Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 8. 11. 2020
Število objav: 5
Internet: 3
Radio: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

V Ivančni Gorici prenavljajo krožišče in nekatere odseke lokalnih cest

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 7. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo na voljo tudi turistične in druge informacije o občini. Gradbena dela si je ogledal tudi župan Ivančne Gorice
Dušan Strnad, ki je zadovoljen, saj gradnja poteka brez večjih zapletov. Veseli ga tudi dejstvo, da bo občina z ureditvijo
tega dela Sokolske ulice dobila primerno avtobusno postajališče s čakalnico...

Naslov

Za poslovnim objektom Barka bodo zgradili montažno parkirno hišo

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 11. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...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

Prizidek k zdravstvenemu domu za konec prostorske stiske

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 11. 2020

Avtor

Valenčič Tina Milostnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...11. 2020, 06.00 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

Obrtniki in podjetniki se že odločajo za odpuščanja

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 7. 11. 2020

Avtor

Bucik Ingrid Kašca

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:10

Trajanje: 2 min

...konca leta. INGRID KAŠCA BUCIK (novinarka) Pri tem je potrebno dodati, da pa še vedno ostajajo potrebe po novih
zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Teh profilov pa med registrirano
brezposelnimi žal ni. ...

Naslov

Graditev predora pod središčem Maribora je izvedljiva

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 7. 11. 2020

Avtor

Bratko Zavrnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:12

Trajanje: 2 min

...RADIO SLOVENIJA 1, 07.11.2020, DANES DO 13H, 13:12 GREGOR BUDAL (voditelj) Graditev cestnega predora
pod središčem Maribora je izvedljiva, sporoča občina na podlagi najnovejše strokovne študije. Predor bi bil posebej
koristen za razbremenitev...
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V Ivančni Gorici prenavljajo krožišče in
nekatere odseke lokalnih cest
V občini Ivančna Gorica so se v jesenskem času lotili prenove dotrajanega krožišča z vso pripadajočo infrastrukturo in
avtobusnega postajališča. Novo krožišče, ki bo nared predvidoma do konca meseca, bo omogočilo boljšo pretočnost
prometa. Prav tako so zaključili obnovitvena dela nekaterih odsekov lokalnih cest.
V Ivančni Gorici so oktobra v sklopu prometne ureditve začeli prenavljati del Sokolske ulice pri avtobusni in železniški
postaji. Prenovili bodo krožišče in posodobili avtobusno postajališče. Obstoječe dotrajano krožišče, ki je bilo postavljeno
kot eno prvih v Sloveniji, bo zamenjalo sodobno krožišče z vso pripadajočo infrastrukturo, kot so pločniki, prehodi za
pešce in javna razsvetljava, so sporočili z občine.
Novo krožišče bodo malenkostno prestavili proti tamkajšnjem gostinskem lokalu. Tako bo omogočen lažji promet za
avtobuse, pridobljen pa bo dodatni prostor za njihovo ustavljanje ter vstopanje in izstopanje potnikov.
Novo krožišče bo omogočilo boljšo pretočnost prometa, predvsem takrat, ko bo na postajališču avtobus. Na otoku sredi
krožišča bodo postavili kopijo miljnika, simbola občine. V prostorih nekdanje elektro trgovine bodo uredili pokrito
avtobusno čakalnico z voznimi redi in možnostjo nakupa vozovnic za Ljubljanski potniški promet (LPP). V načrtu je tudi
ureditev manjšega lokala ali trgovine, v katerem bodo na voljo tudi turistične in druge informacije o občini.

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

Gradbena dela si je ogledal tudi župan Ivančne Gorice Dušan Strnad, ki je zadovoljen, saj gradnja poteka brez večjih
zapletov. Veseli ga tudi dejstvo, da bo občina z ureditvijo tega dela Sokolske ulice dobila primerno avtobusno postajališče
s čakalnico in dodatnimi vsebinami za uporabnike javnega prevoza. Zadovoljen je tudi s sodelovanjem s Slovenskimi
železnicami in Ljubljanskim potniškim prometom, saj brez tega sodelovanja projekta ne bi bilo mogoče v celoti uresničiti,
so navedli na občini.
V času gradnje so v občini spremenili prometni režim, vzpostavljena je polovična zapora ceste od občinske stavbe do
konca zgradbe železniške postaje in vse do odseka ceste, ki se navezuje na regionalni krak Ljubljanske ceste.
Uporabnike in prebivalce ob gradbišču prosijo za strpnost in potrpežljivost v času gradnje. To sicer izvaja grosupeljsko
podjetje Komunalne gradnje, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Po pogodbi morajo biti dela v vrednosti 135.000 evrov,
ki jih zagotavlja občina, končana do konca novembra.
V občini so sicer že zaključili nekatere odseke lokalnih cest. Zaradi dotrajanosti vozišča in zagotavljanja večje varnosti
udeležencev v prometu, so sanirali 500-metrski odsek ceste v Radohovi vasi. Prav tako so asfaltirali 700 metrov ceste, ki
pelje iz Peščenika proti Kriško - polževski planoti v Krajevni skupnosti Višnja Gora.
Obnovili in asfaltirali bodo tudi lokalno cesto Hrastov Dol-Lučarjev Kal. V teh dneh sanirajo še posedeno vozišče na cesti
Velike Pece-Rdeči Kal, so še dodali z občine.
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Za poslovnim objektom Barka bodo zgradili
montažno parkirno hišo
Nataša Hlaj

Istra

07. 11. 2020, 06.05

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

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.

Na parkirišču za poslovnim objektom Barka ob Ferrarski ulici nameravajo zgraditi parkirno hišo Sonce za približno 464
vozil. Foto: Adriana Buzleta

KOPER > Občinski svetniki so na svoje mize sicer dobili nekoliko spremenjen investicijski program za
nadzemno parkirno hišo s tremi etažami in 464 parkirnimi mesti. Projekt so namreč prevetrili, saj je prvotni
znesek naložbe izstrelilo v nesprejemljive finančne višave.

Po burni razpravi so uspeli zbližati stališča
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O tem je le nekaj dni pred sejo potekala tudi burna razprava v okviru koordinacije občinskih svetnikov, odbora
za finance in gospodarstvo ter občinskih strokovnih služb. Nekateri svetniki so županu Alešu
Bržanu namignili, da projekta ne bodo podprli, če zneska ne bodo oklestili. Vrednost naložbe se je namreč
približevala vrtoglavim devetim milijonom evrov z vštetim davkom.

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

6,5 milijona evrov (brez davka) bo stala gradnja parkirne hiše Sonce. 464 vozil bo
lahko parkiralo v novi garaži.

(foto: Kombinat)

Občinski upravi tako ni preostalo drugega, kot da gradnjo prilagodi. Iz projekta so med drugim črtali ureditev
urbane opreme na strehi in na terenu, tlakovanje trga z izjemo dela ob dostopih do vhodov, zmanjšali so
površine fasade strešne etaže in odmislili ureditev zunanjega stopnišča s toboganom. V popravljenem
programu so zapisali, da je možno navedene vsebine naložbe izvesti naknadno, kot tudi bodisi še dve etaži
poslovnih prostorov bodisi 155 dodatnih parkirnih mest.
Boris Popovič, občinski svetnik
“Občinska oblast meče denar skozi okno. Gradnja na tej lokaciji je neprimerna in
nepotrebna.”

Popovič o potencialu garaže Luke Koper
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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!

Občinski svetnik iz vrst KJN Boris Popovič se z naložbo ne strinja. Pravi, da je o nesmiselnosti gradnje na tej
lokaciji občinsko vodstvo opozoril pravočasno, še preden so torej nastali stroški za vse dosedanje faze
načrtovanja.

Boris Popovič (foto: Tomaž Primožič/FPA)

“Že več kot deset let ob Barki sameva vkopana garažna hiša, ki jo je zgradila Luka Koper. Če bi v njeno
dokončanje vložili še kakšnih 200.000 evrov, bi jo lahko usposobili. Naj jo Luka dokonča, ali pa se dogovorite,
da zadevo prevzameta občina in Marjetica,” predlaga Popovič. Župan Bržan ne deli njegovega razmišljanja.
“To je last Luke in s tuje lastnine ne moremo upravljati,” zavrača Popovičevo zamisel.

Evropski milijoni za garažo in ne stolp

6

Primorske.si
Država: Slovenija

07.11.2020
Sobota, 06:05

Kazalo

https://www.primorske.si/primorska/istra/za-poslov...

4/5

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

Ocenjena vrednost naložbe za gradnjo parkirne hiše Sonce znaša 6,5 milijona evrov, od katerih bodo tri
milijone evrov črpali iz evropskega kohezijskega sklada pod okriljem mehanizma Celostnih teritorialnih naložb
(CTN). Gre za denar, ki je bil sprva namenjen gradnji stolpa z dvigalom na Markovec, a so se v občinski upravi
temu projektu odpovedali in ga preusmerili v gradnjo parkirne hiše.
V arhitekturnem biroju Kombinat, ki je pripravil zmagovalno natečajno rešitev, so si zamislili montažno
armiranobetonsko konstrukcijo, temeljenje pa je predvideno s piloti, ker gre za precej nestabilen teren (na tem
območju je bilo nekoč morje).

(foto: Kombinat)

Uvoz v garažno hišo bo z Ankaranske ceste, kjer bo dodatni zavijalni pas v primeru čakalne vrste. Predvideni
so trije uvozno-izvozni pasovi z zapornicami, dva vhoda za pešce, v objektu pa bodo javne sanitarije,
kolesarnica in prostor za kolesa za najem.
V občini napovedujejo, da bodo še ta mesec objavili razpis za izbiro izvajalca, gradnjo bi začeli predvidoma
marca prihodnje leto in jo sklenili spomladi čez dve leti.

7

07.11.2020

Primorske.si

Sobota, 06:05

Država: Slovenija

Kazalo

5/5

https://www.primorske.si/primorska/istra/za-poslov...

Birokracija zavira dokončanje garaže
Na gradbišču za poslovnim objektom Barka 2, kjer je Luka Koper načrtovala gradnjo
nove upravne stavbe, so zgrajene tri podzemne etaže z 228 parkirnimi mesti.
Sebastjan Šik, vodja službe za odnose z javnostmi v Luki Koper, pravi, da so za ta
projekt pridobili enotno gradbeno dovoljenje.
“V tej fazi je nemogoče vzpostaviti garažni del kot samostojen objekt in pridobiti
uporabno dovoljenje samo za garažo, ampak je potrebno zgraditi celoten objekt. Prav
tako je v tej fazi nemogoče spreminjati gradbeno dovoljenje, ker je minilo že več kot
deset let od pridobitve dovoljenja oziroma od začetka del,” pojasnjuje Šik. Kdaj jo
nameravajo dokončati, je za zdaj nemogoče napovedati.
boris popovič

aleš bržan

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

garažna hiša sonce
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Prizidek k zdravstvenemu domu za konec
prostorske stiske
Tina Milostnik Valenčič

Srednja Primorska

07. 11. 2020, 06.00

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

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.

Takole naj bi bil videti nov prizidek ilirskobistriškega zdravstvenega doma, ki naj bi zrasel v dveh letih. Foto: Vir: Občina
Ilirska Bistrica

ILIRSKA BISTRICA > Bistriški zdravstveni dom danes sestavljata dva dela. Prvi je bil postavljen že leta 1966,
drugi pa zgrajen pred 19 leti. Zaradi prostorske stiske, o kateri je govora že dlje časa, bo sedaj zdravstveni
dom dobil tudi prizidek, s katerim se bodo njegove površine skoraj podvojile.
Občina gradnjo prizidka in s tem širitev doma načrtuje že dlje časa, saj bistriški zdravstveni dom pesti
prostorska stiska. Kot je že ob nastopu svojega mandata oktobra lani poudarila direktorica ilirskobistriškega
zdravstvenega doma Tamara Štemberger Kolnik, bi bilo širitev doma nujna čim prej, ker se dejavnosti na
področju primarnega zdravstva povečujejo.
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2,754.709 evrov je cena, ki jo je za gradnjo prizidka in delno obnovo starega doma
ponudilo podjetje Godina

V prizidku bodo družinske ambulante

Bistriška občina je med devetimi ponudniki na poleti objavljen javni razpis za gradnjo prizidka zdravstvenega
doma izbrala podjetje Godina iz hrpeljsko-kozinske občine. Njegova ponudbena cena je bila najnižja, znašala
je 2,754.709 evrov. Za to vsoto naj bi zgradilo prizidek in delno obnovilo obstoječi dom. Prizidek bo stal na
južni strani sedanjega doma in bo s starim povezan z jeklenim zasteklenim mostnim hodnikom. V prizidku
bodo klet, pritličje in dve nadstropji.
V novi stavbi naj bi po načrtih, ki jih je izdelalo projektantsko podjetje Krasinvest Sežana, preselili in uredili
laboratorij, prostore Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog ter ambulante
družinske medicine s spremljajočimi prostori.

V starem delu šolski dispanzer

Po obnovi in rekonstrukciji pa bodo v starem delu doma uredili preostale dejavnosti. V kleti bi iz prostorov
arhiva uredili materinsko šolo in skupne garderobe zaposlenih. V pritličju bi namesto obstoječe referenčne
ambulante uredili Zdravstveno vzgojni center s predavalnico. V prostorih ene od sedanjih ambulant pa bosta
dobila prostor diabetološki dispanzer in antikoagulantna ambulanta. V pritličju pa bi domovala patronažna
služba.
Namesto laboratorija bo v sedanji stavbi na tem mestu ambulanta šolskega dispanzerja, v prostorih pediatrije
pa izolacijska soba.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Denar iz proračuna v treh letih

Občina je za gradnjo prizidka in prenovo dela sedanjega zdravstvenega doma letos v proračunu namenila
200.000 evrov, v prihodnjih dveh letih pa naj bi zagotovila še 2,75 milijona evrov (1,25 milijona v prihodnjem
letu, 1,5 milijona evrov pa v letu 2022).
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Obrtniki in podjetniki se že odločajo za
odpuščanja
RADIO SLOVENIJA 1, 07.11.2020, DANES DO 13H, 13:10
GREGOR BUDAL (voditelj)
Število brezposelnih se tudi na Goriškem zaradi 2. vala epidemije še ni povečalo, napovedi do konca leta pa so bolj
pesimistične, tudi pri obrtnikih in podjetnikih, ki že odpuščajo. Veliko bo odvisno od vladnih ukrepov.
INGRID KAŠCA BUCIK (novinarka)
Registrirano brezposelnih je bilo na Goriškem oktobra 3393, kar je le 0,1 odstotka več kot septembra, vendar skoraj
četrtina več kot oktobra lani. Odpuščanj v zadnjem času ni bilo veliko, pove direktorica novogoriške območne enote za
zaposlovanje, Tanja Cink.
TANJA CINK (direktorica novogoriške območne enote za zaposlovanje)
So v manjših paketih, govorimo o od 10 do 15 ljudi odpuščali v podjetju Mahle. V prejšnjem tednu pa je prišlo k nam na
prijavo 18 oseb iz podjetja Hit.
INGRID KAŠCA BUCIK (novinarka)
Lavra Peršolja Jakončič iz družbe Hit pojasnjuje.
LAVRA PERŠOLJA JAKONČIČ (Hit)

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

V preteklem tednu je 18 zaposlenih prekinilo delovno razmerje v družbi Hit iz poslovnih razlogov. Kakršne koli morebitne
spremembe kadrovske strukture v družbe Hit v prihodnje pa so odvisne od tega, kdaj bo družba vnovič pričela s
poslovanjem
INGRID KAŠCA BUCIK (novinarka)
Po tem, ko so obrtniki in podjetniki uspeli brez najhujših posledic prebroditi spomladanski čas epidemije, pa ponovna
zaostritev razmer predstavlja večje težave. Posebno za trgovski sektor, ugotavlja podpredsednik Obrtno-podjetniške
zbornice za Severno Primorsko, Primož Černic.
SIMON ČERNIC (podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice za Severno Primorsko)
Če so trgovci prvi val preživeli z nekimi rezervami iz drugih let in skoraj teh brez odpuščanj, bo zagotovo daljše zaprtje
dejavnosti v tem drugem valu privedlo do zaprtja dejavnosti in večjih odpuščanj.
INGRID KAŠCA BUCIK (novinarka)
Obrtniki in podjetniki se že odločajo za odpuščanja.
SIMON ČERNIC (podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice za Severno Primorsko)
V privat firmah ostajajo zaposleni predvsem samo še lastniki, ne.
INGRID KAŠCA BUCIK (novinarka)
Da se brezposelnost ni občutno povečala, so pripomogli interventni ukrepi. Kakšna pa so pričakovanja do konca leta?
Tanja Cink
TANJA CINK (direktorica novogoriške območne enote za zaposlovanje)
Predvidevamo, da bomo z obstoječimi ukrepi verjetno ohranjali približno enako stanje do konca leta.
INGRID KAŠCA BUCIK (novinarka)

11

Radio Slovenija 1, Danes do 13-ih - 13:10
Država: Slovenija

07.11.2020
Sobota

Kazalo
Trajanje: 02:00

2/2

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

Pri tem je potrebno dodati, da pa še vedno ostajajo potrebe po novih zaposlenih v predelovalnih dejavnostih,
gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Teh profilov pa med registrirano brezposelnimi žal ni.
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Graditev predora pod središčem Maribora je
izvedljiva
RADIO SLOVENIJA 1, 07.11.2020, DANES DO 13H, 13:12
GREGOR BUDAL (voditelj)
Graditev cestnega predora pod središčem Maribora je izvedljiva, sporoča občina na podlagi najnovejše strokovne študije.
Predor bi bil posebej koristen za razbremenitev mestnih ulic ob načrtovanem zapiranju mestnega jedra za motorni
promet, ker pa je projekt prevelik zalogaj za občinske finance, bo izvedba v veliki meri odvisna od pridobivanja denarja.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Načrtovani mestni predor bi bil dolg 980 metrov, potekal pa bi pod starim mestnim jedrom. Uvoza bi bila na križišču
Gosposvetske in Vrbanske ceste in pri Frančiškanski cerkvi, mogoče pa je tudi njegovo podaljšanje do Mlinske ali hitre
ceste, pravi podžupan Samo Peter Medved:
SAMO PETER MEDVED (mariborski podžupan)
V primeru zapore Glavnega trga in Koroške ceste je Fakulteta za gradbeništvo, promet in arhitekturo pripravila prometno
študijo, kjer je obravnavala tudi mestni predor in lahko rečemo, da zelo učinkovito rešuje problematiko cestnega prometa
na levem bregu Drave
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Predor bi prevzel predvsem osebni, javni potniški in lokalni tovorni promet med vzhodom in zahodom, medtem ko bi
tranzitne tovornjake preusmerili na Koroški most. Geološke razmere pod mestom so za gradnjo ugodne, največji izziv bo
obvarovanje stavbnega fonda.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

SAMO PETER MEDVED (mariborski podžupan)
Veliko mest gradi podzemne objekte, se pravi, predvsem metroje, v bistveno bolj zahtevnih geološko-biotehniških
pogojih, kot so v tem delu. Vemo, da v Sloveniji bom rekel toliko prakse s tovrstno gradnjo pod objekti nimamo, vendar
jaz iz tehničnega vidika ne vidim, da bi to šlo za takšen zalogaj, ki ga ne bi zmogli.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Občina bo nadaljevala s pripravo strokovnih podlag za izdelavo projekta. Večja težava je financiranje. Gradnja, ki bi
trajala najmanj 4 ali 5 let, je ocenjena na okoli 25 milijonov evrov, toliko denarja pa mesto nima, prav tako sofinanciranje
ni predvideno v prihodnji evropski finančni perspektivi. Zato bo potrebno sodelovanje z državo, še dodaja podžupan
Medved.
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