostore
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Veliki met je letos spomladi uspel tudi nekdanjemu predsedniku uprave Darsa Matjažu Knezu. Skupaj s partnerjem iz Avstrije je
od Cerkve kupil več poslopij v središču Maribora, tik ob Stolni župniji in sedežu Pošte Slovenije.
Na AMZS so marca postali lastniki prostorov v stavbi na Dunajski cesti 128A v Ljubljani, ki so bili do tedaj v lasti lizinške
hiše. Zanje so plačali 1,39 milijona evrov.
Podjetje Wegraz-Slo, ki je v solasti Kneza in nepremičninske družbe Wegraz iz Gradca, je 1,3 milijona evrov vredno pogodbo o
nakupu nepremičnin podpisalo 11. marca, dan pred uradno razglasitvijo epidemije. Prodala mu jih je Nadškofija Maribor, ki je v
preteklosti zaradi bankrota že morala prodajati številne nepremičnine, veliko teh pa je kupovala ravno graška škofija.
Matjaž Knez, ki je Dars vodil v času druge Janševe vlade, se je v zadnjem času pojavil kot eden od kandidatov za novega
predsednika uprave podjetja 2TDK, ki v imenu države gradi 1,2 milijarde evrov vreden projekt drugega tira. Na tem položaju naj bi
ga želeli nekateri posamezniki iz največje koalicijske stranke SDS. Knez je sicer v preteklosti vodil podjetji Gradis Nova in SCT
Maribor.
Skrivnostni lastniki nekdanjega hotela Slavija
Do zdaj največji posel v letošnjem letu, v vrednosti 8,3 milijona evrov, je bil ravno tako sklenjen v Mariboru. Novega lastnika dobiva
13-nadstropna stolpnica z garažno hišo na Ulici Vita Kraigherja. Kdo jo kupuje, ni povsem jasno, saj je na njej za zdaj vpisal le
zaznambo za pridobitev lastninske pravice.
Nadaljuje se prodaja nepremičnin v poslovni coni Brnik v neposredni bližini letališča. Od družbe Raiffeisen Leasing je junija
okoli 10 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče kupilo podjetje Klas Metal, ki se ukvarja z obdelavo pločevine in
elektrostatičnim lakiranjem. Zanj je plačalo 1,6 milijona evrov.
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Stavba, v kateri je bil nekdaj hotel Slavija, je bila do zdaj v lasti podjetja Nereus, ki ga vodi kungoški podjetnik Renato Hlade, pred
leti kandidat SDS na lokalnih volitvah. Njegovo ime se je pojavilo tudi v preiskavi suma korupcije pri sklepanju bančnih kreditov, ki
jo je Nacionalni preiskovalni urad začel na pobudo Veselina Djurovića iz družbe Agroruše. Hlade je bil eden od osumljenih.
Že leta 2007 je hotel Slavija od državnega Hita kupil mariborski gradbinec Konstruktor, pri poslu pa naj bi mu izdatno pomagala
mariborska družina Petek. Ko je Konstruktor končal v stečaju, je nepremičnino zasegla lizinška hiša, leta 2016 pa jo je kupil Hlade.
Njegovo podjetje Nereus je hotel konec lanskega leta v bilancah vrednotilo na okoli sedem milijonov evrov, ob tem pa je imelo za
okoli 3,6 milijona evrov finančnih obveznosti.
Kdo kupuje zemljišča v Ljubljani?
Za zdaj je skrito tudi ime bodočega lastnika okoli 17.500 kvadratnih metrov velikega kmetijskega zemljišča na vzhodu Ljubljane, tik
ob industrijski coni Črnuče. Posel, ki je bil sklenjen aprila letos, ne bi bil nič nenavadnega, če ga dosedanji lastnik ne bi prodal za
kar 5,2 milijona evrov, torej za okoli 300 evrov na kvadratni meter. Prodana zemljišča so sicer del območja, za katero je predviden
nov občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Nov načrt je v pripravi tudi za bližnja zemljišča, ki so v lasti Tovarne asfalta Črnuče (TAČ) in na katerih danes deluje betonarna.
TAČ je sicer leta 2018 končala v lasti zgoraj omenjenega poslovneža Mladena Milanovića Kaje.
Prostore Hita kupil njegov nekdanji prvi nadzornik
Med največjimi posli v letošnjem letu so tudi prodaje Tuševih trgovskih centrov. Kot smo poročali, so se upniki skupine Tuš
dogovorili, da bo do poplačila dolgov prišlo tudi prek prodaje nepremičnin. Tako so nove lastnike dobili trgovski prostori v
Ljubljani, Mariboru, Slovenski Bistrici in Gornji Radgoni, skupna vrednost poslov pa je nekaj več kot 15 milijonov evrov.
Zaradi poslabšanja poslovanja je novogoriški Hit že dlje časa prisiljen prodajati svoje premoženje. Tako je nedavno za 1,64
milijona evrov prodal industrijske prostore v Šempetru pri Gorici. Kupilo jih je podjetje Intra Lighting, ki ga vodi Marino
Furlan, sicer nekdanji predsednik nadzornega sveta Hita.
Intra Lighting je prostore kupil zaradi vse večjega števila naročil in posledično prostorske stiske. Proizvodnjo, ki je do zdaj potekala
v Mirnu, namerava preseliti na območje v Šempetru pri Gorici, kjer že ima upravne in skladiščne prostore, in tako podjetje združiti
na eni lokaciji. Lani je z 200 zaposlenimi ustvaril 33 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za osem odstotkov več kot leto

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

•

Občina prodaja stavbna zemljišča

Parcele za štiri mlade drdžine
Občina Podlehnik je te dni objavila namero o prodaji štirih Nepremičnin. Rok
za
oddajo ponudb je 21. avgust, prednost imajo mlade družine, so izpostavili na občini.
Vse štiri nepremičnine sodijo v

pa je

družind. »S

tem bomo uresničili še

na tem mestu predvidena ureditev

eno izrhed zavez, ki

neposredni bližini nekdanje graške

parkirišča za potrebe stanovanjske-

dali.«

hranilnice. Velikost parcel je od 599
do 750 m2, cene pa se gibljejo med

njene parcele.« Upa, da interes za

nepremičnin do 21. avgusta. V pri-

6.900 evrov

in 8.600

si jih za-

zbira ponudbe za nakup

nakup nepremičnin bo. »To je tudi

meru, da bo zainteresiranih oseb

prvi korak, da spodbudimo mlade,

več,

-

da se odločijo za bivanje v naši obči-

mlade družine. To pomeni druži-

zemljišča, ki so torej s prostorskim

ni. Ob

na

načrtom namenjena graditvi objek-

tudi namero o prodaji nepremični-

za

največjo

nezazidana

tov.

za najmanjšo

Občiha

ga objekta v bližini in tudi za ome-

smo

Creza

evrov

parcelo.

stavbna

zemljišča

Ob parcelah, namenjenih

prodajo,

za

je vmesna nepremičnina,

ki ni predmet prodaje. 0 razlogih
za neprodajo

tem bomo v kratkem objavili

ne v Kozmincih.«
m2
nost

Slednja

je

2.857

velika parcela, ocenjena vredpa je

8.900 evrov. Ob tem

injiajo

enega

prednost

pri

nakupu

ali več staršev z enim ali

več otrioki, pri čemer nobeden od

starše m ni
za

starejši od 40 let. Če se
nakijip nepremičnine prijavi več

je

mladih družin, bodo s ponudniki

Sebastian

župan še napovedal, da na občini

opravil} dodatna pogajanja o ceni,

tej nepremičnini

potekajo tudi aktivnosti za znižanje

so

je župan

Toplak dejal: »Na
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jih prodajamo, ob tem

le, ki

katastrsko občino Podlehnik in so v

bo razvod za energetiko za parce-

komunalnega prispevka

za

mlade

pojdsnili

na občini.

Mojca Vtič
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GRADNJA V javni obravnavi je osnutek zakona,

ki popravlja določila, ki številnim Slovencem

povzročajo sive lase, a hkrati omejuje nevladne
okoljevarstvene organizacije.

Kljub

temu,

da

smo

pred dobrima dveletoma

ma

dobili

gradbeno

vitvi

osnutka

zakona
okolje

ministrstvu za
zakon

novi
njuje

obstoječe

konodajo in nato še nekaj po-

šitve,

tako

pravkov,

še

okolje
slalo
naj

ministrstvo

za
po-

nov
bi

je

v javno obravnavo
gradbeni

odpravil

zakon,

nekaj

pomanjkljivosti

ki

očitnih

trenutno

ve-

da

in učinkovitejše

nih

dopol-

in

mogoče

re-

hitrej-

izvajanje

po-

z gradnjo pri ena-

zagotavljanju
interesov

na

prostor,

normativne

bo

stopkov v zvezi
kem

in

popravlja

za-

novo

zapisali

varovanja jav-

ter pravne varnosti

vseh udeležencev pri graditvi.

ljavnega.

zakona, ki je

Namen zadnjega
sprejet,
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bil

je

kratskih ovir, a
nek

jih

nekaj
Novi

vi

do

sikaj

je

ki so

njegov

bil

Ob

nasproten.

tiste,
in

odprava

bila

svoje

tem

hiše

nadgrajevali,

je

birouči-

pred

predelovali

postavil

nepremostljivih

celo

preprek.

zakon, ki bo v javni obravnakonca
popravil.

avgusta,

naj

bi

mar-

PRIPOMBE

!

Ministrstvo za okolje

in prostor bo predloge in pripombe na

osnutek gradbenega

.r m

zakona sprejemalo do

31. avgusta 2020.
.

Kot so ob predsta-

S

‘;-

’-

j RUŠENJE NELEGAjjllH

MANJŠE

REKONSTRUKCIJE

Med ključne

spremembe

pravljavci

novih

jo uvedbo

pojma »manjše

predpisov

strukcije«.

Za

dela,

kot

dograditev

šteje-

elementov,

~|| Ď j|j

m

nadstreškov ter

pri-

-

>.j|

zamenjava

drugih

ne

gradbena

bodo

in

posamičnih
več potreb-

dovoljenja,

ampak

rekon-

na

zame-

le še prijava začetka gradnje. Brez

elementov

gradbenega

dovoljenja

ostrešja, večji preboji, dograditev

žno postaviti

tudi začasne objek-

odprtih stopnišč,

te, kot so kontejnerji

njava

konstrukcijskih

so

ših

-.-fc

■:%

dvigal

in

manj-

bo

mo-

v primeru iz-
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v celoti, pri čemer se bo odobrizakonodaja

I
K

ο݆ਮਮ৭ܶস

tev

ܶ৭pridobitev
ܶ
dovoljenja.

]

lahko

gradnje

posamičen
je

bo

objekt. Za

na

investitor-

pomembna

zagotovo

vost pri

le

nanašala

no-

plačevanju komunalnega

prispevka.

plačilo

Njegovo

ne bo

Gre za določila, ki se

nanašajo

to, katere

organizacije

Novi

integralnem

va,

so

lahko

nevladne
stranke

postopku

v

pridobivanja

na

gradbe-

nega

dovoljenja, ter določbo,

lahko

investitor

na

lastno

da

odgo-

li

le

gradbenega

brez

predlog

da

bo legalizacija
objekta,

za del

dovoljenja

predvidemožna tudi

veliko lažje

pridobivanje

bo

dovoljenja.

zakona

objekte

za

pa

uporabnega
daljšega

za okolje
Andrej
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HHr7*

rednih

razmer

s čimer

šča,
lažje

bi

in

začasna

se

prilagajalo

pri

obsegu

no

dovoljenje

dotikajo
njihovi

vestitor plačal ob

Gradbe-

ali

ki se

so v

MIMO USTAVNEGA
SODIŠČA
Zakon

bližini.

KOMUNALNI PRISPEVEK
so

spremenjene

nanašajo

na

ča

bo na

željo

do-

integral-

izvedba

investitorja mogo-

postopka

presoje vpli-

vov na okolje za vse prostorsko
funkcionalno

povezane

sporne

vornost prične

vsebuje

in

objekte

je

ta

šču.

znašla

Kljub

sodišče

določb,

tudi

določbe

ske zakonodaje,

no dovoljenje. V nekaterih primerih

prijavi pričetka

gradnje.

re

Deloma

gradbe-

ampak ga bo in-

pridobiti

objektov,

drugih objektov

ločbe, ki se

pridobitev

za

spremembam

bo treba

neposredni

pogoj

več

nega dovoljenja,

poslovanja.

pri odstranjevanju

skladi-

gospodarstvo

česar

da

je

nepopravljivo

škodo za okolje

ministrstvo

lo v

novo gradbeno

ga

dovoljenja

gradbeno

gradbene-

oziroma

dovoljenje

takoj,

ko

postane

teh

in

uvrsti-

zakonodajo.

obstoja,

torej

objekte,

1. januarjem

pred

na trenutni
imajo

uporabno

zgrajene

1998.

predlog

enostanovanjske

dokončno.

UPORABNA DOVOLJENJA
Kot smo že
trenutno

ča

veliko

rejših

zapisali

veljavni
težav

stavb,

ki

zakon

nega

dovoljenja

v uvodu,

201 8.

Zanje

povzro-

cijski

ukrep

lastnikom

so jih

sta-

spreminja-

ster

Glede

bo štelo,

dovoljenje

stavbe,

bile zgrajene na podlagi

povzročilo

prostor, jih

je

z gradnjo še pred

pravnomočnostjo

ustavno

izvajanje

lahko

se

sodi-

ustavnem

na
temu,

bi

protikoron-

zaradi

zadržalo

ker

nekate-

pred

ki

da

vse
so

gradbe-

1. junijem

ni bil izrečen inšpekin so

vpisane

v kata-

stavb.

(žk, foto: sta)
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Tehnologije v Sloveniji in po svetu
Tehnologija ima v Republiki Sloveniji že dolgo tradicijo in je relativno dobro razvita. Po večini se uporablja v sistemih
daljinskega ogrevanja in tudi v predelovalni industriji. Priložnost za SPTE na področju ogrevanja izhaja iz dejstva, da
sta profila porabe elektrike in porabe toplote v gosto naseljenih območjih tesno povezana. Za pokrivanje potreb po
obeh vrstah energije lahko sistem SPTE nudi velike možnosti ekonomskih in energetskih prihrankov. V Evropski uniji
je SPTE zelo pomembna z vidika učinkovite rabe energije, zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z energijo kot tudi pri
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, obravnavana je v Direktivi 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji
na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo. Na letni ravni se v EU proizvede približno 11 % skupne elektrike
v sistemih za soprozvodnjo elektrike in toplote. Države z najvišjo proizvodnjo so Latvija, Danska, Litva, Finska in
Nizozemska. Slovenija se glede na proizvodnjo uvršča na rep držav članic EU.
Slovenska zakonodaja, ki ureja to področje:
Energetski zakon,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov,
Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektrike,
Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup elektrike od kvalificiranih proizvajalcev elektrike,
Uredba o izdaji potrdil o izvoru elektrike,
Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru elektrike,
Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem elektrike,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida,
Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav,
Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja,

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

Sklep o cenah in premijah za odkup elektrike od kvalificiranih proizvajalcev elektrike,
Pravila za delovanje trga z električno energijo,
Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo.
Evropska zakonodaja, ki ureja to področje:
Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki
temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS.
Delež SPTE v skupni proizvodnji elektrike v letu 2011
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Vir: ARSO, Kazalci okolja

Soproizvodnjo je mogoče deliti kljub različnim tehnologijam in gorivom na naslednje skupine:
soproizvodnja v industriji,
soproizvodnja povezana s sistemi za daljinsko ogrevanje,
soproizvodnja v javnih in poslovnih stavbah,
mikro-soproizvodnja.

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

Tehnologije oziroma sisteme za SPTE splošno razvrščamo po tipu stroja, ki poganja električni motor. Po tej razvrstitvi
poznamo naslednje vrste sistemov SPTE:
plinska turbina z rekuperacijo toplote,
protitlačna parna turbina,
kombinirani cikel s plinsko turbino z rekuperacijo toplote,
odjemno-kondenzacijska parna turbina,
motor z notranjim izgorevanjem,
motorji z organskim Rankinovim ciklom,
stirlingovi motorji,
gorivne celice,
mikroturbine,
parni motorji,
ostale tehnologije.
Goriva za soproizvodnjo:
Kot gorivo v SPTE lahko uporabljamo vsa fosilna goriva kot tudi OVE in odpadke. Uporaba različnih goriv je odvisna
od tehnologije.
Zemeljski plin:je najpogostejše gorivo, ki se uporablja v sodobni proizvodnji. Pri zgorevanju povzroča najmanjše
emisije toplogrednih plinov in delcev. V Evropi je plinovodno omrežje zelo razširjeno in razvejano, tako da z dobavo
plina na skoraj vsako potencialno lokacijo za SPTE ni težav.

21

Trajnostnaenergija.si
Država: Slovenija

07.08.2020
Petek, 08:02

Kazalo

http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energi...

3/4

Tekoča goriva: se uporabljajo večinoma tam, kjer ni dostopa do zemeljskega plina. Predvsem se uporabljata
utekočinjen naftni plin ali dizelsko gorivo. Cena utekočinjenega naftnega plina je občutno višja v primerjavi s ceno
zemeljskega plina, naprave za SPTE pa so zaradi manjših serij nekoliko dražje.
Deponijski plin: je primerno gorivo za SPTE, predvsem za plinske motorje. V Sloveniji imamo nekaj primerov
plinskih motorjev na odlagališčni plin in sicer na deponijah Barje v Ljubljani, v Mariboru, Domžalah, Velenju in v
Celju. Deponijski plin se obravnava kot obnovljiv vir energije.
Bioplin: nastaja pri anaerobnem razkrajanju vseh vrst organskih odpadkov kot so na primer živalski odpadki,
odpadki iz prehrambene industrije ali kot plin iz čistilnih naprav. Bioplin se prav tako kot deponijski plin obravnava
kot obnovljiv vir energije.
Biomasa: je primerno gorivo za soproizvodnjo; to se nanaša predvsem na lesno biomaso. Če lesna biomasa
izgoreva direktno, je uporabna zgolj parna tehnologija. Lesno biomaso lahko tudi uplinimo in tako pridobljen plin
uporabimo za izgorevanje v plinskih motorjih ali turbinah.
Premog: se ponavadi uporablja za zgorevanje v parnih kotlih, ki so povezani s parnimi turbinami. Soproizvodnja na
premog je zelo razširjena v vzhodno evropskih državah.
Tehnologijo SPTE lahko vpeljemo v vsa energetska postrojenja ob pogoju srednje ali velike porabe toplote preko
daljših obdobij (več kot 5000 obratovalnih ur letno), razpoložljivosti večjih količin gorljivih proizvodnih odpadkov ali
odpadne toplote.
Pri sistemskih elektrarnah je lahko uvedba SPTE zanimiva kot možnost povečanja kapacitet termoelektrarniških
postrojenj.
Industrijski sektor nudi največje možnosti uvajanja tehnologije SPTE. Možna je uvedba v vseh industrijskih panogah in
v podjetjih, kjer je dovolj velika poraba pare, vroče vode, vročega zraka itd.
Storitveni sektor nudi možnosti za SPTE z drugega vidika; toplota se v tem sektorju porablja za ogrevanje,
klimatizacijo in pridobivanje pare za razne namene: v bolnišnicah, hotelih, športno rekreacijskih centrih, obratih za
pripravo in obdelavo vode ter v posebnem primeru te dejavnosti, pri daljinskem ogrevanju.
Pri izbiri ustreznega sistema SPTE je potrebno upoštevati celo vrsto dejavnikov, zato ni mogoče podati splošno
veljavnih napotkov za izbiro vrste sistema, pač pa je potrebno za vsak posamezni primer napraviti poglobljeno
predhodno analizo.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Princip delovanja SPTE
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Tehnologijo SPTE lahko vpeljemo v vsa energetska postrojenja ob pogoju srednje ali velike porabe toplote preko
daljših obdobij (več kot 5000 obratovalnih ur letno), razpoložljivosti večjih količin gorljivih proizvodnih odpadkov ali
odpadne toplote.

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

Pri sistemskih elektrarnah je lahko uvedba SPTE zanimiva kot možnost povečanja kapacitet termoelektrarniških
postrojenj.
Industrijski sektor nudi največje možnosti uvajanja tehnologije SPTE. Možna je uvedba v vseh industrijskih panogah in
v podjetjih, kjer je dovolj velika poraba pare, vroče vode, vročega zraka itd.
Storitveni sektor nudi možnosti za SPTE z drugega vidika; toplota se v tem sektorju porablja za ogrevanje,
klimatizacijo in pridobivanje pare za razne namene: v bolnišnicah, hotelih, športno rekreacijskih centrih, obratih za
pripravo in obdelavo vode ter v posebnem primeru te dejavnosti, pri daljinskem ogrevanju.
Pri izbiri ustreznega sistema SPTE je potrebno upoštevati celo vrsto dejavnikov, zato ni mogoče podati splošno
veljavnih napotkov za izbiro vrste sistema, pač pa je potrebno za vsak posamezni primer napraviti poglobljeno
predhodno analizo.
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Poslovneži iz Slovenije in Balkana med
krizo sklepali milijonske posle
Uradne statistike zaradi koronakrize kažejo na umirjanje na
trgu nepremičnin, a to ni ustavilo poslovnežev iz Slovenije
in Balkana, tudi tistih dvomljivega slovesa, da ne bi v
zadnjih mesecih sklepali večmilijonskih poslov. Največji
uspevajo tistim, ki imajo odlične povezave s politiko, tako v
Sloveniji kot v tujini.
Avtor: Svet24 / Tomaž Modic, Vesna Vuković/Necenzurirano.si

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

petek, 7. 8. 2020, 19:30
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Vila Ciklama na Bledu, ki je bila do zdaj v lasti trgovca z elektriko Veljka Karasa.

2/9

Primož Lavre
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Litijsko gradbeno podjetje Trgograd v lasti Andreja Poglajna je za okoli 1,5
milijona evrov prodalo več poslovnih prostorov oziroma stanovanj v
stanovanjsko-poslovni soseski Šmartinka v Ljubljani, ki naj bi bila dokončana
prihodnje leto.

Analizirali smo vse uradno zabeležene transakcije z vilami, stanovanji, stavbami in
poslovnimi prostori ter stavbnimi zemljišči v letošnjem letu. Med več tisoč posli smo
izbrskali tiste, ki izstopajo tako po vrednosti kot po tem, kdo je prodajalec oziroma
kupec.
Med vsemi posebno pozornost vzbuja prodaja vile s posestvom pod Šmarno goro v
Ljubljani. Transakcija je bila sklenjena februarja, tik pred začetkom epidemije.
Nepremičnino je po naših informacijah za skoraj dva milijona evrov kupilo ljubljansko
podjetje Biger v lasti Svetislava Jovanovića in Sladomirja Đurića iz Banjaluke. Kako
sta financirala nakup, ni povsem jasno. Njuno slovensko podjetje je lani ustvarilo
vsega 63.000 evrov prihodkov in je imelo okoli 60.000 evrov premoženja. Na kupljeni
nepremičnini ni novih hipotek.

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

Vse poti vodijo v Banjaluko

Lastnik kabelskega operaterja Elta iz Izole Aco Kabanica je od Milana
Mandarića v začetku maja za 2,5 milijona evrov kupil zemljišča v Kopru, na
katerih bi moral zrasti poslovno-stanovanjski kompleks Toncity. V istem mesecu
je od obalnega nepremičninarja Gašparja Gašparja Mišiča kupil trinadstropno
vilo tik ob portoroški promenadi, zanjo pa odštel 1,6 milijona evrov. Izolski
podjetnik je pred mesecem dni postal tudi glavni financer nepremičninskega
projekta Nova Devetka v središču Ljubljane.

Središče njunega poslovanja je v Banjaluki. Lani sta vzbudila pozornost lokalne
poslovne javnosti z nakupom večjega paketa delnic banjaluške Nove banke, največje
banke v Republiki Srbski, ki jo nadzorujejo poslovneži, tesno povezani z nekdanjim
dolgoletnim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Eden od njih je v
Sloveniji že dobro poznani Mladen Milanović Kaja, ki ima v lasti Komunalno podjetje
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Ljubljana in več drugih podjetij v Ljubljani. Sodeč po poslovni aktivnosti, je v odličnih
odnosih z Mestno občino Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića.
Vilo v Tacnu sta Jovanović in Đurić kupila od znanega ljubljanskega
nepremičninarja Joška Vidriha, ki se je v preteklosti prek skupine Givo lotil več velikih
nepremičninskih projektov. Dolgo časa je posloval prek Cipra, v zadnjih letih pa se je
znašel v davčnem inšpekcijskem nadzoru in imel težave z upniki, med drugim z
Družbo za upravljanje terjatev bank.
Iz podatkov, ki so jih zbrali v uredništvu Necenzurirano.si, izhaja, da je bila prodaja vile
le uvod v večje posle. Joško Vidrih je namreč podjetnikoma iz Banjaluke maja letos
prodal projektno podjetje Tacenski vrtovi, prek katerega je v Ljubljani načrtoval gradnjo
osem vila blokov z 32 stanovanji. Pred nekaj dnevi sta podjetnika iz Banjaluke dobila
še enega partnerja. Tretjino lastništva Tacenskih vrtov sta prepustila podjetju Ban
Gradnja iz Banjaluke, ki ga obvladuje Nenad Babić, še eden večjih lastnikov
banjaluške Nove Banke.
Vila trgovca z elektriko na Bledu

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

Okoli dva milijona evrov bo s prodajo svoje luksuzne nepremičnine iztržil tudi
poslovnež Veljko Karas, v preteklosti tesno povezan s tako imenovanim kraljem
šaleške doline, danes že pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom Kotarjem, enim od
glavnih osumljencev afere Teš.

Skupina Fragmat, ki izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in
zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila poslovne prostore na Uncu. Za 1,3
milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les.

Po naših podatkih se je Karas maja letos dogovoril o prodaji vile Ciklama na Bledu.
Gre za obnovljeno vilo, tik ob gozdu v bližini Grand hotela Toplice, veliko 396
kvadratnih metrov. Komu jo je prodal, ni znano, saj do prepisa lastništva še ni prišlo.
Na nepremičnini je bil sicer od leta 2012 vpisan dva milijona evrov visok zemljiški dolg,
ki so ga v preteklosti zlasti premožneži uporabljali za zaščito svojih nepremičnin pred
upniki.
V zadnjem času mu posel ne gre prav dobro. Karasovo podjetje Eco 1000 je lani
ustvarilo dobrih 17.000 evrov prihodkov, v začetku leta pa je imelo celo blokiran račun.
Skupaj z lobistom Dragom Isajlovićem je sicer še pred nekaj leti poskušal prek
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

današnjega predsednika uprave Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Stojana
Nikolića tej državni družbi prodajati električno energijo iz Romunije.

Matjaž Knez

STA

Nekdanji šef Darsa kupil nadškofijske prostore
Veliki met je letos spomladi uspel tudi nekdanjemu predsedniku uprave Darsa Matjažu
Knezu. Skupaj s partnerjem iz Avstrije je od Cerkve kupil več poslopij v središču
Maribora, tik ob Stolni župniji in sedežu Pošte Slovenije.

Na AMZS so marca postali lastniki prostorov v stavbi na Dunajski cesti 128A v
Ljubljani, ki so bili do tedaj v lasti lizinške hiše. Zanje so plačali 1,39 milijona
evrov.
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Podjetje Wegraz-Slo, ki je v solasti Kneza in nepremičninske družbe Wegraz iz
Gradca, je 1,3 milijona evrov vredno pogodbo o nakupu nepremičnin podpisalo 11.
marca, dan pred uradno razglasitvijo epidemije. Prodala mu jih je Nadškofija Maribor,
ki je v preteklosti zaradi bankrota že morala prodajati številne nepremičnine, veliko teh
pa je kupovala ravno graška škofija.
Matjaž Knez, ki je Dars vodil v času druge Janševe vlade, se je v zadnjem času pojavil
kot eden od kandidatov za novega predsednika uprave podjetja 2TDK, ki v imenu
države gradi 1,2 milijarde evrov vreden projekt drugega tira. Na tem položaju naj bi ga
želeli nekateri posamezniki iz največje koalicijske stranke SDS. Knez je sicer v
preteklosti vodil podjetji Gradis Nova in SCT Maribor.
Skrivnostni lastniki nekdanjega hotela Slavija

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

Do zdaj največji posel v letošnjem letu, v vrednosti 8,3 milijona evrov, je bil ravno tako
sklenjen v Mariboru. Novega lastnika dobiva 13-nadstropna stolpnica z garažno hišo
na Ulici Vita Kraigherja. Kdo jo kupuje, ni povsem jasno, saj je na njej za zdaj vpisal le
zaznambo za pridobitev lastninske pravice.

Nadaljuje se prodaja nepremičnin v poslovni coni Brnik v neposredni bližini
letališča. Od družbe Raiffeisen Leasing je junija okoli 10 tisoč kvadratnih metrov
veliko zemljišče kupilo podjetje Klas Metal, ki se ukvarja z obdelavo pločevine in
elektrostatičnim lakiranjem. Zanj je plačalo 1,6 milijona evrov.

Stavba, v kateri je bil nekdaj hotel Slavija, je bila do zdaj v lasti podjetja Nereus, ki ga
vodi kungoški podjetnik Renato Hlade, pred leti kandidat SDS na lokalnih volitvah.
Njegovo ime se je pojavilo tudi v preiskavi suma korupcije pri sklepanju bančnih
kreditov, ki jo je Nacionalni preiskovalni urad začel na pobudo Veselina Djurovića iz
družbe Agroruše. Hlade je bil eden od osumljenih.
Že leta 2007 je hotel Slavija od državnega Hita kupil mariborski gradbinec Konstruktor,
pri poslu pa naj bi mu izdatno pomagala mariborska družina Petek. Ko je Konstruktor
končal v stečaju, je nepremičnino zasegla lizinška hiša, leta 2016 pa jo je kupil Hlade.
Njegovo podjetje Nereus je hotel konec lanskega leta v bilancah vrednotilo na okoli
sedem milijonov evrov, ob tem pa je imelo za okoli 3,6 milijona evrov finančnih
obveznosti.
Kdo kupuje zemljišča v Ljubljani?
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Za zdaj je skrito tudi ime bodočega lastnika okoli 17.500 kvadratnih metrov velikega
kmetijskega zemljišča na vzhodu Ljubljane, tik ob industrijski coni Črnuče. Posel, ki je
bil sklenjen aprila letos, ne bi bil nič nenavadnega, če ga dosedanji lastnik ne bi prodal
za kar 5,2 milijona evrov, torej za okoli 300 evrov na kvadratni meter. Prodana
zemljišča so sicer del območja, za katero je predviden nov občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN).
Nov načrt je v pripravi tudi za bližnja zemljišča, ki so v lasti Tovarne asfalta Črnuče
(TAČ) in na katerih danes deluje betonarna. TAČ je sicer leta 2018 končala v lasti
zgoraj omenjenega poslovneža Mladena Milanovića Kaje.
Prostore Hita kupil njegov nekdanji prvi nadzornik

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

Med največjimi posli v letošnjem letu so tudi prodaje Tuševih trgovskih centrov.
Kot smo poročali, so se upniki skupine Tuš dogovorili, da bo do poplačila dolgov
prišlo tudi prek prodaje nepremičnin. Tako so nove lastnike dobili trgovski
prostori v Ljubljani, Mariboru, Slovenski Bistrici in Gornji Radgoni, skupna
vrednost poslov pa je nekaj več kot 15 milijonov evrov.

Zaradi poslabšanja poslovanja je novogoriški Hit že dlje časa prisiljen prodajati svoje
premoženje. Tako je nedavno za 1,64 milijona evrov prodal industrijske prostore v
Šempetru pri Gorici. Kupilo jih je podjetje Intra Lighting, ki ga vodi Marino
Furlan, sicer nekdanji predsednik nadzornega sveta Hita.
Intra Lighting je prostore kupil zaradi vse večjega števila naročil in posledično
prostorske stiske. Proizvodnjo, ki je do zdaj potekala v Mirnu, namerava preseliti na
območje v Šempetru pri Gorici, kjer že ima upravne in skladiščne prostore, in tako
podjetje združiti na eni lokaciji. Lani je z 200 zaposlenimi ustvaril 33 milijonov evrov
prihodkov od prodaje, kar je za osem odstotkov več kot leto prej.
GALERIJA

1/4
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Podjetnika iz Banja Luke bosta v Ljubljani očitno gradila stanovanjsko sosesko Tacenski vrtovi.
Foto: Givo Real

NEPREMIČNINE

Značke:
dars
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matjaž-knez
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Poslovneži iz Slovenije in Balkana med krizo sklepali
milijonske posle

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

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f2d18759d34d/banjalucani-in-bivsi-sef-darsa-med-krizo-sklepali-milijonske-posle

Litijsko gradbeno podjetje Trgograd v lasti Andreja Poglajna je za okoli 1,5 milijona evrov prodalo
več poslovnih prostorov oziroma stanovanj v stanovanjsko-poslovni soseski Šmartinka v Ljubljani,
ki naj bi bila dokončana prihodnje leto.
Analizirali smo vse uradno zabeležene transakcije z vilami, stanovanji, stavbami in poslovnimi
prostori ter stavbnimi zemljišči v letošnjem letu. Med več tisoč posli smo izbrskali tiste, ki
izstopajo tako po vrednosti kot po tem, kdo je prodajalec oziroma kupec.
Med vsemi posebno pozornost vzbuja prodaja vile s posestvom pod Šmarno goro v Ljubljani.
Transakcija je bila sklenjena februarja, tik pred začetkom epidemije. Nepremičnino je po naših
informacijah za skoraj dva milijona evrov kupilo ljubljansko podjetje Biger v lasti Svetislava
Jovanovića in Sladomirja Đurića iz Banjaluke. Kako sta financirala nakup, ni povsem jasno.
Njuno slovensko podjetje je lani ustvarilo vsega 63.000 evrov prihodkov in je imelo okoli 60.000
evrov premoženja. Na kupljeni nepremičnini ni novih hipotek.
Vse poti vodijo v Banjaluko
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Lastnik kabelskega operaterja Elta iz Izole Aco Kabanica je od Milana Mandarića v začetku maja za
2,5 milijona evrov kupil zemljišča v Kopru, na katerih bi moral zrasti poslovno-stanovanjski
kompleks Toncity. V istem mesecu je od obalnega nepremičninarja Gašparja Gašparja Mišiča kupil
trinadstropno vilo tik ob portoroški promenadi, zanjo pa odštel 1,6 milijona evrov. Izolski podjetnik
je pred mesecem dni postal tudi glavni financer nepremičninskega projekta Nova Devetka v središču
Ljubljane.
Središče njunega poslovanja je v Banjaluki. Lani sta vzbudila pozornost lokalne poslovne javnosti
z nakupom večjega paketa delnic banjaluške Nove banke, največje banke v Republiki Srbski, ki jo
nadzorujejo poslovneži, tesno povezani z nekdanjim dolgoletnim predsednikom Republike Srbske
Miloradom Dodikom. Eden od njih je v Sloveniji že dobro poznani Mladen Milanović Kaja, ki
ima v lasti Komunalno podjetje Ljubljana in več drugih podjetij v Ljubljani. Sodeč po poslovni
aktivnosti, je v odličnih odnosih z Mestno občino Ljubljana pod vodstvom župana Zorana
Jankovića.
Vilo v Tacnu sta Jovanović in Đurić kupila od znanega ljubljanskega nepremičninarja Joška
Vidriha, ki se je v preteklosti prek skupine Givo lotil več velikih nepremičninskih projektov.
Dolgo časa je posloval prek Cipra, v zadnjih letih pa se je znašel v davčnem inšpekcijskem
nadzoru in imel težave z upniki, med drugim z Družbo za upravljanje terjatev bank.

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

Iz podatkov, ki so jih zbrali v uredništvu Necenzurirano.si, izhaja, da je bila prodaja vile le uvod v
večje posle. Joško Vidrih je namreč podjetnikoma iz Banjaluke maja letos prodal projektno
podjetje Tacenski vrtovi, prek katerega je v Ljubljani načrtoval gradnjo osem vila blokov z 32
stanovanji. Pred nekaj dnevi sta podjetnika iz Banjaluke dobila še enega partnerja. Tretjino
lastništva Tacenskih vrtov sta prepustila podjetju Ban Gradnja iz Banjaluke, ki ga
obvladuje Nenad Babić, še eden večjih lastnikov banjaluške Nove Banke.
Vila trgovca z elektriko na Bledu
Okoli dva milijona evrov bo s prodajo svoje luksuzne nepremičnine iztržil tudi poslovnež Veljko
Karas, v preteklosti tesno povezan s tako imenovanim kraljem šaleške doline, danes že
pokojnim Ivanom Atelškom,in Petrom Kotarjem, enim od glavnih osumljencev afere Teš.
Skupina Fragmat, ki izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot
200 ljudi, je aprila kupila poslovne prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal
tamkajšnji razvojni center Intech-Les.
Po naših podatkih se je Karas maja letos dogovoril o prodaji vile Ciklama na Bledu. Gre za
obnovljeno vilo, tik ob gozdu v bližini Grand hotela Toplice, veliko 396 kvadratnih metrov. Komu
jo je prodal, ni znano, saj do prepisa lastništva še ni prišlo. Na nepremičnini je bil sicer od leta
2012 vpisan dva milijona evrov visok zemljiški dolg, ki so ga v preteklosti zlasti premožneži
uporabljali za zaščito svojih nepremičnin pred upniki.
V zadnjem času mu posel ne gre prav dobro. Karasovo podjetje Eco 1000 je lani ustvarilo dobrih
17.000 evrov prihodkov, v začetku leta pa je imelo celo blokiran račun. Skupaj z
lobistom Dragom Isajlovićem je sicer še pred nekaj leti poskušal prek današnjega predsednika
uprave Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Stojana Nikolića tej državni družbi prodajati
električno energijo iz Romunije.
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STA
Matjaž Knez
Nekdanji šef Darsa kupil nadškofijske prostore
Veliki met je letos spomladi uspel tudi nekdanjemu predsedniku uprave Darsa Matjažu
Knezu. Skupaj s partnerjem iz Avstrije je od Cerkve kupil več poslopij v središču Maribora, tik
ob Stolni župniji in sedežu Pošte Slovenije.
Na AMZS so marca postali lastniki prostorov v stavbi na Dunajski cesti 128A v Ljubljani, ki so bili
do tedaj v lasti lizinške hiše. Zanje so plačali 1,39 milijona evrov.
Podjetje Wegraz-Slo, ki je v solasti Kneza in nepremičninske družbe Wegraz iz Gradca, je 1,3
milijona evrov vredno pogodbo o nakupu nepremičnin podpisalo 11. marca, dan pred uradno
razglasitvijo epidemije. Prodala mu jih je Nadškofija Maribor, ki je v preteklosti zaradi bankrota
že morala prodajati številne nepremičnine, veliko teh pa je kupovala ravno graška škofija.
Matjaž Knez, ki je Dars vodil v času druge Janševe vlade, se je v zadnjem času pojavil kot eden od
kandidatov za novega predsednika uprave podjetja 2TDK, ki v imenu države gradi 1,2 milijarde
evrov vreden projekt drugega tira. Na tem položaju naj bi ga želeli nekateri posamezniki iz
največje koalicijske stranke SDS. Knez je sicer v preteklosti vodil podjetji Gradis Nova in SCT
Maribor.
Skrivnostni lastniki nekdanjega hotela Slavija
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Do zdaj največji posel v letošnjem letu, v vrednosti 8,3 milijona evrov, je bil ravno tako sklenjen v
Mariboru. Novega lastnika dobiva 13-nadstropna stolpnica z garažno hišo na Ulici Vita
Kraigherja. Kdo jo kupuje, ni povsem jasno, saj je na njej za zdaj vpisal le zaznambo za pridobitev
lastninske pravice.
Nadaljuje se prodaja nepremičnin v poslovni coni Brnik v neposredni bližini letališča. Od družbe
Raiffeisen Leasing je junija okoli 10 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče kupilo podjetje Klas
Metal, ki se ukvarja z obdelavo pločevine in elektrostatičnim lakiranjem. Zanj je plačalo 1,6
milijona evrov.
Stavba, v kateri je bil nekdaj hotel Slavija, je bila do zdaj v lasti podjetja Nereus, ki ga vodi
kungoški podjetnik Renato Hlade, pred leti kandidat SDS na lokalnih volitvah. Njegovo ime se
je pojavilo tudi v preiskavi suma korupcije pri sklepanju bančnih kreditov, ki jo je Nacionalni
preiskovalni urad začel na pobudo Veselina Djurovića iz družbe Agroruše. Hlade je bil eden od
osumljenih.
Že leta 2007 je hotel Slavija od državnega Hita kupil mariborski gradbinec Konstruktor, pri poslu
pa naj bi mu izdatno pomagala mariborska družina Petek. Ko je Konstruktor končal v stečaju, je
nepremičnino zasegla lizinška hiša, leta 2016 pa jo je kupil Hlade. Njegovo podjetje Nereus je
hotel konec lanskega leta v bilancah vrednotilo na okoli sedem milijonov evrov, ob tem pa je
imelo za okoli 3,6 milijona evrov finančnih obveznosti.

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

Kdo kupuje zemljišča v Ljubljani?
Za zdaj je skrito tudi ime bodočega lastnika okoli 17.500 kvadratnih metrov velikega kmetijskega
zemljišča na vzhodu Ljubljane, tik ob industrijski coni Črnuče. Posel, ki je bil sklenjen aprila
letos, ne bi bil nič nenavadnega, če ga dosedanji lastnik ne bi prodal za kar 5,2 milijona evrov,
torej za okoli 300 evrov na kvadratni meter. Prodana zemljišča so sicer del območja, za katero je
predviden nov občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Nov načrt je v pripravi tudi za bližnja zemljišča, ki so v lasti Tovarne asfalta Črnuče (TAČ) in na
katerih danes deluje betonarna. TAČ je sicer leta 2018 končala v lasti zgoraj omenjenega
poslovneža Mladena Milanovića Kaje.
Prostore Hita kupil njegov nekdanji prvi nadzornik
Med največjimi posli v letošnjem letu so tudi prodaje Tuševih trgovskih centrov. Kot smo poročali,
so se upniki skupine Tuš dogovorili, da bo do poplačila dolgov prišlo tudi prek prodaje nepremičnin.
Tako so nove lastnike dobili trgovski prostori v Ljubljani, Mariboru, Slovenski Bistrici in Gornji
Radgoni, skupna vrednost poslov pa je nekaj več kot 15 milijonov evrov.
Zaradi poslabšanja poslovanja je novogoriški Hit že dlje časa prisiljen prodajati svoje premoženje.
Tako je nedavno za 1,64 milijona evrov prodal industrijske prostore v Šempetru pri Gorici. Kupilo
jih je podjetje Intra Lighting, ki ga vodi Marino Furlan, sicer nekdanji predsednik nadzornega
sveta Hita.
Intra Lighting je prostore kupil zaradi vse večjega števila naročil in posledično prostorske stiske.
Proizvodnjo, ki je do zdaj potekala v Mirnu, namerava preseliti na območje v Šempetru pri Gorici,
kjer že ima upravne in skladiščne prostore, in tako podjetje združiti na eni lokaciji. Lani je z 200
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zaposlenimi ustvaril 33 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za osem odstotkov več kot
leto prej.
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Poslovneži iz Slovenije in Balkana med krizo sklepali
milijonske posle
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novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f2d18759d34d/banjalucani-in-bivsi-sef-darsa-med-krizo-sklepali-milijonske-posle

Litijsko gradbeno podjetje Trgograd v lasti Andreja Poglajna je za okoli 1,5 milijona evrov prodalo
več poslovnih prostorov oziroma stanovanj v stanovanjsko-poslovni soseski Šmartinka v Ljubljani,
ki naj bi bila dokončana prihodnje leto.
Analizirali smo vse uradno zabeležene transakcije z vilami, stanovanji, stavbami in poslovnimi
prostori ter stavbnimi zemljišči v letošnjem letu. Med več tisoč posli smo izbrskali tiste, ki
izstopajo tako po vrednosti kot po tem, kdo je prodajalec oziroma kupec.
Med vsemi posebno pozornost vzbuja prodaja vile s posestvom pod Šmarno goro v Ljubljani.
Transakcija je bila sklenjena februarja, tik pred začetkom epidemije. Nepremičnino je po naših
informacijah za skoraj dva milijona evrov kupilo ljubljansko podjetje Biger v lasti Svetislava
Jovanovića in Sladomirja Đurića iz Banjaluke. Kako sta financirala nakup, ni povsem jasno.
Njuno slovensko podjetje je lani ustvarilo vsega 63.000 evrov prihodkov in je imelo okoli 60.000
evrov premoženja. Na kupljeni nepremičnini ni novih hipotek.
Vse poti vodijo v Banjaluko
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Lastnik kabelskega operaterja Elta iz Izole Aco Kabanica je od Milana Mandarića v začetku maja za
2,5 milijona evrov kupil zemljišča v Kopru, na katerih bi moral zrasti poslovno-stanovanjski
kompleks Toncity. V istem mesecu je od obalnega nepremičninarja Gašparja Gašparja Mišiča kupil
trinadstropno vilo tik ob portoroški promenadi, zanjo pa odštel 1,6 milijona evrov. Izolski podjetnik
je pred mesecem dni postal tudi glavni financer nepremičninskega projekta Nova Devetka v središču
Ljubljane.
Središče njunega poslovanja je v Banjaluki. Lani sta vzbudila pozornost lokalne poslovne javnosti
z nakupom večjega paketa delnic banjaluške Nove banke, največje banke v Republiki Srbski, ki jo
nadzorujejo poslovneži, tesno povezani z nekdanjim dolgoletnim predsednikom Republike Srbske
Miloradom Dodikom. Eden od njih je v Sloveniji že dobro poznani Mladen Milanović Kaja, ki
ima v lasti Komunalno podjetje Ljubljana in več drugih podjetij v Ljubljani. Sodeč po poslovni
aktivnosti, je v odličnih odnosih z Mestno občino Ljubljana pod vodstvom župana Zorana
Jankovića.
Vilo v Tacnu sta Jovanović in Đurić kupila od znanega ljubljanskega nepremičninarja Joška
Vidriha, ki se je v preteklosti prek skupine Givo lotil več velikih nepremičninskih projektov.
Dolgo časa je posloval prek Cipra, v zadnjih letih pa se je znašel v davčnem inšpekcijskem
nadzoru in imel težave z upniki, med drugim z Družbo za upravljanje terjatev bank.

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

Iz podatkov, ki so jih zbrali v uredništvu Necenzurirano.si, izhaja, da je bila prodaja vile le uvod v
večje posle. Joško Vidrih je namreč podjetnikoma iz Banjaluke maja letos prodal projektno
podjetje Tacenski vrtovi, prek katerega je v Ljubljani načrtoval gradnjo osem vila blokov z 32
stanovanji. Pred nekaj dnevi sta podjetnika iz Banjaluke dobila še enega partnerja. Tretjino
lastništva Tacenskih vrtov sta prepustila podjetju Ban Gradnja iz Banjaluke, ki ga
obvladuje Nenad Babić, še eden večjih lastnikov banjaluške Nove Banke.
Vila trgovca z elektriko na Bledu
Okoli dva milijona evrov bo s prodajo svoje luksuzne nepremičnine iztržil tudi poslovnež Veljko
Karas, v preteklosti tesno povezan s tako imenovanim kraljem šaleške doline, danes že
pokojnim Ivanom Atelškom,in Petrom Kotarjem, enim od glavnih osumljencev afere Teš.
Skupina Fragmat, ki izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot
200 ljudi, je aprila kupila poslovne prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal
tamkajšnji razvojni center Intech-Les.
Po naših podatkih se je Karas maja letos dogovoril o prodaji vile Ciklama na Bledu. Gre za
obnovljeno vilo, tik ob gozdu v bližini Grand hotela Toplice, veliko 396 kvadratnih metrov. Komu
jo je prodal, ni znano, saj do prepisa lastništva še ni prišlo. Na nepremičnini je bil sicer od leta
2012 vpisan dva milijona evrov visok zemljiški dolg, ki so ga v preteklosti zlasti premožneži
uporabljali za zaščito svojih nepremičnin pred upniki.
V zadnjem času mu posel ne gre prav dobro. Karasovo podjetje Eco 1000 je lani ustvarilo dobrih
17.000 evrov prihodkov, v začetku leta pa je imelo celo blokiran račun. Skupaj z
lobistom Dragom Isajlovićem je sicer še pred nekaj leti poskušal prek današnjega predsednika
uprave Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Stojana Nikolića tej državni družbi prodajati
električno energijo iz Romunije.
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STA
Matjaž Knez
Nekdanji šef Darsa kupil nadškofijske prostore
Veliki met je letos spomladi uspel tudi nekdanjemu predsedniku uprave Darsa Matjažu
Knezu. Skupaj s partnerjem iz Avstrije je od Cerkve kupil več poslopij v središču Maribora, tik
ob Stolni župniji in sedežu Pošte Slovenije.
Na AMZS so marca postali lastniki prostorov v stavbi na Dunajski cesti 128A v Ljubljani, ki so bili
do tedaj v lasti lizinške hiše. Zanje so plačali 1,39 milijona evrov.
Podjetje Wegraz-Slo, ki je v solasti Kneza in nepremičninske družbe Wegraz iz Gradca, je 1,3
milijona evrov vredno pogodbo o nakupu nepremičnin podpisalo 11. marca, dan pred uradno
razglasitvijo epidemije. Prodala mu jih je Nadškofija Maribor, ki je v preteklosti zaradi bankrota
že morala prodajati številne nepremičnine, veliko teh pa je kupovala ravno graška škofija.
Matjaž Knez, ki je Dars vodil v času druge Janševe vlade, se je v zadnjem času pojavil kot eden od
kandidatov za novega predsednika uprave podjetja 2TDK, ki v imenu države gradi 1,2 milijarde
evrov vreden projekt drugega tira. Na tem položaju naj bi ga želeli nekateri posamezniki iz
največje koalicijske stranke SDS. Knez je sicer v preteklosti vodil podjetji Gradis Nova in SCT
Maribor.
Skrivnostni lastniki nekdanjega hotela Slavija
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Do zdaj največji posel v letošnjem letu, v vrednosti 8,3 milijona evrov, je bil ravno tako sklenjen v
Mariboru. Novega lastnika dobiva 13-nadstropna stolpnica z garažno hišo na Ulici Vita
Kraigherja. Kdo jo kupuje, ni povsem jasno, saj je na njej za zdaj vpisal le zaznambo za pridobitev
lastninske pravice.
Nadaljuje se prodaja nepremičnin v poslovni coni Brnik v neposredni bližini letališča. Od družbe
Raiffeisen Leasing je junija okoli 10 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče kupilo podjetje Klas
Metal, ki se ukvarja z obdelavo pločevine in elektrostatičnim lakiranjem. Zanj je plačalo 1,6
milijona evrov.
Stavba, v kateri je bil nekdaj hotel Slavija, je bila do zdaj v lasti podjetja Nereus, ki ga vodi
kungoški podjetnik Renato Hlade, pred leti kandidat SDS na lokalnih volitvah. Njegovo ime se
je pojavilo tudi v preiskavi suma korupcije pri sklepanju bančnih kreditov, ki jo je Nacionalni
preiskovalni urad začel na pobudo Veselina Djurovića iz družbe Agroruše. Hlade je bil eden od
osumljenih.
Že leta 2007 je hotel Slavija od državnega Hita kupil mariborski gradbinec Konstruktor, pri poslu
pa naj bi mu izdatno pomagala mariborska družina Petek. Ko je Konstruktor končal v stečaju, je
nepremičnino zasegla lizinška hiša, leta 2016 pa jo je kupil Hlade. Njegovo podjetje Nereus je
hotel konec lanskega leta v bilancah vrednotilo na okoli sedem milijonov evrov, ob tem pa je
imelo za okoli 3,6 milijona evrov finančnih obveznosti.
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Kdo kupuje zemljišča v Ljubljani?
Za zdaj je skrito tudi ime bodočega lastnika okoli 17.500 kvadratnih metrov velikega kmetijskega
zemljišča na vzhodu Ljubljane, tik ob industrijski coni Črnuče. Posel, ki je bil sklenjen aprila
letos, ne bi bil nič nenavadnega, če ga dosedanji lastnik ne bi prodal za kar 5,2 milijona evrov,
torej za okoli 300 evrov na kvadratni meter. Prodana zemljišča so sicer del območja, za katero je
predviden nov občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Nov načrt je v pripravi tudi za bližnja zemljišča, ki so v lasti Tovarne asfalta Črnuče (TAČ) in na
katerih danes deluje betonarna. TAČ je sicer leta 2018 končala v lasti zgoraj omenjenega
poslovneža Mladena Milanovića Kaje.
Prostore Hita kupil njegov nekdanji prvi nadzornik
Med največjimi posli v letošnjem letu so tudi prodaje Tuševih trgovskih centrov. Kot smo poročali,
so se upniki skupine Tuš dogovorili, da bo do poplačila dolgov prišlo tudi prek prodaje nepremičnin.
Tako so nove lastnike dobili trgovski prostori v Ljubljani, Mariboru, Slovenski Bistrici in Gornji
Radgoni, skupna vrednost poslov pa je nekaj več kot 15 milijonov evrov.
Zaradi poslabšanja poslovanja je novogoriški Hit že dlje časa prisiljen prodajati svoje premoženje.
Tako je nedavno za 1,64 milijona evrov prodal industrijske prostore v Šempetru pri Gorici. Kupilo
jih je podjetje Intra Lighting, ki ga vodi Marino Furlan, sicer nekdanji predsednik nadzornega
sveta Hita.
Intra Lighting je prostore kupil zaradi vse večjega števila naročil in posledično prostorske stiske.
Proizvodnjo, ki je do zdaj potekala v Mirnu, namerava preseliti na območje v Šempetru pri Gorici,
kjer že ima upravne in skladiščne prostore, in tako podjetje združiti na eni lokaciji. Lani je z 200
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zaposlenimi ustvaril 33 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za osem odstotkov več kot
leto prej.
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Poslovneži iz Slovenije in Balkana med krizo sklepali milijonske posle
Avg 7, 2020 Svet24

Litijsko gradbeno podjetje Trgograd v lasti Andreja Poglajna je za okoli 1,5 milijona evrov prodalo več poslovnih
prostorov oziroma stanovanj v stanovanjsko-poslovni soseski Šmartinka v Ljubljani, ki naj bi bila dokončana prihodnje
leto.
Analizirali smo vse uradno zabeležene transakcije z vilami, stanovanji, stavbami in poslovnimi prostori ter stavbnimi
zemljišči v letošnjem letu. Med več tisoč posli smo izbrskali tiste, ki izstopajo tako po vrednosti kot po tem, kdo je
prodajalec oziroma kupec.
Med vsemi posebno pozornost vzbuja prodaja vile s posestvom pod Šmarno goro v Ljubljani. Transakcija je bila
sklenjena februarja, tik pred začetkom epidemije. Nepremičnino je po naših informacijah za skoraj dva milijona evrov
kupilo ljubljansko podjetje Biger v lasti Svetislava Jovanovića in Sladomirja Đurića iz Banjaluke. Kako sta
financirala nakup, ni povsem jasno. Njuno slovensko podjetje je lani ustvarilo vsega 63.000 evrov prihodkov in je
imelo okoli 60.000 evrov premoženja. Na kupljeni nepremičnini ni novih hipotek.
Vse poti vodijo v Banjaluko
Lastnik kabelskega operaterja Elta iz Izole Aco Kabanica je od Milana Mandarića v začetku maja za 2,5 milijona evrov
kupil zemljišča v Kopru, na katerih bi moral zrasti poslovno-stanovanjski kompleks Toncity. V istem mesecu je od
obalnega nepremičninarja Gašparja Gašparja Mišiča kupil trinadstropno vilo tik ob portoroški promenadi, zanjo pa
odštel 1,6 milijona evrov. Izolski podjetnik je pred mesecem dni postal tudi glavni financer nepremičninskega projekta
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Nova Devetka v središču Ljubljane.
Središče njunega poslovanja je v Banjaluki. Lani sta vzbudila pozornost lokalne poslovne javnosti z nakupom večjega
paketa delnic banjaluške Nove banke, največje banke v Republiki Srbski, ki jo nadzorujejo poslovneži, tesno povezani z
nekdanjim dolgoletnim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Eden od njih je v Sloveniji že dobro
poznani Mladen Milanović Kaja, ki ima v lasti Komunalno podjetje Ljubljana in več drugih podjetij v Ljubljani. Sodeč
po poslovni aktivnosti, je v odličnih odnosih z Mestno občino Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića.
Vilo v Tacnu sta Jovanović in Đurić kupila od znanega ljubljanskega nepremičninarja Joška Vidriha, ki se je v
preteklosti prek skupine Givo lotil več velikih nepremičninskih projektov. Dolgo časa je posloval prek Cipra, v zadnjih
letih pa se je znašel v davčnem inšpekcijskem nadzoru in imel težave z upniki, med drugim z Družbo za upravljanje
terjatev bank.
Iz podatkov, ki so jih zbrali v uredništvu Necenzurirano.si, izhaja, da je bila prodaja vile le uvod v večje posle. Joško
Vidrih je namreč podjetnikoma iz Banjaluke maja letos prodal projektno podjetje Tacenski vrtovi, prek katerega je v
Ljubljani načrtoval gradnjo osem vila blokov z 32 stanovanji. Pred nekaj dnevi sta podjetnika iz Banjaluke dobila še
enega partnerja. Tretjino lastništva Tacenskih vrtov sta prepustila podjetju Ban Gradnja iz Banjaluke, ki ga
obvladuje Nenad Babić, še eden večjih lastnikov banjaluške Nove Banke.
Vila trgovca z elektriko na Bledu
Okoli dva milijona evrov bo s prodajo svoje luksuzne nepremičnine iztržil tudi poslovnež Veljko Karas, v preteklosti
tesno povezan s tako imenovanim kraljem šaleške doline, danes že pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom
Kotarjem, enim od glavnih osumljencev afere Teš.
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Skupina Fragmat, ki izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila
kupila poslovne prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les.
Po naših podatkih se je Karas maja letos dogovoril o prodaji vile Ciklama na Bledu. Gre za obnovljeno vilo, tik ob gozdu
v bližini Grand hotela Toplice, veliko 396 kvadratnih metrov. Komu jo je prodal, ni znano, saj do prepisa lastništva še ni
prišlo. Na nepremičnini je bil sicer od leta 2012 vpisan dva milijona evrov visok zemljiški dolg, ki so ga v preteklosti
zlasti premožneži uporabljali za zaščito svojih nepremičnin pred upniki.
V zadnjem času mu posel ne gre prav dobro. Karasovo podjetje Eco 1000 je lani ustvarilo dobrih 17.000 evrov
prihodkov, v začetku leta pa je imelo celo blokiran račun. Skupaj z lobistom Dragom Isajlovićem je sicer še pred
nekaj leti poskušal prek današnjega predsednika uprave Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Stojana Nikolića tej
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državni družbi prodajati električno energijo iz Romunije.

Matjaž Knez
Nekdanji šef Darsa kupil nadškofijske prostore
Veliki met je letos spomladi uspel tudi nekdanjemu predsedniku uprave Darsa Matjažu Knezu. Skupaj s partnerjem iz
Avstrije je od Cerkve kupil več poslopij v središču Maribora, tik ob Stolni župniji in sedežu Pošte Slovenije.
Na AMZS so marca postali lastniki prostorov v stavbi na Dunajski cesti 128A v Ljubljani, ki so bili do tedaj v lasti
lizinške hiše. Zanje so plačali 1,39 milijona evrov.
Podjetje Wegraz-Slo, ki je v solasti Kneza in nepremičninske družbe Wegraz iz Gradca, je 1,3 milijona evrov vredno
pogodbo o nakupu nepremičnin podpisalo 11. marca, dan pred uradno razglasitvijo epidemije. Prodala mu jih je
Nadškofija Maribor, ki je v preteklosti zaradi bankrota že morala prodajati številne nepremičnine, veliko teh pa je
kupovala ravno graška škofija.
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Matjaž Knez, ki je Dars vodil v času druge Janševe vlade, se je v zadnjem času pojavil kot eden od kandidatov za
novega predsednika uprave podjetja 2TDK, ki v imenu države gradi 1,2 milijarde evrov vreden projekt drugega tira. Na
tem položaju naj bi ga želeli nekateri posamezniki iz največje koalicijske stranke SDS. Knez je sicer v preteklosti vodil
podjetji Gradis Nova in SCT Maribor.
Skrivnostni lastniki nekdanjega hotela Slavija
Do zdaj največji posel v letošnjem letu, v vrednosti 8,3 milijona evrov, je bil ravno tako sklenjen v Mariboru. Novega
lastnika dobiva 13-nadstropna stolpnica z garažno hišo na Ulici Vita Kraigherja. Kdo jo kupuje, ni povsem jasno, saj je
na njej za zdaj vpisal le zaznambo za pridobitev lastninske pravice.
Nadaljuje se prodaja nepremičnin v poslovni coni Brnik v neposredni bližini letališča. Od družbe Raiffeisen Leasing je
junija okoli 10 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče kupilo podjetje Klas Metal, ki se ukvarja z obdelavo pločevine in
elektrostatičnim lakiranjem. Zanj je plačalo 1,6 milijona evrov.
Stavba, v kateri je bil nekdaj hotel Slavija, je bila do zdaj v lasti podjetja Nereus, ki ga vodi kungoški
podjetnik Renato Hlade, pred leti kandidat SDS na lokalnih volitvah. Njegovo ime se je pojavilo tudi v preiskavi suma
korupcije pri sklepanju bančnih kreditov, ki jo je Nacionalni preiskovalni urad začel na pobudo Veselina Djurovića iz
družbe Agroruše. Hlade je bil eden od osumljenih.
Že leta 2007 je hotel Slavija od državnega Hita kupil mariborski gradbinec Konstruktor, pri poslu pa naj bi mu izdatno
pomagala mariborska družina Petek. Ko je Konstruktor končal v stečaju, je nepremičnino zasegla lizinška hiša, leta
2016 pa jo je kupil Hlade. Njegovo podjetje Nereus je hotel konec lanskega leta v bilancah vrednotilo na okoli sedem
milijonov evrov, ob tem pa je imelo za okoli 3,6 milijona evrov finančnih obveznosti.
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Kdo kupuje zemljišča v Ljubljani?
Za zdaj je skrito tudi ime bodočega lastnika okoli 17.500 kvadratnih metrov velikega kmetijskega zemljišča na vzhodu
Ljubljane, tik ob industrijski coni Črnuče. Posel, ki je bil sklenjen aprila letos, ne bi bil nič nenavadnega, če ga
dosedanji lastnik ne bi prodal za kar 5,2 milijona evrov, torej za okoli 300 evrov na kvadratni meter. Prodana zemljišča
so sicer del območja, za katero je predviden nov občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Nov načrt je v pripravi tudi za bližnja zemljišča, ki so v lasti Tovarne asfalta Črnuče (TAČ) in na katerih danes deluje
betonarna. TAČ je sicer leta 2018 končala v lasti zgoraj omenjenega poslovneža Mladena Milanovića Kaje.
Prostore Hita kupil njegov nekdanji prvi nadzornik
Med največjimi posli v letošnjem letu so tudi prodaje Tuševih trgovskih centrov. Kot smo poročali, so se upniki skupine
Tuš dogovorili, da bo do poplačila dolgov prišlo tudi prek prodaje nepremičnin. Tako so nove lastnike dobili trgovski
prostori v Ljubljani, Mariboru, Slovenski Bistrici in Gornji Radgoni, skupna vrednost poslov pa je nekaj več kot 15
milijonov evrov.
Zaradi poslabšanja poslovanja je novogoriški Hit že dlje časa prisiljen prodajati svoje premoženje. Tako je nedavno za
1,64 milijona evrov prodal industrijske prostore v Šempetru pri Gorici. Kupilo jih je podjetje Intra Lighting, ki ga
vodi Marino Furlan, sicer nekdanji predsednik nadzornega sveta Hita.
Intra Lighting je prostore kupil zaradi vse večjega števila naročil in posledično prostorske stiske. Proizvodnjo, ki je do
zdaj potekala v Mirnu, namerava preseliti na območje v Šempetru pri Gorici, kjer že ima upravne in skladiščne
prostore, in tako podjetje združiti na eni lokaciji. Lani je z 200 zaposlenimi ustvaril 33 milijonov evrov prihodkov od
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prodaje, kar je za osem odstotkov več kot leto prej.
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