Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 11. 9. 2020
Število objav: 15
Internet: 11
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 6
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 7
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
4

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Z vrhunsko tehnologijo do inteligentne hiše

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeni zakon

...različnih ponudnikov montažnih objektov, vendar jih ima le peščica lastno proizvodnjo, vse zakonsko zahtevane
certifikate in ki gradijo skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Podjetje je vodilni ponudnik izvirnih rešitev na
področju gradnje sodobnih lesenih objektov v Evropi, še pravi direktor in doda, da so vizionarji v panogi,...

Naslov

Koliko let boste delali za svojo hišo?

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

Primož Černelč

Teme

Gradbena parcela

...nepremičninskih agentov. Parcela ob morju, na soncu in v toplem podnebju mika marsikoga, vendar je slovenska
obala precej iskano blago. Za kvadratni meter gradbene parcele boste v povprečju odšteli kar 150 evrov. K temu
prištejte še najdražji komunalni prispevek 20.000 evrov in kronično pomanjkanje izvajalcev, pa ste ob lep...

Naslov

Nelegalni objekti na črnuških vrtičkih ob Savi

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

Aleš Stergar

Teme

Gradbeni zakon

...pojasnili, da so v njihovi pristojnosti na primer odloženi komunalni odpadki (pločevinke, embalaža, papir) ali
postavitve enostavnih objektov po določilih gradbenega zakona. Prav na tej podlagi očitno zahtevajo odstranitev
nelegalnih objektov. Črnuško vrtičkarsko območje pa je menda tudi prizorišče zabav. Na mestnem redarstvu...

Naslov

V Braslovčah novo žarišče

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 10. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 758 cm2

...zdravstvenemu stanju posameznega delavca. l tos je bilo v Sloveniji manj nesreč med delovnim procesom. Po dve
nezgodi pri delu s smrtnim izidom sta se zgodili v gradbeništvu in predelovalni dejavnosti, en primer je bil zabeležen v
kmetijski dejavnosti. Pri težjih nezgodah pri delu sta najpogostejša vzroka zdrs in spotik, sledijo...

Naslov

Vztrajnost in savinjska trma

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

Tatjana Cvirn

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 26

Površina: 2.082 cm
2

...povezuje ljudi na ljubiteljski osnovi? Razdelili smo si delo. Ustanovili smo gradbeni odbor, ki se ukvarja s projektom.
Člani so * prostovoljci s poklici iz gradbeništva. Drugi so zadolženi za zbiranje denarja, za oglaševanje... Do
nedavnega vsega tega nismo počeli s polno paro, ker smo čakali, da se bodo dela začela. Dokler...
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Naslov

Največ znamenitosti spoznam kar med ogledom gradbišč

Medij

Horizont, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

Stran: 36

Površina: 854 cm2

...odpovedanih. V preteklih letih sem bil poslovno veliko na poti, predvsem kot izvršni podpredsednik Svetovne
inženirske federacije. Naj na tem mestu izpostavim obisk Zambije, in sicer zaradi srečanja afriških inženirjev. V to
afriško državo sem bil povabljen kot predavatelj. Gre za lokacijo, posebno zanimivo z gradbenega stališča,...

Naslov

Gospodarstvo uspešno okreva

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 10. 9. 2020

Avtor

Mira Zakošek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 541 cm2

...katere si veliko obetamo, saj bo predstavljala osnovo za črpanje evropskih sredstev za ustvaijahje alternativnih
delovnih mest.« Kaj pa ostale dejavnosti? »Gradbeništvo kot tretji steber tukajšnjega gospodarstva je v minulem
obdobju prav tako poslovalo relativno dobro, vlaganja so potekala normalno. Največji minus beležijo...

Naslov

Z vrhunsko tehnologijo do inteligentne hiše

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeni zakon

...različnih ponudnikov montažnih objektov, vendar jih ima le peščica lastno proizvodnjo, vse zakonsko zahtevane
certifikate in ki gradijo skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Podjetje je vodilni ponudnik izvirnih rešitev na
področju gradnje sodobnih lesenih objektov v Evropi, še pravi direktor in doda, da so vizionarji v panogi,...

Naslov

Šentilj: Prostora v vrtcu na Sladkem Vrhu je dovolj

Medij

Mojepodravje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

M. P.

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...zakona. Ta bi morala biti zaključena konec avgusta, a so jo zaradi obsežnosti sprememb podaljšali na predlog
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije. Od slovesni otvoritvi (od leve): župan
mag. Štefan Žvab, ravnateljica Andreja Košti in poslanec Marijan Pojbič. (vir: občina) Občina Šentilj je s prenovo...

Naslov

Zaključuje se javna obravnava osnutka novega gradbenega zakona

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...zakona. Ta bi morala biti zaključena konec avgusta, a so jo zaradi obsežnosti sprememb podaljšali na predlog
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije. Med predvidenimi novostmi osnutka je, da
plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se izpolnila...
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Naslov

Zaključuje se javna obravnava osnutka novega gradbenega zakona

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...zakona. Ta bi morala biti zaključena konec avgusta, a so jo zaradi obsežnosti sprememb podaljšali na predlog
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije. Med predvidenimi novostmi osnutka je, da
plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se izpolnila...

Naslov

Brezplačni dogodek - »Novosti iz gradbenega zakona«

Medij

Podjetniski-portal.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...obveznosti; razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi IzvajalecPogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo
gradnje – prehodni rok 1.6.2020 Imenik IZS; OZS in GZS - razlike med vpisi Naloge izvajalca, vodje del in vodje
gradnje Zakonske obveznosti in razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi...

Naslov

FIBRAN: serija 3 webinarjev o trajnostnem in trajnem zaščitnem ovoju stavbe

Medij

Gradbenik.net, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...aplikacij toplotne izolacije in hidroizolacije, referenčnih primerov, detajlov in prerezov Udeležba na vseh webinarjih
prinaša kreditne točke s strani IZS in ZAPS....

Naslov

Festival Odprte hiše Slovenije

Medij

Fgpa.um.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

...Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Smetanova ulica 17, 2000
Maribor ...

Naslov

Predvidene spremembe gradbenega zakona

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...hišne številke, ipd.), razen, če so predpisani ali odrejeni na podlagi zakona. Te prepovedi morajo udeleženci (denimo
upravljalci, notarji, pooblaščeni inženirji, ipd.) pri različnih vpisih, soglasjih, pravnih poslih, ipd., upoštevati. Toda, če
prepovedi niso izrečene kot del inšpekcijskega ukrepa in obenem vpisane...

4

10.09.2020

Delo.si

Četrtek, 05:31

Država: Slovenija

Kazalo

1 / 10

https://www.delo.si/delove-podjetniske-zvezde/z-vr...

Z vrhunsko tehnologijo do inteligentne hiše
delo.si/delove-podjetniske-zvezde/z-vrhunsko-tehnologijo-do-inteligentne-hise-347022.html

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

Nominiranec v okviru projekta DPZ 2020, podjetje Marles hiše Maribor,
ima ničelno toleranco do kršenja trajnostnih načel podjetja.

Odpri galerijo
Skupaj s partnerji razvijajo tehnološko napreden objekt Dom 24 ur, v katerega bodo vgrajeni inteligentni
gospodinjski aparati in druga notranja oprema s čutnimi zaznavami za spreminjanje ambientalnega
občutka glede na razpoloženjsko stanje uporabnikov, poudarja Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles
hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo

Podjetje Marles hiše Maribor, ki je v letošnje leto vstopil zelo ambiciozno s polno knjigo sklenjenih
pogodb za izvedbo objektov v Sloveniji, Avstriji, Italiji in Švici ter z že sklenjenimi pogodbami za
izvedbo večjega števila modularnih enot za Nemčijo, je moralo med koronakrizo prilagoditi obseg
poslovanja. Zaradi zaprtih meja in posameznih lokalnih ukrepov, ki so prepovedovali opravljanje
Š
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nenujnih del, niso mogli izvajati montaž v Švici in Italiji, zato so, kot je pojasnil direktor podjetja Matej
Vukmanič, vse svoje zmogljivosti preusmerili v proizvodnjo modularnih enot za Nemčijo na zalogo,
kamor so jih zatem začeli z junijem tudi dobavljati.
Podjetje z več kot 120 zaposlenimi (dodana vrednost na zaposlenega dobrih 40.500 evrov) je v lanskem
letu doseglo rekordne, več kot 25 milijonov evrov visoke prihodke, dobiček pa je znašal 1,1 milijona
evrov. Leto 2019 so sklenili zelo uspešno tudi na področju pogodb in projektov za prihodnost. Kljub
krizi zaradi koronavirusa so letošnje prvo polletje sklenili pozitivno, vendar z nekoliko manjšim
dobičkom in prihodki glede na isto obdobje lani. »Vzrok za to je, da nismo mogli odpremiti že
proizvedenih objektov, smo pa večinoma to že nadoknadili. Ob koncu leta naj bi imeli podoben oziroma
malo nižji rezultat kot lani,« še pojasni direktor podjetja Marles hiše Maribor.

Nominiranec: Marles

V razvoj na letni ravni vlagajo od tri do pet odstotkov prihodkov, poleg tega pa podjetje vlaga dodatna
sredstva tudi za podporo razvojnemu oddelku. Podjetje sodeluje tudi z Zavodom za gradbeništvo,
ZRMK, Univerzami v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem, s Holzforschung Austria in številnimi
drugimi, pogosto pa se v razvoj vključujejo tudi njihovi dobavitelji in partnerji.

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

Hitrejše prilagajanje na tržna nihanja
Poleg tega so lani z lastnimi sredstvi v višini milijona evrov prenovili (ekološko in energetsko
učinkovito) in optimizirali proizvodnjo v Lovrencu na Pohorju, kamor so preselili še enoto iz Podvelke.
Glavni vzrok za selitev na eno lokacijo je lažje in hitrejše prilagajanje na tržna nihanja. »Zdaj smo se
sposobni v zelo kratkem času prilagoditi na tržna nihanja, tako na povečana kot zmanjšana naročila. In
to je bistvena konkurenčna prednost.« Proizvodnjo bodo posodabljali tudi v prihodnje in že za konec leta
načrtujejo dodatna vlaganja v strojno opremljenost proizvodnih kapacitet in prijaznejšo tehnologijo z
vidika trajnostne porabe in proizvodnje.
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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!

Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
Proizvodne kapacitete v Podvelki so oddali v najem sestrski družbi Marles PSP, ki proizvaja lesena okna
in je v letu 2020 investirala več kot 1,5 milijona evrov v izgradnjo najmodernejše lakirnice za
proizvodnjo lesenih oken v Sloveniji in s tem razširila svojo proizvodnjo in proizvodne kapacitete.
Zagon nove proizvodnje oken bo oktobra.
Marles kot največji proizvajalec montažnih objektov v Sloveniji in s 75-letno tradicijo na leto proizvede
več kot 220 objektov, od katerih dobri dve tretjini izvozijo v Avstrijo, Nemčijo, Švico in Italijo. »Na
zunanjih trgih na letni ravni ustvarimo polovico vseh prihodkov, in to samo z dobavami in montažami
osnovnih elementov hiše brez gradbeno-obrtniških del, ki jih praviloma matična družba Marles izvaja
samo na domačem trgu. Na tujih trgih namreč dokončanje objektov na ključ organizira bodisi naše
hčerinsko podjetje (kot npr. v Avstriji Marles Fertighaus) ali pa naši pogodbeni partnerji v posameznih
državah.«

Nagrada nemškega združenja
Od leta 2016 pri gradnji modularnih enot sodelujejo z nemškim partnerjem, s katerim so kot prvi na trgu
razvili leseni mobilni dom oziroma modul, ki ga v celoti proizvedejo na ključ z vgrajenim pohištvom v
Marlesu. Posebnost tega modula je njegova velikost, saj gre za 55 kvadratnih metrov veliko mobilno
stanovanje, vseljivo v dveh urah po postavitvi na lokaciji. Zanj je podjetje Marles pred kratkim prejelo
prestižno nagrado Združenja nemških mizarjev in predelovalcev lesa za najboljši proizvod leta v
7
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Nemčiji, še dodaja Matej Vukmanič.

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

V Sloveniji je sicer po njegovih besedah več kot 64 različnih ponudnikov montažnih objektov, vendar
jih ima le peščica lastno proizvodnjo, vse zakonsko zahtevane certifikate in ki gradijo skladno z veljavno
gradbeno zakonodajo. Podjetje je vodilni ponudnik izvirnih rešitev na področju gradnje sodobnih lesenih
objektov v Evropi, še pravi direktor in doda, da so vizionarji v panogi, saj razvijajo rešitve (nekatere
imajo tudi zaščitene), ki jih konkurenca zelo rada posnema. »Splošno znano je, da je iz naše sredine
vzklilo marsikatero Marlesu konkurenčno podjetje v Sloveniji, kar samo po sebi sploh ni napačno, saj
nekatera dosegajo podoben kakovosten nivo gradnje, kar pripomore k dvigu celotne panoge.«

Zaradi lažjega in hitrejšega prilagajanja na tržna nihanja so v podjetju Marles hiše Maribor ekološko in
energetsko učinkovito prenovili in optimizirali proizvodnjo v Lovrencu na Pohorju, kamor so preselili še
enoto iz Podvelke. FOTO: Jure Eržen/Delo

Z razcvetom tehnološko naprednih objektov …
Panoga industrijske proizvodnje montažnih objektov je v zadnjem desetletju doživela razcvet, čedalje
pomembnejši postajajo naravni in okolju prijazni materiali, z majhnim odtisom CO2. »Sodobni trendi v
montažni gradnji sledijo razvoju tehnološko naprednih rešitev, vse bolj sta pomembni tudi raba
alternativnih virov energije in povezljivost objekta z okoljem. Tehnološko dovršena montažna hiša je
8
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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!

narejena iz superizolacijskih materialov, za delovanje uporablja obnovljive vire energije, kot so
napredne toplotne črpalke, rekuperacijske naprave, sončne elektrarne. Z zadnjo se proizvaja elektrika, ki
jo objekt koristi za svoje delovanje, njeni presežki pa se shranjujejo v hranilnikih energije, prek katerih
se polnijo električni avtomobili; najbolj napredne naprave pa celo komunicirajo z okolico in omogočajo
samostojni dvosmerni promet te energije z okolico ob presežkih in primanjkljajih,« predstavi tehnološko
napredni objekt Matej Vukmanič.

V podjetju sledijo vedno večji zahtevi trga in kupcev po bolj ekološko trajnostnih izdelkih, nižjih
stroških in boljšemu obvladovanju tveganj ter odzivov na globalne spremembe v okolju in gospodarstvu.
FOTO: Jure Eržen/Delo
In doda, da so v tak objekt, ki deluje na konceptu neto ničenergijske stavbe, vgrajeni inteligentni
gospodinjskih aparati in druga notranja oprema s čutnimi zaznavami za spreminjanje ambientalnega
občutka glede na razpoloženjsko stanje uporabnikov. Takšen objekt, še doda direktor, je povezljiv z
uporabnikom prek za to posebej razvitih in naprednih multimedijskih aplikacij. Celotni objekt ima tako
imenovanega digitalnega dvojčka, prek katerega je uporabniku omogočeno spremljanje delovanja vseh
bistvenih značilnosti objekta skozi njegov celotni življenjski cikel. Posebnega pomena pri tem ima
dizajn, ki omogoča uporabnikom ne le prebivanje v objektu, ampak tudi opravljanje dela od doma in
preživljanje prostega časa.

… do objekta Dom 24ur
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Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
»Čeprav se opisani objekt zdi marsikomu kot znanstvena fantastika, se lahko pohvalimo, da skupaj z 12
prepoznavnimi slovenskimi partnerji takšen objekt razvijamo v sklopu enega najbolj prebojnih
slovenskih razvojnih projektov s podporo ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, kjer ima
Marles vlogo vodilnega partnerja. Projekt je vreden več kot 15 milijonov evrov in bo na sedežu podjetja
Marles v Limbušu postavljen v začetku leta 2021,« s ponosom predstavi projekt Matej Vukmanič.

S trajnostno naravnanostjo do konkurenčne prednosti
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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!

Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
Podjetje Marles Hiše Maribor se že nekaj časa sooča z vpeljavo trajnostne naravnanosti v svoje strateško
in operativno poslovanje, s čimer si prizadevajo pridobiti konkurenčno prednost in uspešnost poslovanja.
Uvedli so že številne ukrepe, od zmanjševanja količin odpadkov pri proizvodnji in montaži, ločevanja
odpadkov znotraj podjetja in na gradbiščih, poglobljenega sodelovanja s trajnostno naravnanimi
poslovnimi partnerji in povečevanja poslov z lokalnimi podjetji do uvedbe zahtevnejših standardov
varstva okolja ter vključevanje ekoloških materialov in surovin v proizvodni program. »Pri tem sledimo
tudi vedno večji zahtevi trga in kupcev po bolj ekološko trajnostnih izdelkih, nižjih stroških in boljšemu
obvladovanju tveganj ter odzivov na globalne spremembe v okolju in gospodarstvu. Z vzpostavitvijo
trajnostno naravnane poslovne strategije vzpostavljamo sistem, ki temelji na zgledu, organizacijski
strukturi in kontroli ter ničelni toleranci za kršenje trajnostnih načel našega podjetja.«
Direktor Matej Vukmanič še izpostavlja njihovo družbeno odgovornost; tako so že več let sponzor
številnim športnikom, raznim klubom in društvom, finančno pa pomagajo tudi vsem pomoči potrebnim.
Tako so lani z veliko donacijo tudi svojih partnerjev pomagali družini na Kozjaku, ki je zaradi požara
ostala brez svojega doma in se je po manj kot letu dni že lahko vselila v novo hišo.

Že zdaj z mislimi na prihodnost
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Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor.FOTO: Jure Eržen/Delo
V podjetju Marles bomo, pravi sogovornik, še v prihodnje delali najboljše in najbolj napredne montažne
objekte v Sloveniji. »Upam si trditi, da bodo v prihodnje na trgu obstala samo tista podjetja, ki bodo
inovativna, tehnološko napredna in razvojno usmerjena. Sam štejem podjetje Marles za paradnega konja
v panogi proizvajalcev montažnih objektov. Ocenjujem, da bo v prihodnje vedno večjo vlogo pri kupcih
igralo zaupanje in prav to vidim kot največjo konkurenčno prednost podjetja Marles, saj nam kupci tako
rekoč po vsem svetu zaupajo že več kot 75 let.«
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Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
Zaupanje je nekaj, česar ne moreš kupiti ali vzpostaviti čez noč, ampak se gradi skozi leta in je ena
njihovih temeljnih vrednot. »Kupce nam je uspelo skozi leta prepričati, da smo najboljši. Imamo tudi
daleč največje število že postavljenih objektov (več kot 28.000 hiš in več kot 380 javnih objektov – šol,
vrtcev, športnih dvoran), pa tudi na leto proizvedemo daleč največje število objektov. Vsa ta dejstva so
tisti gradniki zaupanja, zaradi katerega nam ostajajo zvesti naši zaposleni, partnerji in kupci, med
katerimi se nekateri vračajo celo v drugi ali tretji generaciji,« pravi direktor podjetja Marles hiše
Maribor.
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Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
Obenem dodaja, da se bodo žal morali tudi v prihodnje soočati z različnimi tveganji, ki pa jih bodo v
družbi kot vedno doslej poskusili pravočasno prepoznati in ukrepati. »Menim, da ima podjetje dovolj
izkušenj in podpore različnih deležnikov, da bo kos tudi vsem bodočim izzivom. Človek si je že od
nekdaj želel zase varno zavetje in lastni dom. Želje so ostale enake, spremenile so se zgolj naše navade,
pa tudi pričakovanja. V prihodnje bomo si bomo prizadevali za dom, ki bo predstavljal simbiozo
bivanja, preživljanja prostega časa in prostora za opravljanje našega dela od doma. To bo objekt, v
katerem bomo živeli, delali in se rekreirali. To bo objekt, ki bo energetsko popolnoma neodvisen od
zunanjih virov energije, samozadosten, s presežki ustvarjene energije pa bo oskrboval tudi sosednje
objekte ter polnil baterije električnih avtomobilov,« pojasnjuje Matej Vukmanič in poudari, da bo to
zagotovo objekt Marles.
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Koliko let boste delali za svojo hišo?
delo.si/mnenja/gostujoce-pero/koliko-let-boste-delali-za-svojo-hiso-348268.html

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

Zemlja ljudem od nekdaj predstavlja veliko vrednost. Tako se mnogi
najmanj enkrat v življenju odpravijo na lov za idealno lokacijo, kjer bi
se ustalili.

Danes je sanjska hišica čedalje težje dosegljiva. FOTO: Shutterstock

Lastna hiška na samem, brez sosedov, obdana z naravo in obveznim vrtičkom. Za marsikoga je to
idealno gnezdece za srečno družino. To so »slovenske sanje«, ki smo jih podedovali od dedkov in babic.
Že res, da je bil življenjski standard nekoč nižji, vendar je bila zemlja poceni, gradnja enostavna,
zakonodaja pomanjkljiva, sosedska pomoč pri samogradnji pa skoraj samoumevna. Danes je sanjska
hišica čedalje težje dosegljiva, a ker je ureditev lastnega doma eden od največjih življenjskih projektov,
smo ljudje pripravljeni stisniti zobe. Redkokdo pa se zaveda, da z izbiro kraja, kjer bo pognal korenine,
tvega kar sedem dodatnih let garanja. To je pokazala raziskava o cenah gradnje hiš po slovenskih mestih,
ki jo je opravil MojMojster.net. Iz odgovorov več kot 100 podjetij so med seboj primerjali stroške
parcele, načrtovanja, gradnje in vse druge očitne ali manj očitne stroške. Med cenami novogradenj v
15

Delo.si
Država: Slovenija

10.09.2020
Četrtek, 06:04

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/koliko-l...

2/3

Kopru, Ljubljani, Celju, Mariboru in Murski Soboti obstajajo precejšnje razlike. Pokazalo se je, da te
številke močno zavajajo, saj ne povedo celotne zgodbe.
Zemlja ljudem od nekdaj predstavlja veliko vrednost. Tako se mnogi najmanj enkrat v življenju
odpravijo na lov za idealno lokacijo, kjer bi se ustalili. A če kmet najbolj ceni rodovitno prst, ima
bodoča družina druge skrbi. Bo parcela dovolj velika, varna in z lepimi razgledi? Bo v bližini službe?
Koliko časa se bomo vozili na delo in v katero šolo bodo hodili otroci? Hočemo ostati blizu sorodnikov
ali si želimo malo več zasebnosti? In konec koncev: Koliko drobiža nam bo po nakupu parcele sploh še
ostalo v denarnici? Ta pereča vprašanja si postavljamo, ko brskamo po morju oglasov za zazidljiva
zemljišča in poslušamo monologe nepremičninskih agentov.

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

Parcela ob morju, na soncu in v toplem podnebju mika marsikoga, vendar je slovenska obala precej
iskano blago. Za kvadratni meter gradbene parcele boste v povprečju odšteli kar 150 evrov. K temu
prištejte še najdražji komunalni prispevek 20.000 evrov in kronično pomanjkanje izvajalcev, pa ste ob
lep kupček denarja, še preden ste zasadili prvo lopato. Kdor nima te sreče, da lahko računa na primorsko
dediščino, se bo do obale moral voziti malo dlje. Dobro izhodišče je Ljubljana. Tu so dobre službe,
dobre plače in dobre šole, veliko je tudi zanimanja, prostora pa malo. Ljubljanske zazidalne parcele so z
259 evri/m2 najdražje v Sloveniji, temu rekordu tesno sledi visok komunalni prispevek 15.000 evrov.
Kdor si takšnega »predujma« ne more privoščiti, bo moral razmišljati drugače in poiskati dobre, a
podcenjene lokacije. Celje, Maribor ali Murska Sobota ponujajo dobro razmerje med življenjskimi
priložnostmi in ceno, saj dobite zemljišče že za od 50 do 63 evrov po kvadratnem metru. Komunalni
prispevek med 7000 in 8000 evri je v mejah normale.
Zdaj ste lastnik zaraščenega travnika, na katerem lahko za zdaj le šotorite. Pravi zalogaj se tukaj šele
začne. Od 66 do 88 odstotkov stroškov nove hiše predstavlja gradnja. Poleg tega, kako dobrega arhitekta
ste najeli, kako veliko hišo ste si omislili in kako kakovostne materiale boste vgradili, je cena odvisna
tudi od posameznih izvajalcev. Pokaže se namreč, da kar 91,2 odstotka izvajalcev prilagodi ceno lokaciji
objekta. Večje ko je zakotje, težja je dostava in višja bo cena. Podobno velja v mestih, vendar tu viša
ceno močno povpraševanje … predvsem po kakovostnih izvajalcih. Povprečna cena gradnje na
Štajerskem in v Prekmurju je 1138 evrov/m2, v Ljubljani 1228 evrov/m2, strop pa prebije v Kopru, kjer
vas bo kvadratni meter novogradnje obral kar za 1328 evrov.
Ko potegnete črto pod stroški, se pokaže, da vas bo nov dom v Ljubljani stal 344.000 evrov, tesno sledi
Koper s 333.900 evri. Zanimivo je, da bi na prvi pogled za hišo v Celju, Mariboru ali Murski Soboti
prihranili najmanj 90.500 evrov, a ta primerjava skriva past. Številčni prihranek ne pomeni nujno
sorazmerno nižjega deleža vloženega dela, saj se lokacije poleg cen razlikujejo tudi v višini plač,
vrednosti nepremičnin in posledično tudi v višini stanovanjskega kredita. Veliko boljša je primerjava,
koliko let boste v resnici morali delati, da boste svoj sanjski dom v celoti odplačali.
V Ljubljani so skoncentrirani tako ljudje kot priložnosti. Čeprav mesto kronično boleha za
astronomskimi cenami in pomanjkanjem stanovanj, situacijo delno blaži visoka kupna moč, saj je bruto
domači proizvod na prebivalca kar 98 odstotkov višji od, na primer, Murske Sobote. Tudi povprečna
ljubljanska plača je 190 evrov višja. Kljub višjim življenjskim stroškom se dodatni prihodki
Ljubljančanom obrestujejo, saj bi z dvema povprečnima plačama prišli do kredita z mesečnim obrokom
okoli 930 evrov, s katerim bi odplačali hišo v 25 letih. Čeprav razlika v ceni med hišo v Ljubljani in
Mariboru znaša skoraj 110.000 evrov, boste hišo na sončnem Štajerskem odplačali le eno leto prej! Še
eno leto boste prihranili z gradnjo v Murski Soboti. Izstopa le Koper, kjer vam bo 31 let odplačevanja
hiše pobralo precej las z glave.
Kljub ogromnim razlikam v ceni novogradenj podrobnejši pogled pokaže, da so te manjše, kot bi si
Ž
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mislili. Že res, da boste v sanjsko hiško vložili od 23 do 31 let delovne dobe, a konec koncev si gnezdo
posteljemo le enkrat v življenju, svojim najdražjim pa privoščimo le najboljše. Srečno gradnjo!
***
Primož Černelč je arhitekturni kolumnist in podnebni aktivist.

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

Prispevek je mnenje avtorja in ne odraža nujno stališč urendištva.
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Nelegalni objekti na črnuških vrtičkih ob
Savi
Na kilometru in pol je na stotine parcel z lopami, za
odstranitev nelegalnih gradenj pa je rok 1. november.
Objavljeno
10. september 2020 18.30

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

Posodobljeno
10. september 2020 18.30

Odpri galerijo
Glavna pot med parcelami, ki se slepo konča na dveh tretjinah območja, je dolga cel kilometer. FOTO: Aleš Stergar/Delo

Aleš Stergar
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Na levem bregu Save v Spodnjih Črnučah je tako rekoč vse od starega črnuškega mostu čez reko do štiripasovnega viadukta na Štajerski cesti pravo vrtičkarsko velemesto. V resnici ne
gre le za vrtičke, ampak za bolj ali manj urejene parcele za preživljanje prostega časa. Mestni inšpektorji so prvega septembra začeli izvajati nadzor in petim investitorjem izrekli
opozorilo. Tako morajo do prvega novembra odstraniti nelegalni objekt.

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

Rečni bregovi so praviloma težko prehodni, na desnem savskem bregu je vsaj od Ježice do Šmartnega ob Savi že lepo urejena Pot ob Savi, na ureditev poti gorvodno proti Tacnu in
dolvodno proti Snebrju pa meščani še čakamo. Levi savski breg bi bil v spodnjih Črnučah le pogojno prehoden, dostop do petnajstmetrskega pasu, ki je javno dobro, pa je mogoč le na
redkih mestih, saj so na bregu ograjene parcele. Po navedbah občinskega oddelka za ravnanje z nepremičninami je območje v katastrski občini Črnuče in po namenski rabi sodi pretežno
v gozdno in kmetijsko zemljišče, upravlja pa ga sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, v manjšem delu je v območju zelenih površin. Eno zemljišče ob brežini je v lasti občine, nekaj
zemljišč pa je v zasebni lasti. V gozdnem delu na vzhodnem delu območja je MOL uredila trim stezo z lepo ohranjenimi napravami in klopcami ob sprehajalni poti.

V gozdu na vzhodni strani območja je urejena trim steza. FOTO: Aleš Stergar/Delo

Urejene poti med parcelami
Na razdalji najmanj kilometra in pol so v spodnjih Črnučah parcele na obeh straneh glavne in dostopne makadamske in zelo očitno vzdrževane poti, tako da sega vrtičkarsko območje
tudi več kot dvesto metrov stran od reke. Ob takšni parcelaciji so poleg glavne poti tudi stranske, večinoma do vseh parcel pa je mogoč dostop z avtomobili in kolesi. Parcele, ki jih ni
samo na desetine, temveč na stotine, so različno urejene, sami vrtički pa so na prvi pogled lepo obdelani. Na parcelah so poleg vrtov in urejenih trat praviloma različne barake in
senčnice, veliko je vrtnih žarov, tudi ročne črpalke podtalnice je mogoče opaziti. Seveda je vmes tudi nekaj parcel, ki so bolj podobne skladiščem različnega odsluženega materiala in
zanesljivo motijo vse druge vrtičkarje, ki na svojih parcelah več kot očitno preživijo veliko časa.
Tudi v začetku tedna to zeleno velemesto ni bilo opustelo. Tako so mestni inšpektorji v začetku meseca, ko so začeli nadzor nad nelegalnimi vrtički, očitno naleteli na prvih pet
nesrečnikov, jim izrekli opozorilo in določili 1. november kot rok za odstranitev vrtičkov. Mestni inšpektorat je na območju Črnuč, od Ulice Koroškega bataljona do Štajerske ceste, na
podlagi odločbe državnega inšpektorata za okolje in prostor že leta 2008 odstranil nelegalno urejene vrtičke. »V zadnjih letih so žal to območje ponovno degradirali različni uporabniki,«
navajajo na mestnem inšpektoratu in dodajajo, da bodo ob koncu letošnje vrtičkarske sezone inšpektorji izvedli nadzor, in če vrtički ne bodo odstranjeni, izdali odločbo za njihovo
odstranitev. Če zavezanci tudi po tem roku ne bodo odstranili objekta, bodo uvedli izvršilni postopek, v katerem bo na stroške inšpekcijskega zavezanca objekt odstranil zunanji izvajalec
MOL.
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Parcele so praviloma ograjene, tiste ob reki so pravi mali vikendi, 15-metrski pas ob Savi pa je neograjen. FOTO: Aleš Stergar/Delo

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

Na mestnem inšpektoratu so pojasnili, da so v njihovi pristojnosti na primer odloženi komunalni odpadki (pločevinke, embalaža, papir) ali postavitve enostavnih objektov po določilih
gradbenega zakona. Prav na tej podlagi očitno zahtevajo odstranitev nelegalnih objektov. Črnuško vrtičkarsko območje pa je menda tudi prizorišče zabav. Na mestnem redarstvu so
pojasnili, da so v takšnih primerih pristojni zgolj za nadzor nad morebitnimi kršitvami javnega reda in miru na javnem kraju, kot najpogosteje pa so navedli nedostojno vedenje, vsiljivo
beračenje, risanje graﬁtov in nedovoljeno kampiranje.
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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!

Brzice na Savi pri Ljubljani. FOTO: Aleš Stergar/Delo

Inšpektorji se ne bodo ustavili
Inšpektorji bodo nadaljevali nadzor »in vsem prisotnim investitorjem izrekli opozorilo za odstranitev nelegalnega objekta (vrtička). Če investitorja ne bo mogoče določiti, bodo lastniki
zemljišč pisno obveščeni o uvedbi inšpekcijskega postopka.« Vse vrtičkarje na tem območju tudi pozivajo, naj prostovoljno odstranijo vrtičke in pripadajoče objekte ter se s tem
izognejo dodatnim stroškom, ki bodo nastali z uvedbo inšpekcijskega postopka, hkrati pa obdržijo svojo lastnino (objekte in predmete), saj bo ta v nasprotnem primeru odpeljana na
deponijo.
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Med parcelami z vrtički že gradijo plinovod. FOTO: Aleš Stergar/Delo
Sicer pa na delu črnuškega vrtičkarsko-rekreacijskega območja že brnijo gradbeni stroji, saj družba Plinovodi po naših informacijah tam gradi plinovod.

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

Ljubljančani imajo v mestu res številne možnosti vrtičkanja na osmih urejenih območjih z okoli tisoč vrtički, toda ta niti približno ne zadostijo vsem potrebam. Da bi se vrtičkarji iz
prijetnega okolja ob Savi selili na drug konec mesta, na Ljubljansko barje na vrtičke na Rakovi jelši, kjer so še nezasedene parcele, pa je malo verjetno.

22

10.09.2020

Novi tednik Celje

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 3

1/3

Površina: 758 cm2

V Braslovčah

novo žarišče
Spomladi so se lahko v Braslovčah pohvalili, da so se pred
koronavirusom zelo dobro obranili. Žal se september v tej
spodnj esavmj ski občini ni začel prav obetavno in kmalu po
začetku pouka je župan javnost obvestil, da so med zaposlenimi na podružnični osnovni šob zabeležili prvi pozitivni
primer okužbe s covidom. Kljub takojšnjemu ukrepanju in

doslednemu izvrševanju priporočil se razmere niso izboljšale.
Zaradi okužb in karanten med učitelji so morati podružnično
osnovno šolo zapreti. Okužbe so se

nato tako med zaposlenimi

kot med učenci pojavile tudi na matični šoti, kjer sta od torka
v karanteni dva oddelka predmetne stopnje.
»Ždi trenutna epidemiološka

slika v naši občini oziroma v
javnem zavodu OŠ Braslovče

še

po nepotrebnem ne družite

ni najbolj obetavna. Trenutno

v večjih skupinah, da odpoveste

imamo, po nam znanih podatkih, 8 pozitivnih učiteljic, 23

nepotrebne obiske in druženja

15 bol-

znakov 6 tem takoj obvestite

nih učencev, od tega 4 potrjene okužbe s koronavirusom,
medtem ko nekateri še čakajo

kreno poveste o simptomih ter

na rezultate testiranj,« je na so-

kih. Samo tako bomo uspešni

cialnem omrežju Facebook v

pri izvajanju ukrepov za prepre-

jih je v karanteni, ter

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

rih uveljavljena socialna razdalja 2 metra ni dovolj za pre-

ter da v primeru bolezenskih

osebnega zdravnika in

mu is-

vsa dejstva o neposrednih sti-

torek zapisal braslovški župan

čevanje širjenja koronavirusne

Tomaž Žohar in občane seznanil, da je NUZ zaradi tega za dva

bolezni Covid-19,« je še zapisal

oddelka odredil karanteno, podružnica v Trnavi pa še vedno
ostaja zaprta.

Okužbo

s koronavirusom

župan.

Po

zagotovilih ravnateljice

braslovške osnovne šole Marije Arh so se učitelji na tovrsten scenarij

dela v učilnicah

sredi preteklega tedna

in od doma dobro pripravili in

potrditi

tudi pri strokovni
delavki v vrtcu Zarja Celje, v

za sedaj je delo nemoteno. »Se-

enoti Ringa raja. V karanteni
je pet strokovnih sodelavk vrt-

prilagojen njihovim sposobno-

v

so

in 12 otrok, ki

ca

so biti z njo

v stiku.
Žohar,

ki je

te dni precej kriti-

čen do odzivnosti države

-

obči-

na je po prvih odkritih okužbah
zaposlene v šoli sama poslala
na testiranje in tudi plačala stroške le tega
je že sklical tudi
štab občinske civilne zaščite, ki

-

skupaj z občino trudi širitev
virusa omejiti in ustaviti. »Glede
se

situacijo še enkrat pozivam

na

vse, da dosledno spoštujete vsa

priporočila in ukrepe NUZ, da

do dveh metrov

veda je program za prvošolčke
stim. Je pa res, da tega brez izdatne podpore staršev ne bodo

zmogli,« je dejala ravnateljica,
ki glede izvedbe pouka v šoli
ostaja optimistična.

Ob tem ne

gre zanemariti

dejstva, da so, predvsem učitelji

predmetne

stopnje,

morajo pripravljati pouk

ki

tako

v učilnicah kot gradivo za po-

prečitev okužb. Pri kihanju,
kašljanju, kričanju ali petju

aerosoli lahko dosežejo razdaljo tudi do 8 metrov. »Znan-

stvena svetovalna skupina

za

...

nujne primere v Združenem

zastavlja vpraša-

kraljestvu ocenjuje, da bi lah-

katera razdalja je prava,
oziroma zadostna,«
varna

ko bilo tveganje za okužbo s
koronavirusom na razdalji

1,8 metra

Pri

tem

se

nje,

pravi Fabijan.
Študije v zadnjem obdobju
kažejo, da v določenih prime-

učevanje

na

daljavo,

dvojno

obremenjeni. Poleg tega je ka-
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kovost znanja, pridobljenega

poslanega

s pomočjo gradiva,

po elektronski pošti, težko primerljiva z znanjem, ki ga učen-

ci pridobijo ob slušni razlagi.

Okužbe tudi v
celjskih šolah
Sicer pa se okužba širi tudi
med dijaki celjskih srednjih
šol. Tako je v karanteni že
tudi en oddelek višjih letnikov

Srednje zdravstvene šole Celje, kjer so okužbo potrdili pri

enem dijaku. Za dijake, ki jim
je odrejena karantena, je pouk
enega metra od 2- do 10-krat
večje kot na razdalji 2 metra.
Sistematični pregled, ki ga je
naročila Svetovna zdravstvena organizacija,

analizirati
ranja

v

je poskušal

ukrepe

zvezi

distanci-

možnostjo

z

prenosa okužbe. Poročali so,
da socialna razdalja manj kot
organiziran na daljavo, za vse

ostale poteka nemoteno v prostorih šole. Podobno je tudi na
Ekonomski šoli Celje.

Pri

tem tako vodstva šol, kot

učitelji in starši opozarjajo, da
je pri učenju na daljavo učenObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

cev

osnovnih šol ali

dijakov

velika razlika. Dijaki so računalniško opismeni in sposobni
samostojno spremljati pouk v

takšni

obliki.

Pri

osnovno-

šolcih, predvsem pri učencih
nižjih razredov, morajo veliko

vlogo prevzeti starši. Kar je dodatno breme in kar povečuje
tudi razlike med učenci.

-

LKK, foto: TT
Utrip S. D.
meter pomeni 12,8-odstotno

tveganje za okužbo v primerjavi z razdaljami
več, ko

1

meter

ali

je to tveganje 2,6-od-

stotno,« navajajo v Zbornici
VZD.
Ohranjanje socialne razdalje je tako del širšega nabora
preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe,

pri

čemer je ta ukrep treba izvajati skupaj z ostalimi preventivnimi ukrepi (higiena rok,
kašljanja in ldhanja, čiščenje
in razkuževanje prostorov
ter predmetov,
prostorov,

prezračevanje

uporaba zaščitnih

mask...).
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Na I. OŠ Rogaška Slatina so prvi petek septembra izvedeli, da je okužena kuharica.
Ker je moralo kuhinjsko osebje v karanteno, so za tisti dan na šoli za otroke odpovedali
kosilo in popoldansko malico. Starše so prosili, naj po otroke, vključene v podaljšano

bivanje, pridejo kmalu po pouku. Med vikendom so kuhinjo razkužili. Od 7. septembra
malice in kosila v šolo dostavlja podjetje Slorest, ki hrano sicer dostavlja mnogim vzgojno-izobraževalnim zavodom po Sloveniji. Zajtrkov in popoldanskih malic
pa v času, ko
je prehrana organizirana nekoliko drugače, na šoli ni.

Na varuha človekovih pravic RS je bilo naslovljenih več pobud, ki so povezane z zaščitnimi maskami na delovnem mestu in z možnostmi delodajalca za ukrepanje proti delavcu, ki nošenje maske odklanja. Varuh vztraja pri
stališču, da so ukrepi, ki prispevajo k zajezitvi širjenja virusa v prvi vrsti strokovno epidemiološko vprašanje in da
je treba zaupati presoji stroke.
Delodajalec je na podlagi

delovnopravne zakonodaje dolžan vsem delavcem zagotoviti varnost in zdravje pri

delu. Prav tako morajo zaposleni spoštovati in izvajati predpise

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

in ukrepe o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo
opravljati delo, da zavarujejo svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Kršitev obveznosti delavca
je mogoče šteti tudi za hujšo obliko kršitve obveznosti iz delovnega razmerja, ki lahko vodi v odpoved pogodbe
o
zaposlitvi. Varuh ob tem poudarja, da mora delodajalec zagotoviti takšno varovalno
opremo, ki ustreza specifičnemu
zdravstvenemu stanju posameznega delavca.
l£tos je bilo v Sloveniji manj nesreč med delovnim
procesom. Po dve nezgodi pri delu s
smrtnim izidom sta se zgodili v gradbeništvu in predelovalni
dejavnosti, en primer je bil
zabeležen v kmetijski dejavnosti. Pri težjih nezgodah pri delu
sta najpogostejša vzroka zdrs
in spotik, sledijo zdrsi, padci in rušenja materiala. »Dejstvo
je, da je bil v mesecih epidemije in
tudi kasneje zaradi posledic nastale krize obseg proizvodnje bistveno
manjši kot sicer, čemur
gre verjetno vsaj deloma pripisati tudi manjše število nezgod,« pravijo pri Zbornici
VZD.

Drugi teden šolskega leta se je začel z
več skupinami in razredi v karantenah.

Seznam se spreminja skoraj vsakodnevno,
na ministrstvu za izobraževanje
napovedujejo, da bodo zbirne podatke za
tekoči teden začeli objavljati ob petkih,
vzpostavljajo tudi aplikacijo za vnos
podatkov. Pričakuje se tudi bolj jasna
pravila, kdaj je treba otroke testirati.
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Brane Povše, predsednik

Planinskega

društva

Celje

-

Matica

Vztrajnost
in savinjska trma
»Prej sem bil dva mandata podpredsednik. Prejšnji predsednik društva Mirko
Doberšek, ki je zaradi zdravstvenih razlogov odstopil, me je vprašal, ali bi prevzel vodenje. Če bi vedel, da bo za kočo na Korošici pogorel še dom na Okrešlju,
je vprašanje, ali bi me prepričal,« pripoveduje Franc Povše, prijatelji ga kličejo
Brane, ki

je pred letom in pol prevzel vodenje Planinskega društva Celje

tica. S tem

si je naložil zahtevno

-

Ma-

nalogo, a Savinjčanu iz Orle vasi, nedavno

upokojenemu, vztrajnosti in trme ne manjka. Vse to bo potreboval, da bo nova
koča na Okrešlju do leta 2022 pod streho. Dolgoletnemu alpinistu, inštruktorju
in gorskemu reševalcu se vidi, da je bolj vajen dela kot govorjenja. Zato mu ni
bilo težko večino minulih dni preživeti na

Okrešlju.

TATJANA CVIRN
Leta

2017 je najprej pogorel

Že logistično, kaj

šele finančno, je prevelik

zalogaj graditi dve koči naenkrat. Gradnja na

Okrešlju (1.396 m). Za novogradnjo na Okrešlju

Korošici bo še težja kot na Okrešlju, kjer smo

je društvo pred kratkim pridobilo gradbeno do-

imeli srečo, da se je ohranila tovorna žičnica,

voljenje. Člani društva so medtem na pogorišču

medtem ko bo treba na Korošico vse pripeljati

porušili ostanke zidov, opravili zemeljska dela

s helikopterjem.

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

Kocbekov dom na

Korošici (1.808 m), lani še Frischaufov dom na

za temeljno ploščo. Tja je pred

Glede projekta, ki na Okrešlju predvideva

kratkim helikopter Slovenske vojske dostavil

modernejšo stavbo, kot smo jih sicer vajeni

prve tone materiala. Zdaj

v hribih, je bilo tudi nekaj pripomb. Kaj pravite na to?
Nobena stvar nikoli ni vsem všeč. Večina, ki

se

začenja še

bolj

pospešeno zbiranje denarja, pravi predsednik

društva Brane Povše.
Član PD Celje

Matica, ki ga vodi leto in pol,
»Ko sem
prišel v srednjo šolo v Celje, sem se vpisal v
društvo. V Preboldu ga takrat še ni bilo, v Celju
-

je postal pred skoraj petdesetimi leti.

jih poznam, je navdušena nad projektom, nekaterim seveda ni všeč. A treba je s časom naprej.

Vsakega, ki ni zadovoljen, vprašam, kakšen avto
je vozil pred 30 leti in kakšnega vozi zdaj.

je bil tudi edini alpinistični odsek,« se spominja

Morda je kriva bojazen, da to ne bi bila več

ki ga je privlačil alpinizem, ki je še vedno
njegov način življenja. V društvu je počel že

prijazna in domača planinska koča, ampak

Povše,

vse mogoče,

opravljal je različne vodilne nalo-

gorski hotel?
Ne,

glede tega ni bojazni. Le sobe bodo malo

ge, zato je bilo nekako logično predsedovanje

bolj udobne in kuhinja bo sodobnejša, kar mora

društvu.

biti glede na predpise. To ni odvisno samo od

Po požaru na Korošici je društvo načrtova-

nas

v društvu.

lo gradnjo tamkajšnjega novega doma. Ko je
pogorel Okrešelj, ste dali prednost tej posto-

Kako ste se organizirali glede zbiranja denarja, glede na to, da gre za milijon evrov

janki. Zakaj?

vreden projekt, medtem ko društvo povezuje

smo takrat že imeli tri bivalne
zabojnike, uredili smo majhno kuhinjo in pre-

ljudi na ljubiteljski osnovi?

Na Korošici

nočišče za 16 ljudi. Na Okrešlju pa smo bili brez
vsega. Poleg tega je to zelo obiskana točka. Ob

Razdelili smo si delo. Ustanovili smo gradbeni odbor, ki se ukvarja s projektom. Člani so

*

lepih koncih tedna jo je obiskalo od 500 do tisoč

prostovoljci s poklici iz gradbeništva. Drugi so

ljudi. Zato smo se odločili, da bomo dali pred-

zadolženi za zbiranje denarja, za oglaševanje

nost Okrešlju. Za današnje razmere nam je hitro

Do nedavnega vsega tega nismo počeli s polno
paro, ker smo čakali, da se bodo dela začela.
Dokler nismo imeli česa pokazati, nismo za-

�

A

uspelo pridobiti načrt in gradbeno dovoljenje,
trenutno

smo

pred izbiro izvajalca za gradnjo

novega doma.
Korošica bo torej morala počakati

čeli zbirati denarja, saj bi nam kdo rekel,

...

da

vse stoji.

...
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Kako težko je danes priti do vodilnih v podjetjih in jih prepričati, da pomagajo?

tno-plezalni

Odvisno od podjetij, nekaj posluha je še, »ko-

je

uspešen član, veliko

mladih. Mladinski odsek je vse do letos

rona« je sicer prinesla dodatne težave, a upam,

vsako poletje pripravljal planinske tabore za

da bomo uspeli in do leta 2022 končali gradnjo.

otroke od 10. do

Najeli bomo agencijo, ki bo pripravila vsa izho-

Ali gre predvsem za otroke,
doma vajeni hoditi v hribe?

dišča, kako

lotiti akcije zbiranja, kaj dobijo

se

sponzorji v zameno za prispevek

...

ki

že od

so

so

prilagojene in vodniki

so primerno uspo-

sobljeni za delo z otroki.

jo na vaše pozive in akcije?
Majice in šali, ki smo jih pripravili, gredo kar

množično v prodajo, manj je SMS-donacij, ki
jih tudi nismo tako zelo oglaševali.

Brez pomoči Slovenske vojske verjetno tudi

ne bi šlo. Dobro sodelovanje med Slovensko
vojsko in Planinsko zvezo Slovenije

14. leta.

Večinoma res. Radi hodijo, se družijo, ture

Se tudi planinci, ljubitelji Okrešlja, odziva-

Je tudi vašemu navdušenju za hojo v hribe botrovala družinska tradicija?
Niti ne. Pri nas doma smo dvakrat do trikrat
letno šli na manjše hribe. Hodil sem predsošolci.

vsem s prijatelji,

Kaj

(PZS)

človeka vleče, da se loti tudi alpini-

stičnih vzponov?

traja že več kot 20 let.

Težko rečem, kaj me vleče. Tudi sam sem

Slovenska vojska nam je zvozila vse zaboj-

Ko greš na primer v Hima-

tem razmišljal.

nike na Korošico in pomaga tudi pri gradnji na
Okrešlju. Ne le da je vse to odobril vrh Slovenske

o

vojske, tudi piloti helikopterja so bili zelo požr-

ko prideš nazaj, bi spet šel. Nikoli se nisem

da so v enem dnevu zvozili, kar je bilo
predvideno. Prepeljali so kar 40 ton materiala. To
je bil šele začetek, letos imamo v načrtu še eno

pinističnih vzponov letno. Posebej

takšno akcijo, naslednje leto, ko bo treba postavi-

rišankar leta

ti leseni del koče, bo sploh pomembna vloga SV.

leta

tvovalni,

Del denarja bo za gradnjo prispevala PZS,
računate tudi na

državna sredstva. Kako je

z njimi?

Razpis

gospodarski razvoj
podporo planinski športni in

(ministrstva

za

in tehnologijo za
večnamenski rekreacijski infrastrukturi, op.p.)
predvideva 200

tisoč evrov. V teh dneh bomo

imeli urejene vse papirje za prijavo.
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odsek in uspehe plezalcev. Jer-

nej Kruder je naš zelo

Društvo skrbi kar za štiri postojanke, poleg
Okrešlja in Korošice sta tu še Dom planincev
v

Logarski dolini in Orlovo gnezdo pri slapu

Rinka. To je kar zahteven zalogaj ob vedno
večjih težavah z oskrbniki, kajne?
S približno 500 člani in štirimi postojankami sodimo med večja društva v
Sloveniji. Z oskrbniki smo imeli doslej kar srečo. Večino denarja, ki

so

ga prinesle koče, smo vračali v njihovo obnavljanje in posodabljanje.
Korošica je bila tako že pred požarom
smo

v celoti prenovljena, v Okrešelj

vložili sto tisoč evrov v dveh letih

pred požarom, manjkala so le še vrata
Verjetno ste že nekolik siti, da morate

spet reševati iste težave.
tudi o tem, a ko v eno stvar

zagrizeš, moraš zadevo izpeljati do konca.

V društvu deluje tudi več odsekov. Kako
delajo v sedanjih razmerah?

Imamo alpinistični, športno-plezalni, vodniški in mladinski odsek in vsi dobro delujejo tudi

v teh razmerah. Alpinistični odsek

ima vsako leto alpinistično šolo, zadnja je
bila uspešna, saj imamo 15 dokaj zagnanih
tečajnikov.

Posebej

dokazoval. Še

lahko izpostavim špor-

vedno opravim 30

do 40 also

mi v

spominu ostale prva celjska odprava na Gau-

ki

1983, malo prej

na Nanga Parbat.

1990

jih ne pozabiš.

sem

v Nepalu

Že svet

drugačen. Ljudje

na Norveško

in

To so doživetja,
je pov-

so preprosti, živijo,

da preživijo. S tem so zadovoljni, do tujcev
imajo poseben odnos, vsak gost je »poslan
od boga«.

Je pa res, da jim tujci prinašajo
tudi zaslužek. Vsakih nekaj let grem v Nepal
A
¥
?
ali Južno Ameriko. Letos to ni šlo. Pred leti
smo bili alpinisti

iz celjskega odseka v Indiji.

Zaradi vremena nam ni uspelo priti na vrh
gore. So pa odprave manjše kot nekoč. Veliko
je tudi vzponov po Evropi.

Vas grize, če vam ne uspe osvojiti vrha?
Malo že. Če bi bili na primer v Indiji teden
prej, bi brez težav prišli na vrh, tako pa ni šlo.

Je pri takih zahtevnih vzponih pomemb-

no imeti dobrega plezalnega partnerja,

na

katerega se lahko zaneseš?
Če greš v zahtevne hribe,

zagotovo. Sicer

se moraš zanesti predvsem nase.

Gre za fizično ali bolj

za

psihično pri-

pravljenost? Nekateri pravijo, da je vse
glavi

Ni

na sanitarijah.

Razmišljal sem

lajo, ni posebnih užitkov na naporni poti, a

v

...
vse

v glavi,

pomembna je

tudi fizična

pripravljenost.

O čem

človek razmišlja, ko premaguje

višine?
O ničemer posebnem. Večinoma so že razgledi božanski, ko gre za visoke hribe.
nekaj zabiješ v trmasto

Če si

glavo, rineš naprej.

Ste tudi v življenju takšni?
Pravijo,

da sem trmast.

Ko

se

neke stvari

lotim, je ne spustim kar tako.

Ali pri

tem poslušate tudi druga mnenja?

Zagotovo, sploh na področjih, ki jih ne poznam, na primer

Vrsto let

ste

gradbenem.

bili

tudi načelnik celjske

postaje Gorske reševalne službe Slovenije.
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Kako ste se znašli med reševalci?
Običajno je, da te kot alpinista povabijo

Plezalni

med reševalce.

ubil na

Reševalna služba še vedno

Oj-

na ta način nabira svoj kader. V Celju nas je 30
reševalcev. Usposabljanja obnavljamo vsako

strici,

drugo leto in vsake tri leta moramo na novo

pozimi zdrsnilo

opraviti zahtevne izpite.

leto kakšno smrtno žrtev, letos na srečo ne.

je ta

na prostovoljni

dejavnost organizirana

osnovi ali bi

morala biti

profesionalizirana?

ko

je

mu

Nesreč v hribih ne manjka. Se vam zdi
ustrezno, da

...

Na žalost smo imeli vsako

Imate najljubšo točko v planinah?
Ne boste verjeli, a moja najljubša točka je
že od nekdaj Okrešelj. Naravni amfiteater,
obdan s hribi, je res enkraten.

V lepem vremenu bi bilo izvedljivo, da bi to
valne akcije v glavnem izpeljane s pomočjo

Ste za hribe navdušili tudi svojo družino?
Z ženo hodiva veliko skupaj v hribe, starejša hči je tudi navdušena, mlajša ne. Človek

helikopterja. V slabem vremenu ah v is-

se

so reše-

opravljala ekipa profesionalcev, saj

kalnih akcijah pa je treba imeti v ekipi
vsaj 15 ljudi. Država verjetno nikoli

mora

sam

odločiti, nikogar nima smisla

siliti.

bilo na tem področju v Sloveniji

Včasih smo bili Slovenci znani po številnih uspešnih odpravah na najvišje vrhove
sveta. Jih je zadnja leta manj ali samo

zaposlenih približno 400 ljudi.

niso tako popularizirane in ne vemo

Je zadnja leta težje oditi na
reševalno akcijo sredi delov-

zanje?

ne bo

dala toliko denarja, da bi

Zdaj gre bolj za žepne odprave, ne
tako množične, kot so bile nekoč.

nega dne? Kako delodajalci
(

gkfdajo nafb?

Nas je bilo 20 v odpravi pod Nan-

Sam nisem nikoli imel težav, vendar so primeri, ko ne morejo kar tako iz službe.

ga Parbatom. Danes ne dobiš
toliko ljudi skupaj. Tudi denar

Prigod iz reševalnih akcij je verjetno kar
precej

...

Težko bi izpostavil eno. Spominjam se tiste
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kolega

je pred leti

se

je težava. Včasih se ga je dalo
»nafehtati«, zdaj je to težko.

pred leti, ko smo ravno gradili zavetišče na

Kakšna je po vašem mnenju priho-

Okrešlju, ki je na žalost tudi pogorelo, kar

dnost društva, glede

kaže, da nimamo sreče s požari. Dve dekleti sta obtičali v steni Male Rinke. Z Okrešlja

prostovoljno

smo lahko hitro

šli na pomoč. Reševali smo

ju ponoči. Ponavadi je tako, da se tisti, ki
zaplezajo«, skušajo

»se

sami rešiti, dokler je še

svetlo, ko se stemni, pa ne gre več in kličejo
pomoč. Celo noč smo porabili, da smo prišli

do njiju in ju potegnili s stene.
Najpogosteje

nad

smo reševali

Okrešljem. Planinci se

gubijo, zaidejo kje

ljudi

v stenah

pogosto tudi iz-

na nižjih predelih.

Verjetno so vam hvaležni vsi, ki

ste

jih

rešili. Ste kdaj dobili kakšno posebno darilo
v znak zahvale?
Enkrat smo

po dveh dneh našli in rešili
ki je obtičal med Tursko goro in

Tržačana,

Brano. Po vrnitvi domov je poslal paket s
piščalkami. Verjetno je mislil, da bi komu
prišle prav, če bi se znašel v podobnih razmerah, kot se je on. Zdaj se da marsikdaj s
pomočjo telefona določiti kraj, kjer je nek-

do zašel.

Tudi reševalci smo

opremljeni kot nekoč,

veliko bolje

oblačila so zdaj laž-

ja. Včasih smo imeli debele in težke
puloverje.

Se vas nesreče še vedno
dotaknejo?
Najhuje je, če rešuješ
koga, ki

ga poznaš.

na

to, da

je osnova

delo

članov?
Dela v društvu je vedno veliko.

Na

30

do

50 članov lahko računaš pri raznih akcijah.
Vidim, da je tudi med mladimi kar precej tistih, ki se dobro odzivajo.
Bi morala država glede na

vedno bolj

množičen obisk planin več prispevati pri
urejanju koč in planinskih poti?

V tujini država bolj skrbi za postojanke. V
nameni vsako leto sredstva

Švici na primer

za celovito obnovo petih koč. Pri nas je bil
lanski sklep poslancev državnega zbora glede
rezervacije denarja za Okrešelj prva takšna

zadeva. Država obljublja tudi razpis za ekološko sanacijo nekaterih planinskih koč,
a

ga še ni.

Bi bilo treba po vašem
mnenju omejiti obisk
prilju-

nekaterih

točk?

bljenih

Na Triglavu sem
bil

poletnih

v

mesecih
dnje leta

sicer
na

vrh

naza-

1983,

hodim
samo

še pozimi, ko
so

tam

le red-
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ki. Večja težava
se

mi zdi

v dolinah,
Vrata,

promet

kot

Logarska

Slednja

so

...

je bila ob

koncih tedna polna
avtov.

Bolje bi bilo na

začetku doline postaviti
parkirno hišo in potem vo-

ziti turiste po dolini.
Foto: SHERPA

»Alpinizem ni samo šport, ampak je način življenja. Svoje življenje
moraš temu prilagoditi. Vsaj enkrat tedensko grem v hribe.
Pozimi je še lepše.«
»Zdravnici na nedavnem

pregledu ni bilo jasno, kako to,

da mi nič ne manjka.«
»Upokojensko obdobje je izgledalo zadnje čase

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

tako, da sem bil po tri do štiri dni na Okrešlju, nato
sem opravil še kaj nujnega doma ...«

/

»Med

\

potjo na vrh ne
počivam veliko, na

cilju pa si vzamem čas,
sploh če je lepo vreme.
Fotografiram razglede,

m

pri tem prisegam na
fotoaparat.«

,

»Reševalec mora biti najprej

alpinist in ob tem vztrajen. In

za družbo mora biti.«
Novembra 1983 se je Brane Povše znašel v zanimivi druščini članov celjske alpinistične odprave, ki je osvojila
himalajski Gaurišankar. 7.125 metrov visok južni vrh je osvojila po še nepreplezani južni steni. To ja bila do takrat
prva društvena himalajska odprava v Sloveniji. V odpravi, ki jo je vodil Slavko Cankar, so bili še Aco Pepevnik,

-

Matica) kot
Smiljan Smodiš, Aleš Stopar, Marjana Šah, Bojan Šrot, Jože Zupan in Zvone Drobnič (AO Ljubljana
je tudi
Žunter
Šrot.
od
koder
tedniku,
je
poskrbel
zapise
novinar
Srečko
Ta
Novem
ter
za
v
gost, zdravnik Tone
pričujoča fotografija ob vrnitvi odprave v Zagreb.
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Zgodbe,

ki

jih prinesemo

potovanj, lahko

s

odstirajo zgodovino in običaje tuje

lahko pa
tov.

države,

dotikajo tudi gradbenih projek-

se

Mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega

sklada

RS

Inženirske

predsednik

in

na

stavbe in gradnjo. Mir in tišino najde v zavetju drukot predavatelj in

ob

tna,

Pestrost

v

in

strokovnjak

s

Tudi

Zambezi

zelo

malo

še posebej ljuba. Kot direktor Sklada se zavzema za

gradnjo javnih najemnih stanovanj po vsej državi.

prospekti

Pred tem

pa ste

bili veliko na poti

Med epidemijo smo

stanje.

no

vode

nekoliko spremenila

slttžbenih kot tudi

tako

Tudi reka

sloni,

ob
še

Zambezi
konji,

nilski
tam

je neverje-

krokodili

..

res neverjetna.

osebnih.

...

je

ki

kjer

strani,

bila ob

bilo

jo

se

ravno

turistični

prelivajo

ogromne

precej drugačna.

ima svoj čar, predvsem pa odseva

to

Svet

namreč

se

in z globalnim

že

sooča

s

aktual-

pomanjkanjem

segrevanjem.

Lizboni

gradbenega kongresa.

Svetovnega

takrat

nudijo

mojem obisku

V temperamenti portugalski

žili

je

vendar

Običajna slika,

spletne

in

in so visoki kar 128 metrov?

videl,

sem

vode.

Ampak tudi

koronavirusa je

so

njej

slapove

svetu, tudi v afriških državah in Avstraliji, ki mu je

potovanj,

spomin.

v

ogledovali

si

ogledali tudi Viktorijine slapove, ki se boho-

Ste si

tijo na reki

količine vode,

Epidemija

smo

živalskega sveta je

področja gradbeništva pa svoje znanje deli po vsem

načrte

ko

zbornice

Jugoslavijo, je predvsem pozoren

žinske hiše v Istri,

zahodu,

posebno vtisnil

Slovenije, kije kot dijak z dvignjenim palcem prepotoval celotno

mi je

gradbišče,

Bocvane, Zimbabveja in Namibije. Ta pogled se
sončnem

se udele-

ste

S čim

vas je

navdušila Portugalska?

delali od doma in

imeli virtualne

V

portugalski prestolnici sem

predaval

o

zgodovini

sestanke, nekaj že načrtovanih poti je bilo seveda odpo-

organizacije inženirskih zbornic na področju centralne

vedanih.

veliko na

in

vzhodne Evrope.

Svetovne

ni

bilo,

preteklih letih sem bil poslovno

V

predvsem

poti,

inženirske

telj.

V

to

Gre

in sicer

Naj

podpredsednik

na

zaradi

tem

mestu

srečanja

za

lokacijo,

njega

se je

posebno

izpostavim

afriških

afriško državo sem bil povabljen

stališča, saj na reki

Prav z

izvršni

federacije.

obisk Zambije,
jev.

kot

zanimivo

kot

z

inženir-

stičišče

največ

Časa

stvari

za individualne oglede skoraj
sem

med ogledom gradbišč, tako

vezane na delo,

spoznal mimogrede, kar

tudi običajno potekajo

poti,

ki ga opravljam.

predava-

gradbenega

Zambezi gradijo zelo privlačen most.

videlo

še

štirih držav, Zambije,

Poseben

Najbolj

vtis je na vas

se

mi

je

naredila Avstralija

v spomin

vtisnil

obisk

...

Melbourna.

Mesto je čarobno, njegovi prebivalci tudi, vse je na dosegu
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z lastnimi investicijami,

tavljanja

Programi

javnih najemnih

sofinanciranja zago-

stanovanj

skupno

stanovanj

najemnih

javnih

2144 novih

zagotoviti

stanovanjskih

in

za nakup

za starejše ter Javnim pozivom

enot

stano-

v vrednosti okoli 286 milijonov evrov.

vanj

Gradbena dela na
Sklada

gradenj

epidemiji

koronavirusa

potekala na treh lokacijah, v dveh mestih

vložili veliko dela

Vsi smo

potekala

nemoteno

lastnih

gradbiščih projektov
kljub

so

tudi

truda

in

...

v to, da so

epidemijo,

med

in

dela

sicer

v

Ljubljani na lokacijah Novo Brdo in Skupnost za mlade
Gerbičeva

Z

enot

skupaj

stanovanj

Prav

kot

več

potekajo

tako

vrzel pri

Ljubljani in

v

partnerskih projektov

tržnih pogo-

dela na

javnih

po

dostopu do naje-

Maribor po

gradbena

gorco.

stanovanjskih

novih

800

zmanjšati

nameravamo

mnih

jih.

v Mariboru na lokaciji Pod Pekrsko

ter

izgradnjo

gradbiščih

razpisih

javnem

in

pozivu po celotni

Sloveniji. Za izgradnjo teh javnih naje-

mnih

je

stanovanj

Sveta Evrope

bila aprila

50 milijonov evrov,
če

2019

banko

razvojno

z

(CEB) sklenjena posojilna pogodba v višini

vire.

finančne

s katero
njimi

Z

je

mu

Sklad

je

pridobil manjkajo-

omogočeno izvajanje

gradnje novih najemnih stanovanj

na območjih, kjer so

potrebe največje.

delo je usmerjeno tudi v prizadevanje za
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Vaše

odkrival sem
reke. Mislim, da vsi
roke,

peš

ga

vemo,

užival

in

slej poti prekrižala tudi koala

še

kdaj

vrnem,

žal

lani so

prijetne

da nam bosta v Avstraliji

ali

vanja

na obalah

in kenguru.

Upam,

preprečili požari,

mi to

prej
da

nisem nadaljeval.

nutek

pa vas pot

v bližini

dijaškega

Ljubljani,

najpogosteje zanese, ko se za

odklopite? Rekli ste,

da običajno izbirate

tre-

bliž-

je cilje, ker med letom pogosto letite v daljne dežele.
Drži, dopust v toplih mesecih še vedno najraje preži-

vljam v družinski hiši v Istri.
katerega

strmine

Italiji ali Sloveniji.
na Kaninu,

bilo

na

dnjega leta zgrajeno

Mariboru

vanja

je

in

leto

preživel

tako

sem

doma lahko najdemo

Tako

Sloveniji.

družine
gradite

Kočevju, Rogaški Slatini
Naš
mo,

in

Save Dolinke

in

stano-

Črnomlju,

vedno

v

...

sodelovanju v naših programih. Pridobili smo

stanovanja

v več

slovenskih regijah,

od

stanovanjski enoti v gradnji v Radencih,
Mežici,

Slovenski

Črnomlju

in

Bistrici,

Brežicah.

Do

Nisem
lokalni

Slovenj

leta

2023

tega

sta

202

Gornji Radgoni,

Gradcu,

in

od

60

tega

na Brdu.
ki

gorco,

V
bo

oskrbovanih,

starejših občanov.

tamkajšnjo stanovanjsko uredi-

prav

hrani

velik

kako v

tujini

Zaradi

pijači.

in

in

zgodovinske znamea rad

gurman,

in povsod spremljam,

spoznati,

cilj je, da poleg 118 občin, s katerimi že sodelujek

stanovanj,

imam tišino in mir v naravi,

nitosti.
prosti

na stanovanjskem področju spodbudimo tudi druge

občine

Pekrsko

Kaj pa vas privlači kot turista?

starejše gradijo po vsej
primer

v Ljubljani, ki

Gaj

Na potovanjih ste vedno pozorni na gradnjo, arhi-

tekturo, stavbe
tev.

na

400

let.

priho-

prije-

Prihajam iz oko-

novo energijo.

narava ob sotočju

Stanovanjskega sklada RS je, da se

za mlade,

Pod

bami ter dnevni center za aktivnosti

novo

v celoti

sredine

Novo Brdo

sosesko Zeleni

sosesko

trideset

do

v

projekt

manjši vrtec in prostore za skupnost s posebnimi potre-

Rad
Namen

gradimo

za najem bo

v soseski

dopolnila obstoječo

bo

...

Univerze

pilotni

dopolnjenih

do

stanovanj

doma

za

Zadnje

Bohinjke res neokrnjena.

Save

mlade

za
498

Gre

imela

kotičke za oddih

tne

Dodatnih

ulici.

S

za mlade gradimo

enot

študentskega

in

Gerbičevi

mladih.

to uresničujete

Pozimi pa obožujem bele
izmed bližnjih smučišč v Avstriji,

je lepo. Tudi

lice Radovljice, kjer

109 stanovanjskih

je, kar

Res

Skupnosti
Kam

stanovanjske problematike

projekti v Ljubljani in Mariboru

se

poto-

zato

izboljšanje

uživam

narave

kar se gradi.

tudi

doma

v pre-

poklica

V veselje

izvajajo

mi je

gradbene

projekte. Danes se na pot odpravim s kovčkom, pogosto

sedem na letalo ali v avto. Včasih,
sem

še

z nahrbtnikom prepotoval celotno

tudi pod

milim

nebom. Danes

to

kot

18-letnik,

pa

Jugoslavijo, spal

žal ne bi bilo

več

tako

varno.-

Kočevju,

namerava

Sklad

34

10.09.2020

Naš čas

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 3

1/2

Površina: 541 cm2

Gospodarstvo uspešno okreva
Podjetja v Savinjsko-šaleškem območju počasi okrevajo in zaposlujejo
Povpraševanje v predelovalni industriji skokovito narašča Tukajšnja

-

-

gospodarska zbornica se skupaj z ostalimi združenji in občinami pripravlja na
novo evropsko finančno perspektivo
rezultatih.«

Mira Zakošek

pri premagovanju

Imate tudi primere zaprtja podjetij?

Tukajšnje gospodarstvo po šoku, ki ga je

nastalih težav. Ker

svoje člane zelo dobro poznamo, smo

lahko zelo konkretni in rečemo »podje-

doživelo v pomladanskih mesecih, dokaj

»Ja, tudi. Nekateri manjši gospodar-

tja potrebujejo tole in tole«. Čeprav vsi

dobro okreva in večinoma znova beleži

ski subjekti so se odločili, da prene-

naši predlogi niso sprejeti, lahko trdimo,

rast, predvsem pa v prihodnost zre op-

hajo poslovati, predvsem samostojni

da so sprejeti ukrepi bistveno boljši, kot

timistično. O tem smo se pogovarjali z

podjetniki, ki so zaprli vrata že spo-

bi bili, če bi bili prepuščeni državnim

direktorjem Savinjsko-šaleške gospodar-

mladi in zgodaj poleti, potem pa je

uradnikom. Zadnji takšen primer je ka-

ske zbornice

število izbrisov bistveno upadlo.«

rantena za vse,

mag.

Francijem Kotnikom.

ki prihajajo iz »rdečih«

območij, pri čemer smo dosegli, da so
je bilo tudi kar nekaj od-

Kako je v času korom epidemije delovala

Seveda

območna in kako Gospodarska zbornica

puščanja. Zdaj podjetja ponovno za-

Slovenije?

poslujejo in iščejo predvsem delavce za

pa

izvzete službene poti, kar veliko pome-

ni

delo v proizvodnji. Mislite, da jih bodo

»Nemudoma smo se prilagodili novonastalim razmeram. Večina sodelavcev,

iz tukajšnjega okolja, ki

državah zahodnega Balkana.«

uspela najti?

Kaj pa vaši tradicionalni dogodki, kot je
na primer podelitev prizmnj najboljšim

delala od

»Glede na to, da je v tem trenutku

doma, povezani pa smo bili preko sple-

stopnja brezposelnosti v regiji nekoliko

tnih komunikacijskih orodij. Aktivnosti

višja, kot je bila lani v tem času, lahko

»Podelitev priznanj za najboljše inova-

usmerili v to, da smo podjetjem v

pričakujemo, da bodo podjetja našla

cije SAŠA regije bomo tudi letos izve-

čim večji meri olajšali spremljanje zelo

potrebne kadre za proizvodnjo. Je pa

kjer je bilo to le

smo

mogoče, je

V

V

predlagali ukrepe, za katere smo

ocenili,

da bi bili najboljši za podjetja.

nekaterih primerih smo bili uslišani,

v nekaterih

tudi ne. To je bilo zelo zah-

in naporno obdobje, a bilo
vredno maksimalno potruditi, saj
tevno

s Termoelektrarno Šoštanj. To bo

slovesnosti ne bo pogostitve.«

smo

ja premogovne regije,

veliko obetamo,

je kriza tiste prve mesece, ko so

saj

bo predstavl-

.

povpraševanje po delavcih res veliko,
saj število naročil skokovito raste v več

ko so se dobesedno zapr-

tukajšnjih proizvodnih podjetjih, kar je

se je

seveda razveseljivo. Želimo si, da tako

začela proizvodnja znova organizirati.

ostane tudi v začetku

Takrat

se

zadovoljni z letošnjo bero

inovacij?

»Ne morem reči, da je briljantna,

pa

z njo, glede na situacijo, povsem

zado-

voljni. Veijamem, da bi imeli brez ko-

delalo, prizadela tukajšnje gospodarstvo?

li številni obrati. Po nekaj tednih

pa ste

50 oseb. Po končani

tudi najslabša ni. Pravzaprav smo lahko

sredstev za ustvaijanje alternativnih
delovnih mest.

po en

na dogodku največ

Kako

od katere si

»Najtežje je bilo obdobje po razglasitvi epidemije,

predstavnik podjetja, tako da bo

in

zajeto v strategiji prestrukturiran-

bile težave največje in ko veliko delavcev ni

in sicer bo prisoten le po

je, do kdaj bo obratoval Premogovnik Velenje in kako bo v prihodnje

jala osnovo za črpanje evropskih
pa

po

en predstavnik vsake inovacijske ekipe

tem trenutku je ključno vprašan-

se je

tako ohranili številna delovna mesta.«
Kako

dli, vendar v specifični obliki. Prvič

cev omejili,

vodil. Delovali smo proaktivno: vladi
smo

inovatorjem?

dvajsetih letih bomo število udeležen-

hitro spreminjajočih se predpisov in na-
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za podjetja

imajo svoje enote ali izvajajo projekte v

novega

leta,

da

rona krize

več prijav, ampak tudi letoš-

nje inovacije

so zelo

dobre, vsaj večina

njih, saj imamo kar sedem projektov,

ki jih bomo nagradili z zlatim priznanjem. Veijamem,

da se bodo najboljši

epidemiološka slika ne bi bistveno

trije med njimi, ki jih bomo poslali na

preventivne ukrepe, da ne bi prišlo do

poslabšala in da bi podjetja lahko čim

nacionalno ocenjevanje, potegovali za

šiijenja Covida-19. Odgovornost vodstev

bolj nemoteno delala. Zato podpiramo

podjetij je bila izjemno velika.

preventivne ukrepe, ki

je

bilo treba uvesti vse potrebne

Danes

lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da so
bili delodajalci v naši regiji dosledni in
učinkoviti, saj nismo

imeli nobenega

primera šiijenja korona virusa znotraj tukajšnjih podjetij. Na drugi stra-

ni seje še z večjimi težavami srečeval
sektor storitvenih dejavnosti, ki daljši
čas ni mogel poslovati, in v nekaterih
nišnih

dejavnostih to še kar traja, kar

se seveda negativno odraža v njihovih

so v nekaterih

delovnih okoljih celo strožji, kot jih

najvišja mesta.«

Kako ocenjujete stanje v regijskem

gospo-

zahteva Nacionalni inštitut za varova-

darstvu v tem trenutku?
»V tem trenutku je slika našega

nje zdravja.«

darstva relativno ugodna. Če pogledamo

gospo-

predelovalno industrijo, ki predstavlja
Pravite,

da ste v času korom krize sodelo-

vali pri pripravi vladnih ukrepov, s kateri-

mi bi omilili krizo. To še vedno počnete?
tudi sedaj skušamo delovati

pretežni del regijskega gospodarstva,

naročila rastejo. Tudi v avtomobilski
industriji, kar je vsekakor spodbudno.

pro-

Energetika jev minulih mesecih ves čas

aktivno v tem smislu, da vladi predlaga-

poslovala stabilno, je pa v tej panogi situ-

»Ja,

mo,

kako lahko gospodarstvu pomaga

acija posebna

zaradi tega, ker se v bližnji
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prihodnosti pričakuje odločitev, do kdaj

bomo tudi tradicionalno regijsko sreča-

ki daljši čas ni mogel

bo obratoval Premogovnik Velenje in

nje podjetnikov. Intenzivno smo vključe-

kako bo v prihodnje s Termoelektrarno

ni tudi v pripravo območnega razvojne-

poslovati in v nekaterih

Šoštanj. To bo zajeto v strategiji prestruk-

ga

turiranja premogovne regije, od katere

perspektive 2021-2027.

si veliko obetamo, saj bo predstavljala

>Z

osnovo za črpanje evropskih sredstev za

ustvaijahje alternativnih delovnih mest.«
Kaj pa ostale dejavnosti ?

programa za obdobje nove finančne

največjimi

dejavnostih to še kar
traja.

težavami

seje srečeval sektor

storitvenih dejavnosti,

»Gradbeništvo kot tretji steber tukajšnjega gospodarstva je v minulem obdobju prav tako poslovalo relativno dobro,
vlaganja so potekala normalno. Največji

minus beležijo

- kot

sem že omenil

-

sto-

ritvene dejavnosti. Kar velja poudariti za
dober rezultat, je veliko število unovče-

nih turističnih bonov v naši regiji, julija,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

na primer, smo beležili za

14 odstotkov

več nočitev kot lani.
Kakšne aktivnosti še načrtujete do konca leta?

»September bo zelo pester.
omenjene

Poleg že

podelitve priznanj inovator-

jem bomo opravili sejo upravnega odbora,

na kateri bomo

gostili predsednika

Gospodarske zbornice Slovenije Boštjana Gorjupa,

ki bo predstavili iniciativo

za ponovni zagon gospodarstva Sloveni-

ja 5.0. Skupaj s časnikom Dnevnik bomo
v sklopu projekta

Gazela organizirali

okroglo mizo na temo Vpliva poslovnega

Mag. Franci Kotnik: »Vladi smo predlagali
ukrepe, za katere smo ocenili, da bi
podjetjem najbolj koristili.«

okolja na rast podjetij, pripravili pa
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Z vrhunsko tehnologijo do inteligentne hiše
delo.si/delove-podjetniske-zvezde/z-vrhunsko-tehnologijo-do-inteligentne-hise-347022.html
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Nominiranec v okviru projekta DPZ 2020, podjetje Marles hiše Maribor,
ima ničelno toleranco do kršenja trajnostnih načel podjetja.

Odpri galerijo
Skupaj s partnerji razvijajo tehnološko napreden objekt Dom 24 ur, v katerega bodo vgrajeni inteligentni
gospodinjski aparati in druga notranja oprema s čutnimi zaznavami za spreminjanje ambientalnega
občutka glede na razpoloženjsko stanje uporabnikov, poudarja Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles
hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo

Podjetje Marles hiše Maribor, ki je v letošnje leto vstopil zelo ambiciozno s polno knjigo sklenjenih
pogodb za izvedbo objektov v Sloveniji, Avstriji, Italiji in Švici ter z že sklenjenimi pogodbami za
izvedbo večjega števila modularnih enot za Nemčijo, je moralo med koronakrizo prilagoditi obseg
poslovanja. Zaradi zaprtih meja in posameznih lokalnih ukrepov, ki so prepovedovali opravljanje
Š
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nenujnih del, niso mogli izvajati montaž v Švici in Italiji, zato so, kot je pojasnil direktor podjetja Matej
Vukmanič, vse svoje zmogljivosti preusmerili v proizvodnjo modularnih enot za Nemčijo na zalogo,
kamor so jih zatem začeli z junijem tudi dobavljati.
Podjetje z več kot 120 zaposlenimi (dodana vrednost na zaposlenega dobrih 40.500 evrov) je v lanskem
letu doseglo rekordne, več kot 25 milijonov evrov visoke prihodke, dobiček pa je znašal 1,1 milijona
evrov. Leto 2019 so sklenili zelo uspešno tudi na področju pogodb in projektov za prihodnost. Kljub
krizi zaradi koronavirusa so letošnje prvo polletje sklenili pozitivno, vendar z nekoliko manjšim
dobičkom in prihodki glede na isto obdobje lani. »Vzrok za to je, da nismo mogli odpremiti že
proizvedenih objektov, smo pa večinoma to že nadoknadili. Ob koncu leta naj bi imeli podoben oziroma
malo nižji rezultat kot lani,« še pojasni direktor podjetja Marles hiše Maribor.

Nominiranec: Marles

V razvoj na letni ravni vlagajo od tri do pet odstotkov prihodkov, poleg tega pa podjetje vlaga dodatna
sredstva tudi za podporo razvojnemu oddelku. Podjetje sodeluje tudi z Zavodom za gradbeništvo,
ZRMK, Univerzami v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem, s Holzforschung Austria in številnimi
drugimi, pogosto pa se v razvoj vključujejo tudi njihovi dobavitelji in partnerji.

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

Hitrejše prilagajanje na tržna nihanja
Poleg tega so lani z lastnimi sredstvi v višini milijona evrov prenovili (ekološko in energetsko
učinkovito) in optimizirali proizvodnjo v Lovrencu na Pohorju, kamor so preselili še enoto iz Podvelke.
Glavni vzrok za selitev na eno lokacijo je lažje in hitrejše prilagajanje na tržna nihanja. »Zdaj smo se
sposobni v zelo kratkem času prilagoditi na tržna nihanja, tako na povečana kot zmanjšana naročila. In
to je bistvena konkurenčna prednost.« Proizvodnjo bodo posodabljali tudi v prihodnje in že za konec leta
načrtujejo dodatna vlaganja v strojno opremljenost proizvodnih kapacitet in prijaznejšo tehnologijo z
vidika trajnostne porabe in proizvodnje.
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Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
Proizvodne kapacitete v Podvelki so oddali v najem sestrski družbi Marles PSP, ki proizvaja lesena okna
in je v letu 2020 investirala več kot 1,5 milijona evrov v izgradnjo najmodernejše lakirnice za
proizvodnjo lesenih oken v Sloveniji in s tem razširila svojo proizvodnjo in proizvodne kapacitete.
Zagon nove proizvodnje oken bo oktobra.
Marles kot največji proizvajalec montažnih objektov v Sloveniji in s 75-letno tradicijo na leto proizvede
več kot 220 objektov, od katerih dobri dve tretjini izvozijo v Avstrijo, Nemčijo, Švico in Italijo. »Na
zunanjih trgih na letni ravni ustvarimo polovico vseh prihodkov, in to samo z dobavami in montažami
osnovnih elementov hiše brez gradbeno-obrtniških del, ki jih praviloma matična družba Marles izvaja
samo na domačem trgu. Na tujih trgih namreč dokončanje objektov na ključ organizira bodisi naše
hčerinsko podjetje (kot npr. v Avstriji Marles Fertighaus) ali pa naši pogodbeni partnerji v posameznih
državah.«

Nagrada nemškega združenja
Od leta 2016 pri gradnji modularnih enot sodelujejo z nemškim partnerjem, s katerim so kot prvi na trgu
razvili leseni mobilni dom oziroma modul, ki ga v celoti proizvedejo na ključ z vgrajenim pohištvom v
Marlesu. Posebnost tega modula je njegova velikost, saj gre za 55 kvadratnih metrov veliko mobilno
stanovanje, vseljivo v dveh urah po postavitvi na lokaciji. Zanj je podjetje Marles pred kratkim prejelo
prestižno nagrado Združenja nemških mizarjev in predelovalcev lesa za najboljši proizvod leta v
39
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Nemčiji, še dodaja Matej Vukmanič.
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V Sloveniji je sicer po njegovih besedah več kot 64 različnih ponudnikov montažnih objektov, vendar
jih ima le peščica lastno proizvodnjo, vse zakonsko zahtevane certifikate in ki gradijo skladno z veljavno
gradbeno zakonodajo. Podjetje je vodilni ponudnik izvirnih rešitev na področju gradnje sodobnih lesenih
objektov v Evropi, še pravi direktor in doda, da so vizionarji v panogi, saj razvijajo rešitve (nekatere
imajo tudi zaščitene), ki jih konkurenca zelo rada posnema. »Splošno znano je, da je iz naše sredine
vzklilo marsikatero Marlesu konkurenčno podjetje v Sloveniji, kar samo po sebi sploh ni napačno, saj
nekatera dosegajo podoben kakovosten nivo gradnje, kar pripomore k dvigu celotne panoge.«

Zaradi lažjega in hitrejšega prilagajanja na tržna nihanja so v podjetju Marles hiše Maribor ekološko in
energetsko učinkovito prenovili in optimizirali proizvodnjo v Lovrencu na Pohorju, kamor so preselili še
enoto iz Podvelke. FOTO: Jure Eržen/Delo

Z razcvetom tehnološko naprednih objektov …
Panoga industrijske proizvodnje montažnih objektov je v zadnjem desetletju doživela razcvet, čedalje
pomembnejši postajajo naravni in okolju prijazni materiali, z majhnim odtisom CO2. »Sodobni trendi v
montažni gradnji sledijo razvoju tehnološko naprednih rešitev, vse bolj sta pomembni tudi raba
alternativnih virov energije in povezljivost objekta z okoljem. Tehnološko dovršena montažna hiša je
40
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narejena iz superizolacijskih materialov, za delovanje uporablja obnovljive vire energije, kot so
napredne toplotne črpalke, rekuperacijske naprave, sončne elektrarne. Z zadnjo se proizvaja elektrika, ki
jo objekt koristi za svoje delovanje, njeni presežki pa se shranjujejo v hranilnikih energije, prek katerih
se polnijo električni avtomobili; najbolj napredne naprave pa celo komunicirajo z okolico in omogočajo
samostojni dvosmerni promet te energije z okolico ob presežkih in primanjkljajih,« predstavi tehnološko
napredni objekt Matej Vukmanič.

V podjetju sledijo vedno večji zahtevi trga in kupcev po bolj ekološko trajnostnih izdelkih, nižjih
stroških in boljšemu obvladovanju tveganj ter odzivov na globalne spremembe v okolju in gospodarstvu.
FOTO: Jure Eržen/Delo
In doda, da so v tak objekt, ki deluje na konceptu neto ničenergijske stavbe, vgrajeni inteligentni
gospodinjskih aparati in druga notranja oprema s čutnimi zaznavami za spreminjanje ambientalnega
občutka glede na razpoloženjsko stanje uporabnikov. Takšen objekt, še doda direktor, je povezljiv z
uporabnikom prek za to posebej razvitih in naprednih multimedijskih aplikacij. Celotni objekt ima tako
imenovanega digitalnega dvojčka, prek katerega je uporabniku omogočeno spremljanje delovanja vseh
bistvenih značilnosti objekta skozi njegov celotni življenjski cikel. Posebnega pomena pri tem ima
dizajn, ki omogoča uporabnikom ne le prebivanje v objektu, ampak tudi opravljanje dela od doma in
preživljanje prostega časa.

… do objekta Dom 24ur
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Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
»Čeprav se opisani objekt zdi marsikomu kot znanstvena fantastika, se lahko pohvalimo, da skupaj z 12
prepoznavnimi slovenskimi partnerji takšen objekt razvijamo v sklopu enega najbolj prebojnih
slovenskih razvojnih projektov s podporo ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, kjer ima
Marles vlogo vodilnega partnerja. Projekt je vreden več kot 15 milijonov evrov in bo na sedežu podjetja
Marles v Limbušu postavljen v začetku leta 2021,« s ponosom predstavi projekt Matej Vukmanič.

S trajnostno naravnanostjo do konkurenčne prednosti
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Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
Podjetje Marles Hiše Maribor se že nekaj časa sooča z vpeljavo trajnostne naravnanosti v svoje strateško
in operativno poslovanje, s čimer si prizadevajo pridobiti konkurenčno prednost in uspešnost poslovanja.
Uvedli so že številne ukrepe, od zmanjševanja količin odpadkov pri proizvodnji in montaži, ločevanja
odpadkov znotraj podjetja in na gradbiščih, poglobljenega sodelovanja s trajnostno naravnanimi
poslovnimi partnerji in povečevanja poslov z lokalnimi podjetji do uvedbe zahtevnejših standardov
varstva okolja ter vključevanje ekoloških materialov in surovin v proizvodni program. »Pri tem sledimo
tudi vedno večji zahtevi trga in kupcev po bolj ekološko trajnostnih izdelkih, nižjih stroških in boljšemu
obvladovanju tveganj ter odzivov na globalne spremembe v okolju in gospodarstvu. Z vzpostavitvijo
trajnostno naravnane poslovne strategije vzpostavljamo sistem, ki temelji na zgledu, organizacijski
strukturi in kontroli ter ničelni toleranci za kršenje trajnostnih načel našega podjetja.«
Direktor Matej Vukmanič še izpostavlja njihovo družbeno odgovornost; tako so že več let sponzor
številnim športnikom, raznim klubom in društvom, finančno pa pomagajo tudi vsem pomoči potrebnim.
Tako so lani z veliko donacijo tudi svojih partnerjev pomagali družini na Kozjaku, ki je zaradi požara
ostala brez svojega doma in se je po manj kot letu dni že lahko vselila v novo hišo.

Že zdaj z mislimi na prihodnost
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Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor.FOTO: Jure Eržen/Delo
V podjetju Marles bomo, pravi sogovornik, še v prihodnje delali najboljše in najbolj napredne montažne
objekte v Sloveniji. »Upam si trditi, da bodo v prihodnje na trgu obstala samo tista podjetja, ki bodo
inovativna, tehnološko napredna in razvojno usmerjena. Sam štejem podjetje Marles za paradnega konja
v panogi proizvajalcev montažnih objektov. Ocenjujem, da bo v prihodnje vedno večjo vlogo pri kupcih
igralo zaupanje in prav to vidim kot največjo konkurenčno prednost podjetja Marles, saj nam kupci tako
rekoč po vsem svetu zaupajo že več kot 75 let.«
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Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
Zaupanje je nekaj, česar ne moreš kupiti ali vzpostaviti čez noč, ampak se gradi skozi leta in je ena
njihovih temeljnih vrednot. »Kupce nam je uspelo skozi leta prepričati, da smo najboljši. Imamo tudi
daleč največje število že postavljenih objektov (več kot 28.000 hiš in več kot 380 javnih objektov – šol,
vrtcev, športnih dvoran), pa tudi na leto proizvedemo daleč največje število objektov. Vsa ta dejstva so
tisti gradniki zaupanja, zaradi katerega nam ostajajo zvesti naši zaposleni, partnerji in kupci, med
katerimi se nekateri vračajo celo v drugi ali tretji generaciji,« pravi direktor podjetja Marles hiše
Maribor.
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Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
Obenem dodaja, da se bodo žal morali tudi v prihodnje soočati z različnimi tveganji, ki pa jih bodo v
družbi kot vedno doslej poskusili pravočasno prepoznati in ukrepati. »Menim, da ima podjetje dovolj
izkušenj in podpore različnih deležnikov, da bo kos tudi vsem bodočim izzivom. Človek si je že od
nekdaj želel zase varno zavetje in lastni dom. Želje so ostale enake, spremenile so se zgolj naše navade,
pa tudi pričakovanja. V prihodnje bomo si bomo prizadevali za dom, ki bo predstavljal simbiozo
bivanja, preživljanja prostega časa in prostora za opravljanje našega dela od doma. To bo objekt, v
katerem bomo živeli, delali in se rekreirali. To bo objekt, ki bo energetsko popolnoma neodvisen od
zunanjih virov energije, samozadosten, s presežki ustvarjene energije pa bo oskrboval tudi sosednje
objekte ter polnil baterije električnih avtomobilov,« pojasnjuje Matej Vukmanič in poudari, da bo to
zagotovo objekt Marles.
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ŠENTILJ: PROSTORA V VRTCU NA SLADKEM
VRHU JE DOVOLJ
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10. septembra, 2020

Od slovesni otvoritvi (od leve): župan mag. Štefan Žvab, ravnateljica Andreja Košti in poslanec Marijan Pojbič. (vir:
občina)

Občina Šentilj je s prenovo obstoječih in dograditvijo novih prostorov vrtca, ki so
ga pred letošnjim prvim šolskim dnem predali v uporabo, zagotovila sodoben
vrtec za vzgojo in varstvo predšolskih otrok v Sladkem Vrhu. Vrtec ima po
prenovi 7 oddelkov, v njem je prostora za 138 otrok.
Stari vrtec v Sladkem Vrhu so v celoti prenovili. Uredili so štiri igralnice, kuhinjo,
prostor za delo uprave ter strojne in elektro instalacije. K obstoječemu vrtcu so nato
dogradili še 3 nove igralnice s terasami, vhodno avlo s skupnim večnamenskim
prostorom in sanitarije. Na novo so uredili tudi okolica in parkirišče pred vrtcem.
K velikosti vrtca, ki je meril 330 kvadratnega metra, so dozidali še 440 kvadratnih
metrov prostor, kar skupno prinese 770 kvadratnih metrov.Z deli so začeli januarja
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2020 in končali v predvidenem roku, to je pred začetkom šolskega leta.
Vrednost investicije vrtca je bila po navedbah občine 1,3 milijona evrov, sredstva pa so
v celoti zagotovili iz občinskega proračuna.
V nadaljevanju poglejte nekaj fotoutrinkov ob odprtju, kjer so bili navzoči župan mag.
Štefan Žvab, ravnateljica OŠ Sladki Vrh Andreja Košti in Marijan Pojbič, poslanec
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državnega zbora iz Sladkega Vrha.
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Vir: Občina Šentilj
M. P.
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Zaključuje se javna obravnava osnutka novega
gradbenega zakona
10.09.2020 07:39

Z današnjim dnem se zaključuje javna obravnava osnutka novega gradbenega
zakona. Ta bi morala biti zaključena konec avgusta, a so jo zaradi obsežnosti
sprememb podaljšali na predlog Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije.
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Med predvidenimi novostmi osnutka je, da
plačilo komunalnega prispevka ne bo več
pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta
dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo
začetka gradnje. Le pri spremembi
namembnosti, kjer ni prijave začetka
gradnje, se bo dokazilo predložilo v
postopku izdaje uporabnega dovoljenja.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje
gradbenega dovoljenja uveden brez
priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa
bo dokazilo o pravici graditi še naprej
pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja,
bodo morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja upoštevati mnenja
pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku. To bo veljalo
tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s prostorskimi akti. V primerih, ko bi mnenjedajalec
presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo, zoper
katero bi bila možna pritožba.
Ministrstvo bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih bo v
skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateške investicije določila vlada.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena tudi opredelitev sodelovanja nevladnih
organizacij in določitev pogojev za njihov vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.
Po predlogu osnutka bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v
primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost
postavitve začasnih objektov za skladiščenje.
Prav tako osnutek predloga predvideva legalizacijo za dele objekta. Omogočeno bo tudi
lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so objekti, zgrajeni pred 1.
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januarjem 1998 v skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo
uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi
gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so
evidentirane v katastru stavb.
Novi zakon bo glede na osnutek tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede
spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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Ljubljana, 10. septembra (STA)
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Zaključuje se javna obravnava osnutka novega
gradbenega zakona
10.09.2020 07:39

Z današnjim dnem se zaključuje javna obravnava osnutka novega gradbenega
zakona. Ta bi morala biti zaključena konec avgusta, a so jo zaradi obsežnosti
sprememb podaljšali na predlog Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije.
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Med predvidenimi novostmi osnutka je, da
plačilo komunalnega prispevka ne bo več
pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta
dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo
začetka gradnje. Le pri spremembi
namembnosti, kjer ni prijave začetka
gradnje, se bo dokazilo predložilo v
postopku izdaje uporabnega dovoljenja.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje
gradbenega dovoljenja uveden brez
priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa
bo dokazilo o pravici graditi še naprej
pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja,
bodo morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja upoštevati mnenja
pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku. To bo veljalo
tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s prostorskimi akti. V primerih, ko bi mnenjedajalec
presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo, zoper
katero bi bila možna pritožba.
Ministrstvo bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih bo v
skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateške investicije določila vlada.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena tudi opredelitev sodelovanja nevladnih
organizacij in določitev pogojev za njihov vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.
Po predlogu osnutka bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v
primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost
postavitve začasnih objektov za skladiščenje.
Prav tako osnutek predloga predvideva legalizacijo za dele objekta. Omogočeno bo tudi
lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so objekti, zgrajeni pred 1.
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januarjem 1998 v skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo
uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi
gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so
evidentirane v katastru stavb.
Novi zakon bo glede na osnutek tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede
spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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Ljubljana, 10. septembra (STA)

53

Podjetniski-portal.si

10.09.2020
Četrtek, 11:49

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplac...

1/3

SPIRIT
SLOVENIJA

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

SPIRIT
IZVOZNO
OKNO

Brezplačni dogodek - »Novosti
iz gradbenega zakona«



 16. 09. 2020
 OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina
Datum: 16. september 2020, ob 16. uri
Program dogodka:
 Strokovne vsebine
 Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS
Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
 Dovoljenja
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
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 Gradnja, vzdrževalna dela, manjše rekonstrukcije, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez

gradbenega dovoljenja
 Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnjaz gradbenim dovoljenjem
 Uporabno dovoljenje - predvidene novosti
 Investitor kot naročnik
 Zakonske obveznosti
 Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je prepovedano
 Projektant
 Ravnanje pri večjih in manjših spremembah med gradnjo
 Podpisovanje izjav
 Nadzornik
 Naloge nadzornika in vodje nadzora
 Dovoljenje spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem, postopek spreminjanja PZI - odgovorne osebe
 Predpisane obveznosti; razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 Izvajalec
 Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje – prehodni rok 1.6.2020
 Imenik IZS; OZS in GZS - razlike med vpisi
 Naloge izvajalca, vodje del in vodje gradnje
 Zakonske obveznosti in razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

Več
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Delavnica je brezplačna.
Prijave: Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca ali elektronske pošte:
andreja.vister@rra-rod.si.
Dodatne informacije: mag. Andreja Vister, Tel: (05) 365 36 02

 Nazaj

Prijavni obrazec
na Moj spletni priročnik
MSP
Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
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Pridružite se več kot 50.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Moj spletni priročnik je brezplačni tedenski informativni bilten, namenjen mikro, malim in
srednje velikim podjetjem.

Tedensko vam v elektronski nabiralnik prinaša informacije o:
 javnih razpisih in virih nanciranja,
 novostih v zakonih in predpisih,
 borzi ponudb in povpraševanj
 podjetniških usposabljanjih, seminarjih, delavnicah...,
 novih programih, projektih, storitvah in idejah, namenjenih
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 razvoju in internacioanalizaciji malih in srednjih podjetij.

Vpišite vaš e-poštni naslov

Naziv vašega podjetja

Dejavnost

Strinjam se s politiko zasebnosti.

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
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FIBRAN: serija 3 webinarjev o
trajnostnem in trajnem zaščitnem ovoju
stavbe
četrtek, 01. oktober 2020
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Podjetje Fibran v oktobru pripravlja serijo brezplačnih strokovnih webinarjev, na katerih bodo
udeleženci pridobili znanje, potrebno za načrtovanje ter gradnjo trajnega in učinkovitega ovoja stavbe.
Podjetje Fibran, d.o.o., v mesecu oktobru pripravlja serijo brezplačnih strokovnih webinarjev za vse, ki
so tesno vpeti v gradbeništvo. Udeleženci bodo pridobili znanje, potrebno za načrtovanje ter gradnjo
trajnega in učinkovitega ovoja stavbe, s poudarkom na kritičnih konstrukcijskih sklopih skoraj ničenergijskih stavb.
Fibranovi strokovnjaki bodo s spletnimi seminarji predstavili, kako izbrati primerne produkte in
sistemske rešitve ter kako sestaviti pravo zaporedje slojev materialov glede na zahteve objekta.
Sistemske rešitve za posamezne konstrukcijske sklope bodo podkrepili s standardi in laboratorijskimi
testiranji lastnosti materialov.
Zaradi kompleksnosti tematike bodo spletni seminarji izvedeni v treh delih:
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Webinar 1 – 1. 10. 2020 ob 10. uri
Tehnične zahteve za toplotno izolacijo glede na področja uporabe
Različne materialne karakteristike toplotnih izolacij
Webinar 2 - 6. 10. 2020 ob 10. uri
Podzemni konstrukcijski sklopi, tehnične zahteve in zahtevana dokazila
Webinar 3 – 8. 10. 2020 ob 10. uri
Specifika ravnih streh in izkušnje iz prakse: prikaz različnih aplikacij toplotne
izolacije in hidroizolacije, referenčnih primerov, detajlov in prerezov
Udeležba na vseh webinarjih prinaša kreditne točke s strani IZS in ZAPS.
Prijave se zbirajo na spletni strani https://energijskiscit.si/serija-brezplacnih-webinarjev-trajnostni-in-
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trajni-zascitni-ovoj-stavbe/
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Festival Odprte hiše Slovenije
SEP 10, 2020 | NOVICE

Festival odprte hiše
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OdprteHise
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Predvidene spremembe gradbenega zakona

mag. Boštjan J. Turk
11.09.2020

Spremembe Gradbenega zakona, ki jih bom opisal v tem prispevku, niso nastale
zaradi zunanjih okoliščin (vsaj v pretežnem delu ne), ampak predvsem zaradi
preslabo domišljenih rešitev prvotnega zakona, pri čemer imam v mislih predvsem
nepotrebne administrativne ovire za akterje v gradbeništvu, ki so jim po nepotrebnem
oteževale gradnjo in promet z nepremičninami. Čeprav predlog zakona nekatere
nepotrebne administrativne ovire odpravlja, pa na nekaterih področjih dodaja nove.
Bistvene novosti
Predlog novega Gradbenega zakona uvaja nekatere nove pojme – med njimi je
denimo manjša rekonstrukcija, katera naj bi služila temu, da bi se premostila vrzel med
vzdrževalnimi deli in pravo rekonstrukcijo. Dela, ki se bodo lahko izvajala v okviru manjše
rekonstrukcije, bodo dopustna zgolj na podlagi prijave začetka gradnje.
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Predlog zakona prav tako predvideva možnost postavitve začasnih objektov za skladiščenje
in sicer kot dopolnitev obstoječe dejavnosti znotraj industrijskih in prometnih območij, s
čemer naj bi bilo industriji omogočeno hitrejše prilagajanje na spreminjajoče se gospodarske
razmere.
Novost predloga GZ-1 je, da je predvideno, da se v primeru odstranitve objektov, ki se
dotikajo sosednjih objektov, znova zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja. Novost je tudi
ta, da bo treba na pristojno občino prijaviti začetek gradnje stavb, ki imajo status enostavnih
objektov, to pa zaradi lažjega inšpekcijskega nadzora občine, pa tudi zaradi odmere
komunalnega prispevka in evidentiranja.
Dobrodošla novost predloga GZ-1 je, da lahko investitor na lastno odgovornost ponovno
začne z gradnjo že na osnovi dokončnosti gradbenega dovoljenja in mu ni treba čakati na
njegovo pravnomočnost[1].
Po drugi strani pa predlog GZ-1 uvaja prednostno obravnavo v upravnih sporih in možnost
zadržanja izvajanja odločbe v primerih, ko bi se izkazalo, da bi lahko prišlo s takim
izvajanjem do hujše škode za okolje, naravo in ljudi.
Predlog natančneje določa naloge investitorja, izvajalca in vodje del, prav tako pa
vzpostavlja tudi enake pogoje za dostop do gradbenih poslov za tuje ponudnike.
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Kar se tiče izdelave projekta, je pomembna novost ta, da se vzpostavlja obvezen pregled
dokumentacije za izvedbo v primerih, ko je projekt izdelan na podlagi tako imenovane ne
priporočene metode[2]. Kot novost pa se ponuja možnost uporabe materialov in proizvodov,
ki so bili že v uporabi.
Ukinitev predodločbe, drugačen pravni režim mnenj
Pomembna novost zadeva možnost uvedbe postopka izdaje gradbenega dovoljenja brez
priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa je dokazilo o pravici graditi pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja, bodo morala biti dokazila še vedno priložena pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Posledica tovrstne ureditve je tudi ukinitev instituta predodločbe, saj
ta z dejstvom, da dokazila o pravici graditi niso več nujno potrebna sestavina vloge za
uvedbo postopka izdaje gradbenega dovoljenja, izgublja svoj pomen.
Kar zadeva mnenja mnenjedajalcev, je novost ta, da bodo morali upravni organi v postopkih
izdaje gradbenega dovoljenja dosledno upoštevati mnenja pristojnih organov in organizacij,
upoštevajoč dejstvo, da so ti organi oziroma organizacije specializirane, pravno in strokovno
usposobljene institucije.
Predlog pa ohranja obveznost, da so taka mnenja pregledna, ustrezno obrazložena in jasna.
V primeru, če bi mnenjedajalec presodil, da se ne strinja z določeno gradnjo, sicer lahko o
tem izda odločbo, zoper katero bo možna pritožba. Z vidika investitorja je to sicer
dobrodošla rešitev, se pa postavlja vprašanje, ali ne bo taka ureditev znova zavlekla
postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja v primerih, če organ, ki bo pristojen za
obravnavo take pritožbe ne bo ukrepal hitro in učinkovito? Predlog zakona pa ohranja
možnost, da lahko upravni organ v primeru molka mnenjedajalca, ali v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj, odloči tudi sam.
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Pomembna novost predloga GZ-1 je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za
izdajo gradbenega dovoljenja – investitor pa ga bo moral plačati pred prijavo začetka
gradnje.
Kar zadeva zahtevo po zakoličenju objekta, je novost ta, da se lahko ta izvede le na podlagi
dokumentacije za izvedbo in ne več na podlagi gradbenega dovoljenja. Rešitev je posledica
dejstva, da so po novem glede same izvedbe gradnje dopustna tudi manjša odstopanja.
Uporabno dovoljenje
Dobrodošle so nekatere novosti v povezavi s pridobivanjem uporabnega dovoljenja. Po
novem naj bi zahtevo za uporabno dovoljenje lahko vložila tudi druga oseba (denimo
projektant, izvajalec), v primeru, če je investitor ne bi vložil v osmih dneh po končanju
gradnje. Poenostavilo pa se bo tudi pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostavnejše
nepremičnine. Predlaga se tudi pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte, ki so bili pred
letom 1998 zgrajeni z gradbenim dovoljenjem, a brez uporabnega dovoljenja.
Odlog izvršbe
Predlog zakona na novo ureja možnost odstranitve nekaterih črnih gradenj v občutljivih
situacijah, predvsem takrat, ko te nekomu predstavljajo dom. Take odstranitve bodo po
novem predmet presoje sodišča, ki bo ob takem ukrepu tehtalo sorazmernost takega
posega, predvideva pa se, da bo odstranitev takih črnih gradenj odložena. Šele, če bo
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sodišče ugotovilo, da pri taki gradnji ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor odredil
odstranitev take gradnje (izvršbo), v nasprotnem primeru pa ga bo odložil za obdobje petih
let.
Odlog izvršbe je predpisan tudi v primerih, če se bo izkazalo, da se v nelegalnem objektu
opravlja dejavnost. V takih primerih naj bi se izvršba odložila iz razloga zaščite javnega
interesa.
Posebne prepovedi
V obstoječem Gradbenem zakonu je določeno, da so dovoljenja, soglasja, vpisi, pravni posli
in drugi pravni akti v zvezi z nedovoljenimi objekti nični, če je v zemljiški knjigi vpisana
zaznamba različnih prepovedi kot posledica inšpekcijske odločbe (denimo prepoved izvedbe
komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, promet z nepremičninami,
določitev hišne številke, ipd.), razen, če so predpisani ali odrejeni na podlagi zakona.
Te prepovedi morajo udeleženci (denimo upravljalci, notarji, pooblaščeni inženirji, ipd.) pri
različnih vpisih, soglasjih, pravnih poslih, ipd., upoštevati. Toda, če prepovedi niso izrečene
kot del inšpekcijskega ukrepa in obenem vpisane v zemljiško knjigo, potem udeleženci ne
morejo vedeti, da gre denimo za nedovoljen objekt. Zato novi zakon jasno določa, da se
take prepovedi nanašajo zgolj na take (nedovoljene) objekte, za katere je bila izdana
konkretna inšpekcijska odločba, s katero je bil izrečen inšpekcijski ukrep.
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Pomembna novost predloga GZ-1 je tudi, da zmanjšuje število prepovedi, ki jih lahko izreče
inšpektor. Te prepovedi naj bi bile po novem vezane izključno na sam nedovoljen objekt, ne
pa tudi na posle, ki niso v neposredni zvezi s samo nedovoljeno gradnjo. V tem smislu je
uveljavljena tudi sprememba glede sklepanja pravnih poslov. Po novem ne bo več omejitev
za sklepanje kreditnih in zavarovalnih pogodb na nedovoljenih nepremičninah.
Čeprav naj bi prepovedi za nedovoljene gradnje še vedno veljale in bile vpisane v zemljiško
knjigo, pa zakon predvideva, da bi stranki nepremičninskega posla vendarle tak posel lahko
sklenili in posel izpeljali, če bi se pridobitelj (kupec) nepremičnine zavezal, da vstopa v
položaj inšpekcijskega zavezanca. Na ta način naj bi bila omogočena legalizacija nekaterih
nedovoljenih objektov, ki jih zaradi prepovedi prometa ni bilo mogoče legalizirati, ker je
manjkala pravica graditi. Po novem naj bi zadostovalo, da bi tako zavezo pridobitelj (kupec)
podal pri sklepanju posla, njegova izjava pa bi se ustrezno zabeležila.
Sklep
Novi Gradbeni zakon prinaša kar precej sprememb na številnih področjih. Medtem, ko so
nekatere izmed njih posledica zunanjih dogodkov (epidemije COVID-19, potrebe po
digitalizaciji gradbenih postopkov, ipd.), pa se glavnina sprememb nanaša na rešitve, ki naj
bi zagotovile nekakšno ravnovesje med pravicami investitorjev na eni in javno koristjo na
drugi strani.
Lahko bi rekli, da je večina predlaganih rešitev ta cilj tudi dosegla, dober vtis pa nekoliko
kvarijo le nekatere (nove) administrativne ovire, s katerimi se bodo soočali predvsem
investitorji, kar bo verjetno v ne tako oddaljeni prihodnosti povzročilo, da se bomo soočili z
novimi predlogi glede spremembe gradbene zakonodaje.
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Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve

PRIJAVITE SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom
Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
________________
[1] Bistvena razlika med dokončnostjo in pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja je, da se
prvega ne da več izpodbijati s pritožbo, drugega pa tudi ne več z upravnim sporom
[2] Gre za metodo, ki ni zajeta v gradbenih predpisih, v smernicah in v standardih, ki so
posledica novih dognanj in napredka tehnologije
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________________________________________
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali
uredništva portala FinD-INFO.
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