Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 12. 10. 2020
Število objav: 18
Internet: 2
Tisk: 16
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 16
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
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1
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2
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Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Tveganja gradnje 'zelenih'HE na Savi: od izumrtja rib do ogrožene pitne vode

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 10. 2020

Avtor

Ana Kralj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...da so hidroelektrarne zelena energija, bi težko trdili, opozarjajo tako naravovarstveniki kot stroka. "V zadnjih mesecih
in tednih se ogromno promovira gradnjo hidroelektrarn, ni pa slišati veliko o njihovem izjemno škodljivem in
dolgoročnem vplivu na okolje, od katerega pa smo odvisni vsi, tudi naše gospodarstvo,"...

Naslov

„Zdaj veva, da je hiša izdelana kakovostno in brez napak“

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 10. 2020

Avtor

Katarina Nemanič

Teme

Gradbeni zakon

...je zato bolj preprosta,“ pravi Križman. Nadzornik mora biti prisoten Nadzornik je spremljal izvedbo testa
zrakotesnosti, saj kot pravi, mu to nalaga gradbeni zakon, ki od njega zahteva, da je prisoten pri izvajanju meritev,
preizkusov in testiranj. A ne le zato. „Če nadzornik sodeluje pri izvajanju testov, je izjava...

Naslov

Minister Zdravko in višja sila

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Bulvar; 12. 10. 2020

Avtor

Marija M. Kotnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 455 cm2

...Koroško po novi cesti, ki naj bi v prihodnjih letih končno povezala regijo z osrednjo Slovenijo, ampak so spet znova le
zaprmej napovedali začetek njene gradnje. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je obljubil: prvo lopato bomo
zasadili 15. oktobra v Gaberkah. Nezadovoljstva v zvezi s cesto v regiji ni, a...

Naslov

Začetek gradnje osi med severom in jugom

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 12. 10. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 600 cm2

...Začetek gradnje osi med severom in jugom Tretja razvojna os Po 16 letih od odločitve za hitro cesto bodo jutri
zasadili prvo lopato, zadnja je še zelo oddaljena Ljubljana...

Naslov

Kako je z gradnjo domov za starejše

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 12. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 16 cm2

...Kako je z gradnjo domov za starejše Na mariborskem območju primanjkuje 598 mest, Gorenjska je prikrajšana za
486 mest, ljubljansko območje pa za 480 mest...
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Naslov

Kako je z gradnjo domov za starejše

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 10. 2020

Avtor

Silva Čeh

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 892 cm2

...Kako je z gradnjo domov za starejše Povpraševanje po postelji v domu Primerjava med dejansko in ciljno pokritostjo
kaže, da so največje potrebe v regijah z večjimi mestnimi...

Naslov

Jutri začetek, konec še daleč

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 12. 10. 2020

Avtor

Mateja Kotnik, Špela Kuralt, Simona Fajfar, Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 925 cm2

...konec še daleč Tretja razvojna os Hitra cesta naj bi na Koroško prišla v letih 2025 ali 2026 - Kje bo nova cesta južno
od Celja, še ni znano Ljubljana - Gradbeništvo kot sistemska panoga pričakuje tako od države kot tudi od naročnika, da
bosta zagotovila optimalne pogoje za izvajanje del tudi na drugih odsekih trase,...

Naslov

Prepoznavnost gradijo s skrbjo za kadre

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 12. 10. 2020

Avtor

Milka Bizovičar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 510 cm2

...Prepoznavnost gradijo s skrbjo za kadre Gradbeništvo VPomgradu spodbujajo zaposlovanje žensk v inženiringu, saj
prinesejo drugačno energijo Tudi v času covida-19 v gradbeništvu primanjkuje kadra. Prostih je štiri odstotke delovnih
mest v panogi. Zaposlenim je treba omogočiti dodatna...

Naslov

Ženske v STEM

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 12. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 12

Površina: 68 cm2

...Neizpeta tema Ženske v STEM Ženske v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki so tema, ki nenehno
zaposluje vodstvo in člane AmCham Slovenija. Zbornica zato 14. oktobra ob 16. uri vabi na dogodek z naslovom
Znanost...

Naslov

Prestiž v osrčju Ljubljane

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 12. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 49 cm2

...Prestiž v osrčju Ljubljane V Ljubljani se je na območju nekdanje stavbe Kolizeja začela gradnja 125 najprestižnejših
stanovanj, vseljivih na začetku leta 2023. Kompleks Schellenburg sestavljata dva objekta: večja zgradba Palais, ki sledi
ritmu oblikovnega...
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Naslov

Nova predsednica, prenovljen program

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 12. 10. 2020

Avtor

Žana Vertačnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 436 cm2

...V luči reševanja stanovanjske problematike so izpostavili aktivacijo obstoječih 150.000 nezasedenih stanovanj,
odpornost, daljšo ročnost financiranja gradnje stanovanj in vključitev neprofitnih stanovanjskih organizacij in zadrug. Za
znanost, razvoj in inovacije želijo zakonsko nameniti en odstotek BDP, na infrastrukturnem...

Naslov

Škoda za več generacij

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 10. 2020

Avtor

Brina Sotenšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 542 cm2

...Mnenje strokovnjakinje Škoda za več generacij V zadnjih mesecih se v medijih na veliko promovira gradnjo
hidroelektrarn, ni pa slišati kaj dosti o njihovem izjemno škodljivem vplivu na okolje, od katerega smo odvisni vsi, tudi
gospodarstvo Brina Sotenšek Vrsto...

Naslov

Tanja Fajon prva predsednica Socialnih demokratov

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 12. 10. 2020

Avtor

Zoran Potič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 414 cm2

...poudarke, ki jih nameravajo zagovarjati na prihodnjih volitvah. SD je tako poskušala dati odgovor, kako zgraditi
10.000 novih stanovanj, pri čemer bi z gradnjo neprofitnih stanovanj pomagali predvsem mlajši generaciji. Slišali smo,
da si bodo prizadevali za krepitev javnega zdravstva, dolgotrajne oskrbe in s tem...

Naslov

Kranjski center starejših bo na Zlatem polju

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 12. 10. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 385 cm2

...načrte o tem, kakšen dom starejših so si na občini zamislili na Zlatem polju. V center starejših naj bi se spremenila
tudi okolica novega doma. Kranj. Gradnja novega doma za starejše, za katerega ima MO Kranj pripravljeno zemljišče
na Zlatem polju, je nujna, pravi direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar....

Naslov

Zastojem se ne bo mogoče izogniti

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Svet vozil; 12. 10. 2020

Avtor

Matej Štakul

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 19

Površina: 803 cm2

...intervju /Boštjan Rigler, član uprave Darsa, odgovoren za gradnjo in obnovo avtocest Zastojem se ne bo mogoče
izogniti f Matej Štakul Ko beseda nanese na slovenske avtoceste, je seznam tistih, ki imajo kakšno pripombo,...
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Naslov

To so največji nepremičninski posli od začetka epidemije

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 12. 10. 2020

Avtor

Aleš Perčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 1.107 cm
2

...sta poslovneža vilo kupila od podjetnika Joška Vidriha, ki se je v preteklosti prek skupine Givo lotil več velikih
nepremičninskih projektov. Prav Givo inženiring, kiga vodi Vidrih, je pojavno dostopnih podatkih na spletu zasnoval tudi
projekt Tacenskih vrtov. Ta glede na dostopno dokumentacijo na zemljišču okoli...

Naslov

Pomembnejša kot velikost okna je razporeditev odprtin v prostoru

Medij

Večer - Kvadrati, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Kvadrati; 12. 10. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 1.692 cm
2

...izvajalcev vgradnje. Pri tem velja načelo, da še tako dober ali celo vrhunski izdelek v hipu izniči slaba in površna
vgradnja. Ta mora biti skladna z gradbenofizikalnimi zakonitostmi in načeli dobre gradbene prakse oziroma zadnjim
stanjem tehnike, kamor prištevamo smernico RAL, od koder tudi izvira pogovorni izraz RAL-montaža, ki paje...

Naslov

GARAŽNI PROSTOR JE DANES ISKANA IN DODANA VREDNOST

Medij

Večer - Kvadrati, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Kvadrati; 12. 10. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 1.028 cm
2

...danes ni več težav s preredkimi parkirišči pred bloki, pojasni Boris Lajh, direktor in nepremičninski posrednik
poslovalnice Centur/ 21 Maribor City: "Gradbeni zakon in občinski odloki zapovedujejo, da mora investitor
stanovanjskega objekta, da bi pridobil gradbeno dovoljenje, zagotoviti najmanj 1,5 parkirnega prostora...
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Tveganja gradnje 'zelenih' HE na Savi: od izumrtja
rib do ogrožene pitne vode
Ljubljana, 11.10.2020, 9:36 | Posodobljeno pred 6 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 13 min
AVTOR

Anja Kralj

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

Ministrstvo za okolje in prostor ob podpisu koncesijske pogodbe za
proizvodnjo energije na srednji Savi hidroenergijo predstavlja kot
čisto energijo iz obnovljivih virov. A da so hidroelektrarne zelena
energija, bi težko trdili, opozarjajo tako naravovarstveniki kot
stroka. "V zadnjih mesecih in tednih se ogromno promovira gradnjo
hidroelektrarn, ni pa slišati veliko o njihovem izjemno škodljivem in
dolgoročnem vplivu na okolje, od katerega pa smo odvisni vsi, tudi
naše gospodarstvo," opozarja naša sogovornica. Predstavnik WWF
Adria Leon Kebe pa poudarja, da ni smiselno graditi hidroelektrarne
za oskrbo skupnosti z električno energijo, če ista elektrarna tej
skupnosti odvzame vir preživetja in dobrega počutja.
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je z generalnim direktorjem Holdinga
Slovenske elektrarne (HSE) Stojanom Nikoličem prejšnji teden podpisal
Koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih
vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola.
Na ministrstvu za okolje so ob tem zapisali, da
gre pri tem za pomemben prispevek k
razogljičenju Slovenije: "Zaradi naravnih danosti
ima v Sloveniji velik potencial hidroenergija, ki ob
upoštevanju varovanja narave omogoča
razogljičenje, večjo energetsko zanesljivost,
zelena delovna mesta in skladen regionalni
razvoj. Z izkoriščanjem vodnega potenciala

Težava, ki je zagovorniki
hidroelektrarn ne omenjajo, je
tudi t. i. konično obratovanje,
nenadno in potencialno
nevarno, primer prejšnji mesec,
ko je zaradi tega v Soči utonil
otrok, nihanje vode, ki se
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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!

pojavlja tako v akumulaciji kot
srednje Save lahko v prihodnosti zagotovimo
tudi pod jezom.
rabo okolju prijaznih, obnovljivih virov energije, s
čimer lahko učinkovito zmanjšamo izpuste
toplogrednih plinov." Vizjak je ob podpisu
pogodbe dejal: "To je velik dan za slovensko gospodarstvo in velik dan za prehod k
obnovljivim virom energije."

Pa je res tako?
"Verjamem, da okoljski minister ukrepe sprejema z najboljšimi nameni za državo,
vendar pa ob tem ne upošteva niti mnenja strokovnjakov niti širše družbe. V zadnjih
mesecih in tednih se ogromno promovira gradnjo hidroelektrarn, ni pa slišati veliko
o njihovem izjemno škodljivem in dolgoročnem vplivu na okolje, od katerega pa smo
odvisni vsi, tudi naše gospodarstvo," opozarja biologinja, ki sicer že več let deluje v
javni službi na področju zaščite voda in želi biti neimenovana (ime hranimo v
uredništvu).

Usklajevanje za umestitev HE na srednji Savi z lokalnimi skupnostmi poteka na
sestankih za zaprtimi vrati občin, kamor občanom dostop, uradno zaradi
protikoronskih ukrepov, ni omogočen, tako lokalne skupnosti kot širša slovenska
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javnost pa so o negativnih posledicah gradnje hidroelektrarn praktično povsem
neobveščene: "Medijski prispevki so se v zadnjih mesecih in tednih osredotočili
predvsem na promocijo gradnje hidroelektrarn, ki jih utemeljujejo z evropskimi
zahtevami po razogljičenju in prehodu na obnovljive vire energije," opaža.

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

Toda hidroelektrarne niso edini način za dosego
teh ciljev, izpostavlja. Evropska Vodna direktiva
namreč državam članicam narekuje tudi cilj, da
morajo doseči dobro stanje voda, in navaja, da
voda ni kot ostali tržni proizvodi, ampak je
dediščina, ki jo je treba varovati, braniti in
obravnavati kot tako. Evropska komisija je v
okviru Evropskega zelenega dogovora zapisala,
da moramo za obnovitev degradiranih
kopenskih ekosistemov povrniti najmanj 25.000
km rek v EU v stanje pred njihovo regulacijo.
Raba prostora mora upoštevati več različnih vidikov.

Kakšne bi bile posledice
gradnje hidroelektrarn na
srednji Savi na ljubljanski
vodonosnik, od katerega
dobiva (za zdaj še) kakovostno
pitno vodo velik del Ljubljane,
si očitno ne upa zanesljivo
napovedati nihče, poudarja
sogovornica.

Če je načrtovanje rabe nesorazmerno in en vidik povsem prevlada nad drugimi,
bodo na drugi strani toliko bolj drastični primanjkljaji, pojasnjuje: "V Sloveniji že
imamo 21 velikih hidroelektrarn, osem od teh jih je na reki Savi. Hkrati je v naši
državi prisotnih tudi več kot 400 malih hidroelektrarn. V primeru gradnje nove verige
hidroelektrarn bi gospodarska raba voda močno prevladala nad ostalimi vidiki, kar
pa je v nasprotju z vsakršnim načelom zdravega sorazmerja. Zaradi takšne
nesorazmerne prevlade interesa energetskega izkoriščanja bi na okoljski ravni
nastala izjemna škoda s posledicami, ki bi zaznamovale več desetletij, več generacij,
in ker Sava ne teče samo po Sloveniji, tudi več sosednjih balkanskih držav. Ali smo te
posledice pripravljeni nositi in prevzeti odgovornost?"

Hidroelektrarne na spodnji Savi so močno spremenile podobo reke Save in
tamkajšnje krajine
Kot je poudarila, so okoljevarstvene nevladne organizacije večkrat izrazile
nestrinjanje in bile vpete v pogajanja glede za naravo spornih določil iz drugega
protikoronskega zakona, ki je napovedal, da se bo, med drugim z namenom
olajšave gradnje novih hidroelektrarn, uradno pa zaradi čim prejšnjega zagona
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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!

gospodarstva po koronski krizi, skušalo zrahljati zakonska določila, ki govorijo o
gradnjah z vplivi na okolje, medtem ko od državnih naravovarstvenih inštitucij ni
bilo slišati prav veliko glasu. Kot pojasnjuje, je tako predvsem zato, "ker so javne
službe pod finančno taktirko države in se soočajo s takšnimi in drugačnimi pritiski,
zaposleni pa ne želijo tvegati izgube zaposlitve". Javni zavodi potrebujejo
imuniteto, ki bo strokovnjakom omogočila, da lahko delujejo neodvisno od
vsakokratne politične volje in v skladu s svojimi strokovnimi načeli, integriteto ter
poslanstvom, poudarja.

Leon Kebe, WWF Adria FOTO: Ljubo Vukelič

So hidroelektrarne res lahko zelene?
Prof. dr. Peter Trontelj iz ljubljanske biotehniške fakultete pojasnjuje, da so HE
lahko pogojno 'zelene', če so previdno načrtovane ob upoštevanju vseh
elementov naravnega okolja, predvsem pa tako razporejene po rekah, da dovolj
velik delež rek v dovolj veliki dolžini še vedno lahko teče v svojem naravnem toku.
Popolna energetska izkoriščenost rek z verižnim nizom akumulacij pa ni ne
''zelena ne trajnostna''.
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Leon Kebe iz Svetovnega sklada za naravo WWF Adria opozarja, da so zelene

hidroelektrarne mit: "Vsaka hidroelektrarna močno vpliva na sladkovodne
ekosisteme, ki so že ogroženi. Le 40 % površinskih voda v EU (reke, jezera, mokrišča,
prehodne in obalne vode) je v dobrem ekološkem stanju, populacije selitvenih
sladkovodnih vrst rib pa so v Evropi od leta 1970 strmo padale za 93 %."

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

Gradnja hidroelektrarn v Evropi, vključno z malimi hidroelektrarnami, ima, kot
pojasnjuje, negativne posledice na pretok rek, selitev rib, izgubo habitatov,
prenos usedlin in erozijo, če navajamo le njene najbolj neposredne vplive, in
deluje neposredno v nasprotju k zavezam, izraženim v predlogu strategije EU za
biotsko raznovrstnost za obnovo 25.000 km prosto tekočih rek. Jezovi popolnoma
spremenijo ekosistem, reko spremenijo v umetno jezero in odpirajo vrata invaziji
tujerodnih vrst. Po močnem negativnem vplivu na biotsko raznovrstnost je
primerljivo z izsekavanjem deževnega gozda, našteva.
Že desetletja v Evropi gradimo hidroelektrarne ob naših rekah, s čimer
poškodujemo enega najdragocenejših virov za vse življenje na svetu: reke in
sladkovodne ekosisteme. WWF vsako leto izda poročilo o stanju okolja, in letošnje
poročilo ugotavlja, da je prav na področju sladkovodnih ekosistemov globalno
stanje zelo zaskrbljujoče. Nedavno izvedena študija o učinkih jezov v
sredozemskem bazenu kaže, da je hidroenergija, vključno z manjšimi projekti,
najpomembnejše gonilo izumrtja vrst rib. Študija navaja, da "če bi se
hidroelektrarna v regiji nadaljevala, kot je bilo načrtovano, bo 74 % (186) od vseh
(251) ogroženih sladkovodnih vrst rib negativno prizadetih, 65 % (163) pa naj bi
upadlo samo zaradi projektov malih hidroelektrarn" .Graditi hidroelektrarno čez
reko je kot zadušiti, včasih do smrti, je jasen: "Zelene hidroelektrarne ni".

Dolina reke Save od Litije do Suhadola, kjer naj bi po prvotnih načrtih postavili
prvo od hidroelektrarn na srednji Savi.

Kaj vse bi bilo narobe z gradnjo nove verige hidroelektrarn na srednji Savi?
Ni skrivnost, da je v prvem planu dokončanje projekta gradnje hidroelektrarne
(HE) Mokrice na spodnji Savi, nato pa gradnja še verige devetih do dvanajstih
novih hidroelektrarn na edinem še ohranjenem sklenjenem odseku Save med
Medvodami oziroma Ježico in Vrhovim (srednja Sava), za kar so pred kratkim
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podpisali koncesijsko pogodbo. Odločitev o gradnji novih HE bo sicer sprejeta šele
po presoji vplivov na okolje, so zapisali na ministrstvu.
In kaj pravzaprav bi umestitev novih
hidroelektrarn pomenila na Savi? Kot
pojasnjuje naša sogovornica, je reka dinamičen
sistem, ki dobro deluje le, če svojo naravno
dinamiko čim bolj ohrani. Bolj kot sta naravna
rečna dinamika in razgibanost porušeni, bolj je
sistem ranljiv in nestabilen in manj vrst lahko v
njem preživi, počasi nekatere vrste tudi
izumrejo.

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

Podobno negativen vpliv na rečni prostor ima
tudi neustrezna regulacija, kjer reko
spremenimo v ravno monotono betonsko korito,
namenjeno zgolj temu, da voda čim prej odteče,
pojasnjuje naslednji pomislek.

S tem, ko reki večjo količino
transportnega materiala
odvzamemo, dobi voda večjo
moč in hitrost in začne
prekomerno spodjedati rečno
dno pod jezovi, nivo podtalne
vode pa se začne zniževati. Z
gradnjo hidroelektrarn na
spodnji Savi smo tako
povzročili, da se na Hrvaškem
dno Save poglablja, kar bo
dolgoročno povzročilo težave.

Na to opozarja tudi Kebe: "Zdi se, da smo kar
Reka, ki se ustavi, izgubi svojo
malo pozabili, da reke potrebujejo razlivne
samočistilno sposobnost, in
površine, kjer se razlijejo ob visokih vodah. Danes
tako se poslabša kakovost
pa ob neposrednih bližinah strug najdemo hiše,
vode. Zaradi zastajanja vode v
vikende in drugo infrastrukturo, ki je bila
akumulacijah se po dnu
umeščena v prostor brez pravega urbanističnega
prekomerno nalaga mulj, v
načrtovanja. Tudi z golimi nabrežinami le še
katerem se kopičijo težke
kovine in druge strupene snovi.
povečujemo erozijsko moč rek, in tako so
posledice visokih vod hujše. Če rekam
preprečujemo naravno meandriranje in s tem tudi
odlaganje sedimentov in jih nekako reguliramo v 'avtocesto', vodi s tem dajemo še
večjo moč, erozija se povečuje, zato potem toliko potrebe po poplavni zaščiti. Ko pa
nekje npr. zgradimo nasipe, velikokrat lahko problem samo prestavimo dolvodno,
saj se reka nekje mora razliti."
Najbolj trajnostna stvar na verigi hidroelektrarn, kakršna je zgrajena na spodnji
Savi, je trajno uničenje naravnega rečnega ekosistema, pa opozarja dr. Trontelj.
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Protest na reki Savi. FOTO: Balkan river defence

Z gradnjo hidroelektrarne Mokrice bi bilo v dobrem stanju le še 39 % Save, razloži
naša sogovornica. Ob gradnji samo prvih treh načrtovanih elektrarn na srednji
Savi (HE Trbovlje, HE Suhadol in HE Renke) pa bi v dobrem stanju ostalo le še
okoli 24 % naše najdaljše reke. To je manj kot tretjina, katera v skladu z drugimi
praksami predstavlja mejo med bistvenim ali nebistvenim vplivom na reko. Z
gradnjo celotne verige hidroelektrarn na srednji Savi bi bil dokončno uničen edini
še preostali daljši sklenjeni in prosto tekoči odsek te reke, opozarja. Sava je med
drugim pomemben življenjski prostor sulca, naše največje postrvje vrste in
endemita donavskega porečja.
Nadalje, hidroelektrarne (jezovi) zadržujejo prod, ki ga reka sicer naravno
transportira s seboj. S tem, ko reki večjo količino transportnega materiala
odvzamemo, dobi voda večjo moč in hitrost in začne prekomerno spodjedati
rečno dno pod jezovi, nivo podtalne vode pa se začne zniževati. Z gradnjo
hidroelektrarn na spodnji Savi smo tako povzročili, da se na Hrvaškem dno Save
poglablja, kar bo dolgoročno povzročilo težave, izpostavlja.
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Z gradnjo novih jezov na Savi bo proda v strugi
še manj, pripoveduje. Številne ribje vrste se
hodijo drstit v rečne pritoke. Pomanjkanje proda
ima negativen vpliv na drst rib, saj mnoge vrste
ikre odlagajo prav na prod.

Z gradnjo celotne verige
hidroelektrarn na srednji Savi
bi bil dokončno uničen edini še
preostali daljši sklenjeni in
prosto tekoči odsek te reke.

Težava, ki je zagovorniki hidroelektrarn ne
omenjajo, je tudi t. i. konično obratovanje, nenadno in potencialno nevarno,
primer prejšnji mesec, ko je zaradi tega v Soči utonil otrok, nihanje vode, ki se
pojavlja tako v akumulaciji kot tudi pod jezom. Nenadno nihanje vodostaja ima
negativen vpliv tudi na vodne organizme, dodaja sogovornica.

Kaj lahko gradnja hidroelektrarn pomeni za podtalnico?

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

S tem, ko rečni režim tako močno spremenimo, pa to vpliva na podtalnico, ki je vir
naše pitne vode, pa tudi vodonosnik za širše območje porečja. Kakšne bi bile
posledice gradnje hidroelektrarn na srednji Savi na ljubljanski vodonosnik, od
katerega dobiva (za zdaj še) kakovostno pitno vodo velik del Ljubljane, si očitno
ne upa zanesljivo napovedati nihče, poudarja sogovornica.
Kot pojasnjuje dr. Trontelj, zajezitve spremenijo naravo rečnega toka in naravnih
procesov v njem: "Ker se tok vode praktično popolnoma ustavi, pride do odlaganja
finih sedimentov, ki zapolnijo prostorčke med prodniki na dnu reke. Ti prostorčki
tvorijo obsežno omrežje, ki se razteza v prodne nanose pod reko in ob njej in
predstavljajo prostor za podtalnico – vodonosnik. Z zajezitvijo reke se torej
večinoma prekine komunikacija med reko in bolj oddaljenimi deli vodonosnika.
Uničeno je tudi življenjsko okolje mikrobnih in nevretenčarskih združb, ki naseljujejo
podzemeljsko vodo, jo čistijo in filtrirajo. Posledice so npr. slabša preskrba s kisikom,
odmiranje mikroorganizmov in drobnih nevretenčarjev, kopičenje strupenih snovi,
kot so težke kovine in pesticidi. Dolgoročno se lahko v širšem območju vodonosnika
spusti raven podtalnice, čeprav sama zajezitev nekoliko dvigne gladino v
neposredni bližini rečnega korita. Nižanje podtalnice lahko pomeni slabšo
dostopnost in, zaradi različnih vzrokov, slabšo kakovost. Z zajezitvijo izgine loka, tj.
obrečni poplavni prostor z bogatim rastlinstvom, ki deluje kot biološka čistilna
naprava in filter, blažilec poplavnih valov in rezerva vode, s katero se napaja
podtalnica, ko vodostaj v rečni strugi upade."
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'Prehod na druge energetske vire in varovanje narave morata iti z roko v roki'
Kot je napovedal Stojan Nikolić, generalni direktor HSE, bodo Zasavske HE s
proizvodnjo 350 GWh nadomestile polovico (50 %) proizvodnje električne energije
iz termoelektrarne, ki je delovala na tej lokaciji (TET). Z gradnjo cele verige pa bo
HSE prispeval za dvajsetodstotni (1000 GWh) dvig proizvodnje električne energije
iz obnovljivih virov, priklopljene na prenosno omrežje.
A kot svari Kebe, je prispevek hidroelektrarn k energetskemu prehodu
zanemarljiv: "Tudi če bi bilo zgrajenih vseh 5.500+ hidroelektrarn, načrtovanih v EU
(poleg 19.000+ obstoječih), bi se delež proizvodnje električne energije v EU, ki jo
zagotavlja hidroelektrarna, povečal z 10 % na 11,2–13,9 %. In ta prispevek bo postal
še manj pomemben, ko bomo prešli na skoraj popolno elektrifikacijo s pomočjo
vetra in sonca – bodisi neposredno ali posredno -–sektorjev, kot so promet,
ogrevanje in industrija," je prepričan Kebe.

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

Ta dodaja še, da je hidroenergija izgubila primerjalno finančno prednost, saj
strožji predpisi, razpoložljivost zemljišč in čedalje večje prepoznavanje njenih
resnih vplivov na okolje povečujejo stroške, medtem ko stroški alternativ, kot so
sončna energija, veter in različne oblike shranjevanja energije, hitro padajo.
Obnovljiv vir, pri katerem se "vsi strinjamo", je sonce in tukaj ima Slovenija še
veliko potenciala in možnosti. Seveda bo sočasno treba razvijati hranilnike
električne energije, dodaja.
Prehod na druge energetske vire in varovanje narave morata iti z roko v roki, pa
poudarja Kebe: "Reke kot skupne dobrine bi morale biti podlaga za družbeni razvoj
in koristi, ki jih zagotavljajo, bi se morale deliti. Zato ni smiselno graditi
hidroelektrarne za oskrbo skupnosti z električno energijo, če ista elektrarna tej
skupnosti odvzame vir preživetja in dobrega počutja. Zdrava reka, ki zagotavlja
pitno vodo, hladi mesta na svojih bregovih, omogoča gojenje pridelkov, podpira
industrijske procese in ljudem omogoča ribolov in kopanje v njenih vodah ali
sprehod po njenih bregovih."
Žalostno je, da se ljudje pogosto ne zavedamo, da sta gospodarstvo in ohranjanje
narave neobhodno povezana, saj gospodarstva brez ekosistemskih storitev sploh
ne bi bilo, pa poudarja naša sogovornica. Ohranjanje narave ni nazadnjaško in
zastarelo, ampak je, nasprotno, nazadnjaško uničevanje okolja in prekomerno
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izkoriščanje naravnih virov, od katerih smo tako ali drugače odvisni vsi, pravi: "Ne
slepimo se, zelena energija v resnici ne obstaja. Vsakršna prekomerna raba in
izkoriščanje virov – tudi če so ti t. i. obnovljivi – je okolju (in nam) v škodo, posledice
pa bodo plačevali naši otroci", je sklenila naša sogovornica, ki opozarja, da
odločitev o načinu in količini pridobivanja energije zato nikakor ne bi smela biti
zgolj v rokah posameznika ali vsakokratne vlade. Pri odločanju o tako
pomembnem vprašanju je nujen konsenz strokovnjakov različnih strok ter širše
slovenske družbe s skupnim načrtom.

Ministrstvo za okolje in prostor ob podpisu koncesijske pogodbe:
Hidroenergija kot čista energija iz obnovljivih virov
"Skupna letna potencialna energija vodnega telesa, ki je predmet
te koncesije, ob upoštevanju 50-letnega hidrološkega obdobja
1961–2010 iz povprečnih letnih pretokov reke Save, znaša 1.105
GWh/leto. Vodna pravica se bo lahko na območju koncesije začela
izvajati šele po dokončanju posamezne hidroelektrarne (HE),
takrat bo nastopila tudi obveznost koncesionarja za plačilo za
koncesijo, ki se v skladu z uredbo deli med državo in občine.
Koncedent sklepa to koncesijsko pogodbo, da v Sloveniji zagotovi
čim bolj rabo učinkovitih in obnovljivih virov električne energije in
s tem prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in
blaženju klimatskih sprememb ob upoštevanju drugih okoljskih
ciljev in ciljev upravljanja z vodami. Sočasno bo z izvedbo
potrebnih ureditev zagotovljena tudi poplavna varnost na širšem
območju srednje Save.
Podpis koncesijske pogodbe in sporazuma z lokalnimi skupnostmi
po 16 letih dogovarjanja omogoča začetek strokovnih postopkov
presoj vplivov na okolje in umeščanja možnih novih HE na srednji
Savi v prostor. Projekt je pomemben za lokalno okolje, za Zasavje
in za vso Slovenijo. Odločitev o gradnji novih HE, ki bi zagotavljale
čisto energijo iz obnovljivih virov, bo sprejeta šele po presoji
vplivov na okolje. Lokalne skupnosti in organizacije so kot
partnerji vabljene, da pripravijo seznam strokovnih podlag in
raziskav, ki jih je treba pred odločitvijo o postavitvi HE narediti."
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„Zdaj veva, da je hiša izdelana
kakovostno in brez napak“

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

AVTOR

Katarina Nemanič Mal

ARHIV GREG OR

Test zrakotesnosti med graditelji pogosto velja za
nepotreben strošek, nekakšne prestiž. Na Eko
skladu se s tem ne strinjajo, tudi nadzornik pravi,
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da je to zelo pomemben test, s katerim potrdimo,
da je gradnja tako rekoč brez napak.
Montažna hiša Marles, ki jo gradita Nataša in Gregor je prestala test
zrakotesnosti. Ta je bil v njuni hiši obvezen, saj ga zahteva Eko
sklad, pri katerem sta vložila vlogo za pridobitev subvencije za
gradnjo hiše. Brez opravljenega test, ki potrjuje zahtevano
zrakotesnost, ki jo morajo doseči skoraj ničenergijske in s tem
tudi pasivne hiše, subvencije pa ni. Hkrati pa je test zrakotesnosti

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

sestavni del gradnje pasivne montažne hiše, zato bi ga izvajalec
opravil tudi v primeru, če graditelja ne bi zaprosila za subvencijo,
saj z med drugim tudi z njim dokazuje kakovost izvedbe.
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Zakaj je ta test tako pomemben?
Na papirju je lahko projekt za gradnjo hiše videti super, v praksi
pa se pri izvedbi lahko marsikaj zalomi. Šele z opravljenim testom
se potrdi kakovostna izvedba zrakotesnega ovoja stavbe in
pravilnost izvedbe posameznih detajlov. Marsikateri graditelj pri
tem zamahne z roko in pravi, saj je vseeno, če bomo pozimi za

18

11.10.2020

Zurnal24.si

Nedelja, 14:52

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

4/8

ogrevanje porabili kakšno kilovatno uro energije kot je izračunano
v projektu. Ne ne gre le zato.

S tem testom preverjamo kakovost dela mojstrov

„Test pokaže, ali so na hiši špranje, skozi katere nenadzorovano vstopa ali izstopa zrak v
objekt. Zelo je pomembno, da se zavedamo, da ti nenadzorovani vdori zraka povzročajo
kondenzacijo in posledično poškodbe gradbenih konstrukcij. Vsak predel, kjer prihaja do
velikih temperaturnih razlik ter pretoka zraka predstavlja možnost pojava kondenza. Ko pa se ta pojavi,
pa se takoj pojavi plesen. Ta se razraste tudi na mestih, ki niso očem vidna, kar je bolj očitno pri lesenih
hišah,“ Srečko Križman

, nadzornik gradnje hiše, ki jo spremljamo, pojasni
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pomembnost testa zrakotesnosti.
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Vse mora biti zatesnjeno
Test so izvedli v fazi, ko je bila že vgrajena toplotna izolacija na
podstrešju, vse inštalacije in povezani vsi prehodi inštalacij prek
zunanjega ovoja. Stavbno pohištvo pa je bilo tako ali tako
vgrajeno že v proizvodnem procesu. Na odprtino vhodnih vrat, ki
jih med testom odstranijo, so namestili napravo za izvedbo
20

11.10.2020

Zurnal24.si

Nedelja, 14:52

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

6/8

testa. „Med izvedbo morajo biti zaprta vsa vrata in okna in z ustreznimi tesnilnimi trakovi zatesnjeni
vsi preboji inštalaciji skozi obod hiše. Cevni razvod za prezračevanje se zatesni tako, da vanj vstavijo
žoge v cevi. Skratka, treba je zatesniti vse prehode, ki se kasneje uporabijo za cevne inštalacije in ne
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vplivajo na zrakotesnost hiše,“

pojasni Križman.

ARHIV GREG OR

Prvi test je le poskusni, saj z njim preverijo, ali obstajajo mesta, ki
slabše tesnijo. Ta potem dodatno zatesnijo. Takšno mesto je na
primer stik okvirja in krila na drsnih panoramskih vratih, ki ga
odpravijo z nastavitvijo vrat. Sicer pa bi se netesni stiki v
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montažni hiši lahko pojavili pri vgradnji stavbnega pohištva, pri
lepljenju folije v zrakotesni ravnini ali pri inštalacijski ravnini.
Vendar jih test zrakotesnosti ni odkril, saj ga je hiša opravila brez
težav.
SPREMLJAMO GRADNJO

"Korektno nepopustljiv nadzornik je investitorjev
edini
zaveznik"
„Pri
montažnih
hišah namreč izdelajo inštalacijsko ravnino, v katero vgradijo vse inštalacije,
zato zrakotesni ovoj zaradi teh ni poškodovan ali prekinjen. Izvedba tesnjenja na zrakotesni

pravi Križman.
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ARHIV GREG OR

Nadzornik mora biti prisoten
Nadzornik je spremljal izvedbo testa zrakotesnosti, saj kot pravi,
mu to nalaga gradbeni zakon, ki od njega zahteva, da je prisoten
pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj. A ne le zato. „Če
nadzornik sodeluje pri izvajanju testov, je izjava izvajalca, da je test uspešen, dejansko verodostojna. V
primeru napak, ki preprečujejo uspešnost testa, pa nadzornik od izvajalca zahteva, da te odpravi. Test
mora biti na koncu, če so vse napake res odpravljene, pozitiven.“

SPREMLJAMO GRADNJO

Toliko stane manjša pasivna hiša

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

„Za naju pozitiven test pomeni, da bo najina hiša res pasivna, raba energije za ogrevanje res
takšna, kot je pričakovana glede na projekt, predvsem pa zdaj veva, da so izvajalci svoje
delo opravili kakovostno in brez napak, ki bi nama v prihodnje lahko povzročale težave,
slabše bivalne pogoje in nove stroške, povezane z njihovo odpravo,“

doda Grega.

23

12.10.2020

Slovenske novice

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 10

1/2

Površina: 455 cm2

Minister Zdravko in višja sila

Nae

®

vprašanji, ki bi zagotovila večjo zaposljivost,«je dejal Verhovnik. In si ni upal na glas
povedati, da gre pravzaprav za višjo silo.

»Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zdravko Počivalšekje med obiskom na Koroškem odprl dve pomembni temi, zaposlovanje
mladih in razvoj turizma. Obiskal je tudi enega najuspešnejših podjetij v tej regiji, Cablex,
ter skupaj z ministrom Zvonkom Černačem
odprl novo urejeno cesto, ki povezuje poslovno cono Glančnik

in turistično znamenitost

Podzemlje Pece v Mežici,« so zapisali piarovci
njegovega ministrstva. A da se Zvonko piše

in ne Černač, je pač drugotnega po'al pa višja sila, kdo bi vedel?
Ni pa minister Zdravko obiskal na primer Lekove lokacije na Prevaljah, kjer je pred tremi
leti pod taktirko drugega predsednika vlade
sodeloval pri polaganju temeljnega kamna
za novo, večjo, še modernejšo in tehnično
bolj dovršeno tovarno širokospektralnega
antibiotika. Investitorji so ob koncu gradnje
sporočili, da so opustili načrte, in napovedali
Černač,

mena

MARIJA

M. KOTNIK

Ker sem Korošica od glave do peta, no, v meni
se sicer pretaka tudi malce štajerske krvi,
meje obisk vlade Janeza Janše na terenu, v
koroški regiji pač zanimal. Sem pa bolj kot ne
vnaprej vedela, kar se je tudi pokazalo, da bo
spet mogoče slišati veliko lepih besed.
Vladaje svoj obisk v koroški regiji začela
na delovnem posvetu s predstavniki regije v

Šentjanžu pri Dravogradu. Sledili so ločeni
programi predsednika vlade ter ministrov in
državnih sekretarjev, obisk pa seje sklenil s
srečanjem v Mežici, na katerem so spregovorili o razvoju in perspektivah koroške regije.

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

Že dopoldne sem poklicala

nekaj znancev

in znank in jih opomnila na veliki dan za
Koroško. In izvedela, da jih vse skupaj bolj
malo briga.
Nisem pa vedela, da se bo v igro vpletla tudi,
pozor!!!
višja sila.
»Obveščamo vas, da smo zaradi višje sile bili

-

selitev proizvodnje v Avstrijo.

Tamkajšnji župan tako od Počivalška ni dobil
odgovora na vprašanje, kam seje skrila višja
sila, ki je delovna mesta odgnala nekam

drugam.
Vse bolj se mi dozdeva, da ima naša zdajšnja
višja
vlada svojo občutljivo točko. To pa je

-

sila. Že nekajkrat smo poslušali o njej, tokrat
vnovič.
»Če potujete, vam svetujemo, da potujete
odgovorno in redno spremljate novice, saj se
lahko epidemiološke razmere hitro spremenijo,« obveščajo potnike, ki se zaradi domnevno
nujnih potovanj sem ter tja odpravljajo na

Tudi državne!

pot, različne inštitucije.

In

primorani spremeniti lokacijo današnjega
sestanka ministra za gospodarski razvoj in

se sprašujem, kako to, da višja sila lahko

tehnologijo Zdravka Počivalška s predstavniki
koroškega turizma,« je pisalo na sporočilu,

teznih ministrov.
kot bi rekel veliki Charles de
Gaulle: »Kdor se zadnji smeji, ni razumel
šale!«
Priznam, da se sama nobenemu sporočilu za
javnost, ki ga naokoli pošiljajo iz vladnega ali
ministrskih kabinetov, ne smejim več. Eno-

ki so ga razposlali zainteresirani javnosti iz
kabineta omenjenega ministra.
Višja sila je na Koroškem nenehno vpeta v
dogajanje. Skoraj vsak dan!
Visoki politični gostje se npr. še niso pripeljali
na Koroško po novi cesti, ki naj bi v prihodnjih letih končno povezala regijo z osrednjo
Slovenijo, ampak so spet znova le zaprmej napovedali začetek njene gradnje. Minister za

infrastrukturo

Jernej Vrtovec je obljubil: prvo

lopato bomo zasadili 15. oktobra v Gaberkah.
Nezadovoljstva v zvezi s cesto v regiji ni, a vsi
vedo, da se ne sme končati v Slovenj Gradcu

spremeni tako velikopotezne načrte velikopoNo, kakor koli,

možno, kaj
stavno namreč ne razumem, da je
vse so si sposobni izmisliti. In potem, ko tega

ni, je na delu kdor drug kot

-

višja sila.

Enostavno ne razumem, daje

možno, kaj vse so si sposobni
izmisliti. In potem, ko tega ni,
na delu kdor drug kot

-

je

višja sila.

in da bo smiselna le, če bo na severu povezana z Avstrijo, na jugu pa s Hrvaško.
Aljaž Verhovnik, koordinator mladinske
iniciative za gradnjo tretje osi, je opozoril, da
se tudi z začetkom težko pričakovane gradnje
nove ceste zaostalost razvoja Koroške ne bo
čez noč spremenila. »Koroška bo morala do
izgradnje prometnice, ki bo trajala več let,
premagovati vsakodnevne prometne izzive,
se soočati s slabo prometno varnostjo na
obstoječih cestah, zlasti pa z gospodarskimi
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Začetek

gradnje osi
med severom

in jugom
Tretja razvojna os Po 16 letih
od odločitve za hitro cesto
bodo jutri zasadili prvo lopato,
zadnja je še zelo oddaljena

-

Družba za avtocedelo prvega sklopa
razvojne osi uvedla konKolektor CPG, Voc in novo-

Ljubljana

ste bo jutri v
tretje

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

zorcij

dno bodo prvo lopato zasadili v
četrtek
se začenja pri najmanjšem sklopu v Gaberkah. Odprto
je še eno javno naročilo za del

-

meški CGP. S tem se po 16 letih
od politične odločitve za hitro
cesto, ki naj bi nekoč poveza-

trase

la sever in jug

Velenju,

Slovenije,

njena gradnja. Kdaj

ni

ni

začenja

se bo zače-

la gradnja preostalih odsekov,

še

domovinsko pravico uradno

nem programu gradnje avtocest,

vanjo pa je bila v dodatnem
programu vključena tudi tretja
razvojna os,« je spomnil Gregor
Ficko, direktor gradbene zbornice
na GZS.

pravijo

ni

na Darsu. Dars
iniciative

civilne

pridobil gradbenega domesta.

-

izvaja-

jutri, ura-

»Za

ta del imamo

zagotovljenih 40 milijonov evrov
evropskih sredstev, a nam zmanjkuje časa, da bi gradnjo začeli in
sredstva počrpali,«

je opozoril

minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec. Celotna projektna dokumentacija,
zemljišča

gradbena

dovoljenja,

niso pridobljena

niti

za druge odseke ali pa ti sploh

še niso umeščeni v prostor.
srednjem

Gradnja prometnice
v delo uveden

še

Novega

Gole

dobila leta 2004, ko je državni
zbor sprejel resolucijo o nacional-

lec bo

me-

voljenja za del južne trase okoli

»Tretja razvojna os je svoj rojstni
list in

v enem

še dve naročili za sklopa pri

zaradi pritožbe

gotovo.

Nejc

na Koroškem,

secu bosta predvidoma objavlje-

delu tretje

V

razvojne

osi

sploh še ni znano, kje naj bi ta
potekala.
pa

STRAN

3
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Hrvaška
Tretja razvojna

os naj bi povezala

Avstrijo, Slovenj

Gradec in Velenje

ter Novo

mesto,

Metliko

in

Hrvaško.
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Kako je z gradnjo
domov za starejše
Na

mariborskem območju

primanjkuje 598 mest,
Gorenjska je prikrajšana
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za 486

mest, ljubljansko

območje pa za 480

mest

v

domovih.
GENERACIJA

+
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Kako je
z gradnjo

domov
za starejše
Povpraševanje po postelji v domu

Primerjava med dejansko in ciljno
pokritostjo kaže , da so največje potrebe
v regijah z večjimi mestnimi središči

-

Ljubljana
jo

težave s

sob
jo ali

Kako

za starejše

nalnega varstva tukaj in zdaj.«

med dejansko in ciljno pokrito-

mest,

ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake

stjo kaže, da so največje potrebe

druge, ki želi-

in

živeti v

pa »morajo«

za starejše
je ena

mandata

oskrbi? Skrb za

ključnih

Janeza Cigler-

ministra

z

mini-

strstva za delo. Verjetno bi
tem

strinjal vsak

mlad, zaplete

nju,

kaj

se

in-

sta-

prioritet

ja Kralja, so odgovorili

in

domu

pristati v

oziroma

stitucionalni
rejše

se premaguje-

pomanjkanjem

se

s

državljan, star
se

pri vpraša-

potem s to priorite-

to zgodi.
Silva Čeh
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Ne samo poznavalci,

družba kot

celota je že zdavnaj dojela,
se v mali,

da

razmeroma »bogati«

Sloveniji že leta in leta ni zgradil

mali javni dom za starejše. Tudi odgovor Denisa Sahernika, v. d. sekretarja Skupnosti
niti en

socialnih zavodov Slovenije,
na vprašanje, ali se namenja

dovolj pozornosti, razumevanja

in denarja

za gradnjo javnih

domov za starejše, je jasen:

»Na

kratko: zagotovo ne. To kažejo
tudi podatki o številu čakajočih
na prosto posteljo v domu, saj

imamo v tem trenutku približno 12.000 prošenj za takojšnjo
namestitev.« Kakor pravi, že
dolgo opozarjajo na nezadostne
zmogljivosti domov za starejše,
posebno na pomanjkanje mest
za osebe z demenco in mlajše,

ki

prav

tako potrebujejo pomoč

pri opravljanju življenjskih
aktivnostih,

ter na pomanjkanje

zmogljivosti za začasne namestitve: »Aktualna vlada je napove-

dala zagon nekaterih projektov.
Upamo, da bomo po dolgih letih
vendarle naredili korak naprej
na tem področju, saj

starejši

potrebujejo storitve institucio-

Na

možnosti (MDDSZ), potem ko
je minister Janez Cigler Kralj že
večkrat poudaril, da je ena od
prioritet tudi gradnja domov za

v regijah z večjimi mestnimi središči: na mariborskem območju

primanjkuje 598 mest, Gorenj-

ska je prikrajšana za

486 mest,

ljubljansko območje pa za 480.
Še mnogo večje potrebe po na-

starejše, glede tega odgovarjajo: »Cilj, ki ga zasledujemo na

mestitvah pa kažejo že omenjeni

in tisto, kar potrebujemo kot starajoča se družba, je
enovit, varen in učinkovit sistem

podatki o vloženih prošnjah.

MDDSZ,

Menimo, da bi

za trenutne raz-

mere oziroma povpraševanje v

domovih za starejše potrebovali

socialne zaščite starejših in
drugih oseb, odvisnih od pomoči

vsaj

drugih. Covid-19 je razkril vso

Če potrebnih zmogljivosti ne

podhranjenost tega področja

zagotovila država z gradnjo novih javnih domov, so koncesio-

-

tako glede kadrov, standardov
in normativov kot kapacitet. Kar
zadeva dodatna mesta v domovih starejših občanov (DSO), jih
bomo zagotovili s proračunskimi
sredstvi, podelitvijo koncesij in
intenzivnim

črpanjem evropskih

1500

do

2000

novih mest.
bo

narji edina alternativna. Glede
na trenutne potrebe

in pomanj-

kanje zmogljivosti je dejstvo, da
je izredno dobrodošla prav vsaka
investicija v gradnjo domov za
starejše.«

napovedali gradnjo petih novih

Janez Sušnik, predsednik
društev upokojencev Slovenije (Zdus), pritrjuje, da se na

domov.

tem področju v preteklih letih

Tudi

sredstev.«
Že

v koalicijski pogodbi so

Na

ministrstvu nava-

Zveze

naredilo dovolj, na

jajo: »Predlog proračunov za

ni

prihodnji dve leti za investicije

opozorilo tudi Računsko sodišče.

v DSO predvideva 30 milijonov

Toda Sušnik poudari:

evrov. Lokacije novih gradenj še

ne more več bivati v domačem

niso dokončno določene, če bo
proračun v takšni obliki potrjen,

okolju, želi biti v domu, ki je
blizu tistega, kjer je pognal

bomo do konca leta naredili
program in časovnico investicij.
Za ta namen želimo pridobiti

korenine! Prav zato potrebujemo
več manjših domov, razpršenih

tudi evropska sredstva.«

Letos

kar

»Ko

je lani

človek

po vsej Sloveniji. Epidemija koronavirusa je zagotovo nekatere
v državi ustavila ah

je potekal razpis koncesij za

procese

podelitev 1100 mest. Objavljen

upočasnila, verjamemo pa mini-

je bil 19. junija, rok za prijave se

stru Janezu Ciglerju Kralju,

je seveda že iztekel. Na ministr-

obljubil vlaganja v nove domove

stvu potrjujejo: »Prejeli smo 21

tudi iz proračunskih sredstev.
Seveda ti ne bodo zrasli čez noč,

ponudb.«

Koliko domov bi potrebovali
Denis Sahernik: »Primerjava

vseeno pa upamo,

ki je

da bo prva

lopata čim prej zasajena.«

Dnevni centri
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dovoljenje, ustrezno finančno

Želji, da bi lahko starejši ljudje

čim dlje živeli doma, je prisluhnilo tudi ministrstvo za delo. Objavljen je razpis za dvajset dnev-

nih centrov in deset centrov za
začasne namestitve (21 milijonov evrov sredstev za kapacitete
za skupnostne storitve). »Namen

razpisa je vzpostavitev 30 enot,

ki bodo pripomogle, da starejši
dlje časa ostanejo doma, saj
imajo oni in njihovi svojci tako
podporo pri oskrbi. V prvem in
drugem roku

javnega razpisa so

bila sredstva odobrena desetim prijaviteljem po Sloveniji,

mest za dnevne centre za

starejše (za izvajanje dnevnega
starejših). Odprta sta še
3. in 4. razpisni rok, do porabe

varstva

sredstev.«
Tudi Sušnik opozarja, da bi
dlje ostali doma. »Zato upamo,

da bo končno sprejet zakon o
dolgotrajni oskrbi, ki bo razširil

in dejansko opredelil storitve na
domu. Želimo si, da bi zakonodve obliki

smo

naš program Starejši za
starejše, v katerem več kot 3500
Gre za

prostovoljcev ponuja pomoč na

domu starejšim, druga pomoč
je e-oskrba, ki 24 ur na dan

Vrtojbi

(kupilo

kor mi

vseh pogojev in je
zastala. Vsekakor bosta

imela

oba

lastnika

prej dogradita in bosta

deloma

omilila

ko

Ko

omenjeno

pro-

na nekaj.

Zdaj,

krčimo prostor javneživljenju
zaradi covida-19,

spet

mu

bi

morale vloge obravnavati
hitrem postopku. Kakor je

se

po

obljubil minister
je

ministrstvo

vključilo z

delno

Cigler Kralj,
v

se

problematiko

jasnim namenom, da
nadomestijo

zaosta-

nek
tij

zaradi skoraj dveh desetlemrtvila, ko ni bil zgrajen niti

javni dom za starejše občane.
Zdus je izdal publikacijo, v kateri
en

so
za

navedene organizirane oblike
zagotavljanje kakovostne sta-

rosti, in ministrstvo za

delo jo je
dober dokument,

kažipot za ohranjanje in nadgradnjo primernega okolja za tretje
življenjsko obdobje.«

V tem trenutku je približno 12.000 prošenj
namestitev v domovih za starejše.
koalicijski pogodbi so

evrov

za

za takojšnjo

napovedali gradnjo petih

Predlog proračunov za prihodnji dve leti

predvideva

investicije v DSO.

Poteka razpis za dvajset dnevnih centrov in deset centrov za

...

čim

tako vsaj

blematiko.

30 milijonov

propadajo

drugod s tožbami

nadaljeva-

v

nju prednost, da se domova

novih domov.

Toda z domovi, že zgrajenimi
še v gradnji, so tudi drugačne
težave, ponekod z dovoljenji,

Koli-

izpolnjevali
gradnja

Že v

Ko že zgrajeni domovi

avstrijsko

je znano, investitorji niso

na pomoč v primeru padca ali

nenadne slabosti ter organizacijo

je

ga

nedo-

Prvi je v

podjetje), drugi v Osilnici.

omogoča preprost in hiter klic

pomoči.«

dvema

priča

prepoznalo kot

pomoči, ki nista zanemarljivi.

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

Zdaj

grajenima domovoma.

vsaj

upokojenci, vsaj večina, radi čim

dajalec prepoznal še

in lociranost.

Opozoril pa bi

izbrani projekti bodo omogočali
začasne namestitve za 60 ljudi,
ter 142

konstrukcijo, kadrovsko pokritje

začasne namestitve.

ali

že imajo

koncesije, leta dolgo ne začnejo

delovati ali pa celo nedokončani
propadajo. Janez Sušnik razlaga:

letih se je mreža
širila predvsem z zasebnim kapi»V preteklih

talom oziroma s podeljevanjem
koncesij. Mnogi koncesionarji
svoje delo opravljajo kakovostno, domovi s koncesijo so
običajno novejši in tudi standard
v njih je višji. Res pa je, da smo

priča nekaj takim primerom, kot
jih omenjate. Prav v teh dneh
se je iztekel razpis za podelitev

novih koncesij in rezultati bodo
znani, ko bo MDDSZ preverilo,
od prosilcev izpolnjuje po-

kdo

goje za podelitev, ima gradbeno
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KONCESIJE

ZA MESTA V DOMOVIH

podlagi

razpisa,

objavljenega

podeljenih

koncesij

za

Na

za

skupno

starejše. Doslej je bilo po

424 mest (devet
projektov
je vseh

projektov),

s skupno

pet lokacij

SeneCeura,

skupaj

294

stvu

Slivnica za

150

Slovenskih

je

še sedem

Med temi

domov (ORPEA

projekt Sončnega
Drava

mest, so odgovorili

o novih zmogljivostih

odprta

bi

ga

rusa

so takšni:

doma

za

zdravje,

v občini

pri CSO

Lenart.

V Ljubljani

pri DU

bila na

podlagi

enota

Centra

starejših Ormož v Svetem

Aktualna vlada

je napovedala

socialnih

zavodov

zagon nekaterih

Slovenije.

Foto

konec

leta

projektov.

Leon

so

26 oskrbovanih

Upamo,

da

bomo

v okviru

kapaciteto

Center, bo imela

o., so

v

Odpreti

preloženo. Prvo
ministrstvo

morebitna

Center, Tabor-Poljane,
na Regentovi

enota, ki bo delovala

o., je

stanovalcev

v tretjem je predvidena

novi enoti

d. o.

v Lenartu

70 mest.

v objektu je najelo

cona za Dom

na

sv. Agate

2020, vendar je zaradi koronavi-

novih

drugo nadstropje

Lenart,

Doma

Dom

z zmogljivostjo

v aprilu

sprejemanje

in

na ministr-

koncesije

goricah

morali

okviru

dokončali

oz.

čana

d. o.

Skupnosti

realiziranih

delo.

Ormož,

mesti. V

letos spomladi

mesta.

projekt GP

Tomažu z 28

v domovih

razpisu

504

malih

Podatki

2019

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

-

za

mest

nerealiziranih

mest),

v Mariboru za 60 mest ter

Hoče

tem

kapaciteto
grozda

v letu 2017, je bilo

928

(Roza

Doma

za 44

rdeča

dela

kocka).

kon-

Nova

upokojencev

oseb

z demenco

in

stanovanj.

s tem

po

dolgih

letih

naredili

korak

naprej pri gradnji domov,

pravijo

v

Vidic
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Jutri začetek, konec še daleč
Tretja razvojna os Hitra cesta naj bi na Koroško prišla v letih 2025 ali 2026

-

Gradbeništvo kot
Ljubljana
sistemska panoga pričakuje tako
od države kot tudi od naročnika,
bosta zagotovila

da

optimalne

del tudi na
drugih odsekih trase, tako zaradi potreb prebivalstva koroške in
šaleške regije kot tudi zaradi pripogoje

za

izvajanje

spevka k BDP države, poziva Gregor

z Gospodarske

Ficko

zborni-

Gole, Špela

Mateja

Kuralt,

Simona

Kotnik,

Fajfar

izvedbo

rok za

vplivnega

del v Gaberkah.

območja Premogovni-

so morali spremeniti
projektno rešitev. V Darsu pravijo,
da so v določenih točkah ugotovili
manjše pomike. Tako predlagajo

podaljšanje viadukta. Dela na
nadaljevala na Koroškem,

predvidevajo da spomladi na
lokaciji Jenina.

Hitra cesta naj bi na Koroško
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prišla v letih 2025 ali 2026. Na

potrebnih za gradnjo, na

Velenje-Šentrupert

14,5

pa

odstotka površin. Kdaj naj bi zgradili celotni severni del, torej tudi

na delu Spodnje Savinjske doline,

v Darsu še ne morejo napovedati.
»Ustavno
podlagi

sodišče

je spomladi

na

pritožb nekaterih civilnih

iniciativ z braslovškega

konca

presodilo, da nima pomislekov o
postopkih

umeščanja trase med

Šentrupertom in

Velenjem. To po-

meni, da je potek trase ustrezen,«
spomni

Ficko.

Državni

prostorski

do

med Dravogradom

odsek

in Holmcem

načrt za

traso

od Slovenj Gradca do Dravo-

grada

je še v postopku sprejema-

je napovedal,

bo z

da se

decembra pogovarjal,

kako

tretjo os navezati na avstrij-

sko cestno omrežje.
predsednik

Matic Tasič,
za gradnjo

odbora

storiti čez

bo treba
komaj

Holmec

nekaj kilometrov

do

odda-

ljenega Pliberka. Avstrijci so že
razširili križišče

pred Pliberkom.

ministra za

infrastrukturo Jerneja Vrtovca

se

Gorjancev proti

od

Metliki in

Črnomlju.

Na Dolenjskem in v Beli krajini gradnjo
razvojne

južnega dela tretje

osi razumejo

kot ključni

razvojni projekt za Novo mesto
in širšo jugovzhodno Slovenijo,
še posebno

slabo dostopno

Belo

krajino. Novomeški župan Gregor

Macedoni poudarja,

da regija

»novomeške«

Ta potrebuje

tudi nadaljnja prizadevanja na
»belokranjski« relaciji. Macedoni

ki bo

promet

podpira

dnje mimo Novega mesta, s tem,

Največ neznank
na srednjem delu

ukrepe,

niti postopek priprave državnega
prostorskega

načrta. Dopolnje-

začetek gra-

občina zagotovila

da bo mestna

s katerimi bodo

ublažili

posledice gradnje na promet
znotraj mesta.
Da je gradnja tretje razvojne

mestom še ni končan

in Novim

čimprejšnji

za

trase in

speljala v smeri proti avtocesti

osi

vitalnega

pomena za Belo

krajino ocenjuje tudi črnomalj-

na študija različic in okoljsko

ski župan Andrej Kavšek,

poročilo sta bila razgrnjena in

dodaja,

predstavljena v vseh občinah pred

prometnica še pomembnejša, saj

štirimi leti.

Na ministrstvu za oko-

lje in prostor pravijo,

da je treba

in

na podlagi pripomb

predlogov

da pozabljamo,

ki pa

da je ta

»z južnim krakom rešujemo tudi
tranzitni koridor v Bosno,

ki zdaj

poteka čez Gorjance«. Vozniki

ter pridobljenih mnenj nosilcev

tovornjakov, ki se radi izognejo

urejanja prostora okoljsko poroči-

avtocestam in mejnemu preho-

»Zaradi usklajevanj
in izdelave dodatnih strokovnih
podlag časovnice trenutno še ni

du Obrežje, za pot v Bosno in
nazaj uporabljajo mejni prehod

mogoče

predvideti,«

promet skozi

Vrtovec

pa

lo dopolniti.

pojasnjujejo.

pravi, da še pripra-

Metlika.

»Zato

moramo rešiti tudi

Metliko,«

pravi Kav-

Prizadevajo si, da bi hkrati z

šek.

vljajo študije variant, kje bo cesta

gradnjo belokranjskega dela tretje

potekala.

razvojne osi oziroma že pred tem
zgradili tudi obvoznico

državni prostorski

od Novega

načrti

mesta do priključka
naprej

za Me-

tliko in bi se tovornjaki izognili
občinskemu središču. Kavšek upa,

do Malin. Dars

da bo projekt

prihodnje leto lahko

žava

gradnjo te

civilna iniciativa uspešna v tožbi

osi

po

vredno javno naročilo za

del trase

tretje razvojne

načrtih in bo po sprejetju zakona še letos pridobljeno
gradbeno dovoljenje. Tako bi dr-

potekal

vodi približno sto milijonov evrov
okoli Novega mesta, a ker je bila

in sicer čez

krat-

s katero

gradnjo

gradu, ampak

meje z Avstrijo,

resolucijo,

nad železnico

tretja os ne bo končala v Dravose bo nadaljevala do

vlada v

da bo

sprejela

pri Grebinju.«

Osredek ter

Po napovedih

je napovedal,

prizadevanja Darsa

so na tem delu sprejeti za odseka

zemljišč,

V Beli krajini gre

en krak do Metlike in hrvaške
meje, drugi do Črnomlja. Vrtovec

podpira

Vladni

PGD-PZI in pridobivanje

ni pridobil gradbenega

odseku negotov.

avstrijskim ministrstvom

projektiranje

pravi Ficko.

še

dovoljenja, je začetek del na tem

bodo z direkcije za infrastrukturo
na Dars prenesli traso hitre ceste

vodovarstvenem
v Bukovski vasi.

se bo tudi na tem odseku lahko
faze

tako

Slovenj Gradec jug-Dravograd
pa se zatika na

najpozneje v dveh letih začelo
dokumentacije

na upravnem sodišču in ker Dars

kem

Pritožba zamaknila
začetek na jugu

nja. Ta naj se čim prej zaključi, da

Kje bo nova cesta južno od Celja, še ni znano

naj bi bila še ta mesec, na odseku

Na srednjem delu med Celjem

odseku Velenje-Slovenj Gradec
je država pridobila 74 odstotkov
trasi

najprej

dvopasovna.

Javna razgrnitev variant za

le še obvoznico,

severnem delu tretje razvojne osi

površin,

meje z Avstrijo pa

tretje osi na Koroškem, pravi: »To

ka Velenje,

se bodo

Raven štiripasovna,

za promet

Ker bodo dela potekala znotraj

in

ipsilon. Cesta bo do

v obliki črke

Vrtovec

Z jutrišnjo uvedbo izvajalca v delo
bo začel teči 14-mesečni pogodbe-

ni

Holmec

-

mejni prehod Vič v Dravogradu

območju

ce Slovenije.
Nejc

prehod

na Prevaljah

jug

-

-

v celoti,

pomembne

začela

s severa na

prometnice.

mejni
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Gregor

1

i

Gregor Ficko

Macedoni

župan
Novega

mesta

tega velikega projekta

Gradnja
imela

velik multiplikativni

gradbeništvo
je še

in

To

časih

covida-19,

zaradi

delala

če

brez

motenj.

To

Štajerski in

lahko

Pomemben

ko

ključni

je razvojni

projekt

se gradnje

delovala bolj

manj nemoteno.

prostor.
Ta

bo Beli krajini

in

nadaljnji

širši

razvoj,

zato

vrednotiti samo z

analizami.

razvojne osi že

Trasa tretje

Koroški,

vidik.

ne sme

ekonomskimi

SEVERNI

proti

strani

v srednjeevropski

regiji omogočil

so

drugimi osmi: na

na drugi

in

dobila ce-

bo

strateško pozicijo

proti Jadranu ter osrednji

strani

Bosni

se je pokazalo

osjo

boljšo

bo povezana z

gradbe-

obdobju,

po Sloveniji

in
eni

v

se bodo pogoji
bo

razvojno

lotna regija

gospodar-

bo

tretjo

S

pomembno

panoga, ki

v pomladanskem

gradbišča
ali

saj

virusa zaostrili,

ništvo edina

že

celotno

posebno

stvo.

bo

učinek na

v pristojnosti Darsa
JUŽNI
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Prepoznavnost gradijo s skrbjo za kadre
VPomgradu spodbujajo zaposlovanje žensk v inženiringu, saj prinesejo drugačno energijo

Gradbeništvo

Tudi v času covida-19 v

tev certifikata Družbeno odgovo

raznovrstnosti

gradbeništvu primanjkuje

ren delodajalec, s katerim že-

delovnih mest predstavlja

tudi pose-

kadra.

lijo

osvojene standarde

ben izziv. Pomembne so

vodstvene

Prostih je štiri odstotke
delovnih mest v panogi.

nadgraditi. »Vidimo ga kot

kompetence vodij in skrb za medge-

dodano vrednost pri ukre-

neracijsko sodelovanje. Za to skrbi-

pih za zaposlene. Nudi jim

mo tudi v sklopu Pomgradove Aka-

Zaposlenim je treba omogočiti dodatna izobraževa-

dodatne ugodnosti in jim

demije z ustreznimi usposabljanji,

sporoča, da prav vsak šte-

in

nja, ugodnosti, jim sporočati, da prav vsak od njih
šteje.

je,« je Sanja Miljuš Her
man pojasnila motiv za pridobitev

Milka Bizovičar
letos je statistič-

V drugem četrtletju

ni urad poročal

o 6500 nezasedenih

delovnih mestih kar je skoraj polovica manj kot v istem obdobju lani.

novega certifikata. Razpisuje ga
Ekvilib Inštitut s partnerji. Do jeseni leta 2022 certificiranje poteka v
okviru projekta, ki se v financira z
evropskimi sredstvi, zato je za 200
organizacij brezplačno.

boljšati delovanje na šti-

po novih kadrih korenito zmanjšale, velik primanjkljaj delavcev pa je
še vedno v gradbeništvu. Skrb za

udarjajo v Pomgradu, ki

V

primerjavi

dobjem lani

jih zaposlili

še

so delodajalci iskali

oseb).

Zaposlujejo tudi v Pomgradu.

»Zapo-

petino manj

delavcev

slovanje kadra v gradbeništvu je že
dalj časa pereč problem, saj na trgu
primanjkuje kvalificiranih in usposobljenih zidarjev, tesarjev,

asfalter-

jev, obdelovalcev kovin, strojnikov,
vodij gradbišč. Težave se zavedamo,
zato

zaposlenim ponujamo doda-

tna izobraževanja, ugodnosti ter s

primerno komunikacijo in druženji
krepimo pripadnost podjetju,« je po-

vedala Sanja Miljuš Herman, vodja
akademije Pomgrad. »Zavedamo se
pomembnosti trajnostnega razvoja

in družbene odgovornosti. Pomgrad
je edino gradbeno podjetje v Sloveniji, ki ima pridobljene certifikate za

sistem vodenja kakovosti, za sistem
ravnanja z okoljem in za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu,«
je naštela.
Zdaj so se odločili še za pridobi-

spodbujamo k
in kompetenc

tudi z sofinanciranjem opravljanja
strokovnih izpitov. Prizadevamo si
za spremljanje razvoja mladih sodelavcev, ki

jih želimo oblikovati v

prvovrstne strokovnjake

je povzela

Sanja Miljuš

in vodje,«
Herman

in dodala, da bodo z uvedbo dodaokviru pridobivanja

novega certifikata postali še prepoznavnejši na trgu dela in zanimivi

življenja,
sode-

predvsem za mlade, kar je po njenih
besedah za področje gradbeništva še
kako pomembno.

pomembnosti zdravja

Organizirajo dodatna izobraže-

na delovnem mestu

vanja in ozaveščanje zaposlenih o

do

psihosocialnih vidikih dela, omo-

zdravja prijaznih

le

(300

znanj

tnih ukrepov v

zasebnega

in spodbujanje

z enakim ob-

zaposlenimi in jih
nadgradnji

in

starejšim, ozaveščanje o

delav-

to tako s strokovnega vidika kot
mehke veščine. Velik poudarek dajemo delitvi znanj in izkušenj med

usklajevanje poklicnega

lovanje s poudarkom na

je bilo v drugem

delodajalci bi

1400.

sicer:

prilagajanju delovnih mest

četrtletju zaposlenih 34.900
cev,

in

medgeneracijsko

po-

je primer

dobre prakse v panogi.
V gradbeništvu

področjih,

rih

zaposlene in njihov razvoj je ključ

do prepoznavnosti na trgu dela,

Podjetja

imajo z njim priložnost iz-

Skoraj v vseh panogah so se potrebe
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še

delovnih procesov in

izboljšav,

ce-

gočili bodo športne

aktivnosti za

zaposlene v prostem

času, spodbu-

lostno naslavljanje družbene odgovornosti s krepitvijo etičnih

jali zdrav način življenja, pitje vode
in zmanjševanje uporabe plastike,

vrednot vodstva in zaposlenih.

elektronskih naprav po službenem
času, posebno pozornost namenjajo

Prednost zdravju

programu enakosti spolov. »Filozofijo enakosti spolov že uresničujemo,

in dobremu počutju
Kot

so pojasnili v Pomgradu, so že

odločili so se za politiko izklapljanja

zdaj

jo bomo zapisali še program.

pred začetkom pridobivanja novega

Spodbujamo zaposlovanje

certifikata izvajali številne ukrepe.
Prednost dajejo skrbi za ustrezno

v gradbenem inženiringu, tudi za

kompleksnejša gradbena dela. Verja-

varovalno

memo, da ženske prinesejo drugač-

opremo

in delovno oble-

žensk

ko, zaposlenim omogočajo karierni

no energijo na

razvoj

odnosom, znanjem in pristopi,« je

ne glede na starost. Skrbijo za

razvoj

in

vsako

leto

usposabljanje mentorjev,

nekomu podelijo

Pomgradov AS, sodelavci

se

povedala sogovornica,

ki je prepriča-

naziv

na, da je veliko mladih talentiranih

lahko

inženirk, ki

dogovorijo za kavo s predsednikom

in

gradbišče s svojimi

mu osebno predstavijo stališča

in

bi

jih lahko zaposlili.

Pred dvema letoma se je v ožji izbor
za

inženirko leta uvrstila njihova

ideje. »Skrb za zdravje in dobro po-

Maja Golubovič, kandidatko za pre-

čutje zaposlenih ter kakovost delov-

stižni naziv pa imajo

nega

tudi

letos.

okolja postavljamo v osnovno

izhodišče podjetja, nam

pa to

zaradi
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m

Zaradi

raznovrstnosti

delovnih

procesov in

delovnih

mest v gradbeništvu je skrb

za

zdravje

in

dobro počutje zapo-

poseben izziv. Foto Uroš Hočevar

slenih

»Certifikat
mo kot
vrednost

vidi-

dodano
pri

ukrepih za zaposlene,« pravi
Sanja

Miljuš

Herman.
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Neizpeta

tema

Ženske v STEM
v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki so tema,
ki nenehno zaposluje vodstvo in
Ženske

člane AmCham Slovenija. Zborni14. oktobra ob 16. uri vabi

ca zato

na dogodek z naslovom Znanost
in tehnologija sta ženskega spola.

Izhodišča za razpravo so: med
vsemi raziskovalci na svetu je le
30 odstotkov žensk. Ženski način
vodenja je drugačen od moškega
načina vodenja. STEM (znanost,
tehnologija, inženirstvo in matematika) so enako dostopni vsem.

Te trditve bodo dokazale ali
ovrgle »izjemne ženske, ki vsaka
na svojem področju puščajo pe-

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

čat in spreminjajo svet na bolje«:
dr. Aida Kamišalič Latifič, Medeja
Lončar, dr. Tanja Španič, Rina
Musič in Edita Krajnovič.
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Prestiž v osrčju Ljubljane
V Ljubljani
Kolizeja

se je

na območju
gradnja

začela

stanovanj,

vseljivih

Kompleks

Schellenburg

večja

zgradba

na

Palais,

jezika pripadajočega

Villa, ki

manjša

osamelca.
lahko

površinami,

bivalnih

prostorov,

dvigali
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24-urno

mest

sestavljata

do

za kolesa,

2023.

dva objekta:

objekta,

in

suverenega

lokacije

recepcijo,

veliko

stavbe

ritmu oblikovnega

sledi

poslovnega

odlične

etažami,

leta

začetku

z veliko zelenimi

visokimi

parkirnih

nekdanje

najprestižnejših

odraža značaj

Poleg

pohvali

ki

125

se
in

projekt
parkovnimi

videonadzorom,

tlorisno površino
dostopom od

direktnim
stanovanj

in

dodatnimi

vvww.schellenburg-living.com
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KONGRES SD

Nova predsednica,

prenovljen program
Socialni demokrati so na digitalnem kongresu
pod

naslovom Drugače izbrali novo predsednico

stranke Tanjo Fajon. Predstavili so desetletni
naložbeni načrt v vrednosti 40 milijard evrov
in odbili očitke o manku programa
ki bo vodila vlado, če naslednji dan

Žana Vertačnik

Poln

mandat

za

vodenje

stranke so Socialni demokrati (SD) v soboto podelili

evropski poslanki Tanji Fajon. Fa-

voritka v predsedniški tekmi je

pre-

jela 276 glasov, njen izzivalec

Jani

Prednik
sa

pa

107.

Še na

dan kongre-

ni bilo mogoče predvideti, koliko

glasov bo koroški poslanec odvzel
Fajonovi, je pa ta povedala, da višji

ko bo njen odstotek podpore, lažje
bo

vodila

stranko.

Prednik

je za

uspeh označil vsak rezultat nad
30

odstotkov

in sporočil,

20,

da namera-

va podporo izkoristiti: "Na rezultatu

bom

gradil naprej in

ti še več

članov stranke, da

jo zagovarjam,
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skušal

prepričaje pot,

ki

pravilna."

podpremo tehničnega mandatarja,
ne da bi

imeli zagotovljene glasove

za prevzem oblasti?" Naj

se vpraša-

jo, je navrgel med drugim, zakaj se
namesto resne politike včasih gredo

PR-politiko in se odzivajo na drobti-

nice političnih tekmecev
Izvolitev Fajonove je pospremila
politična twittersfera, čestitke ji je

namenil prvak koalicijske NSi Matej
Tonin: "Ključ do uspešnega izhoda iz
koronakrize je sodelovanje. Vabljeni
na kavo."

Čestital

ji je tudi premier

Janez Janša, poobjavil video besednega lapsusa Fajonove v pokongresnem intervjuju za javno televizijo

da se

in dopisal,

stor na levi za

imela pred seboj delo
ga

"velik

je odprl

pro-

žlahtno levico, ki bo
in ustvarjalne-

človeka namesto fraz

in kaviarja”.

Fajonova kritična do vlade.

Prednik do stranke
Da

bo poslanec znal

40 milijard
ceniti glasove,

verjame nekdanji prvak SD Dejan
Židan,

ki od obeh kandidatov pri-

čakuje dobro medsebojno sodelovanje. O novi predsednici je za Večer
povedal: "Tanja Fajon je moderna

in napredna političarka, ki je cenjetudi v mednarodni skupnosti."

na

Verjame,

la rast

in

da bo stranki omogočivečala

njen ugled, že maja

ob njuni dogovorni zamenjavi
jo je

pa

označil kot bodočo premierko.

"Naša moč je naša enotnost.

Ta

bo

odločala o zmagovalcu prihodnjih
državnozborskih volitev. Moj cilj je
jasen: naša zmaga,” je bila na kongresu odločna Fajonova, kije izpostavila

svojo žensko energijo, v veliki meri
pa

problematizirala aktualno vlado

Janeza Janše. Na drugi strani je bil
Prednik kritičen do stranke: "Kako
to, da se je pridobljena javnomnenj-

ska podpora že v nekaj mesecih

po

zamenjavi predsednika raztopila?
Čemu

se predstavljamo kot stranka,

evrov

za prihodnjo desetletko

Na podpredsedniško mesto so

lili Dominiko

članico predsedstva Ajdo
pa na

izvo-

Švare Pipan, za novo
Žižek.

So

kongresu nadaljevali še pro-

gramsko

in

prenovo

s

sedmimi

paneli odbili očitek, da vsebinske

alternative nimajo.

Na področjih

stanovanjske politike, dolgotrajne

zdravstvene politike, traj-

oskrbe,

nostne mobilnosti

hoda so

si

in zelenega prezastavili ambiciozne cilje,

da bi Slovenijo v naslednjih desetih
letih popeljali med najboljše države
na svetu. Za to

li naložbeni
jard evrov.

Cvikl
niral

obdobje so pripravi-

načrt v višini 40

Član

je pojasnil,

M.

da bi sklad kombi-

javna vlaganja

lokalnih

mili-

stranke Milan

iz državnega in
sredstev EU-

proračunov,

-sklada za okrevanje, virov večletnega finančnega okvira

in naložb

gospodarstva. Za izgradnjo in prenovo domov za starejše bi namenili
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720 milijonov evrov,

168

milijonov

evrov za študentske domove,

mili-

jardo za izgradnjo javnih najemnih

Trije kandidati za predsednika Desusa

stanovanj. V luči reševanja stanovanjske problematike

so izposta-

Po

izteku roka so znane, sicer neuradno, tri kandidature za predsednika
Desus. Med njimi najbolj izstopa dolgoletni predsednik stranke

stranke

vili aktivacijo obstoječih 150.000
nezasedenih stanovanj, odpornost,

Karl Erjavec. Poleg

daljšo ročnost financiranja gra-

julija izstopil iz stranke, pred slabim mesecem pa je nekdanji policist in

dnje stanovanj in vključitev nepro-

dolgoletni predsednik Lovske zveze Slovenije članstvo obnovil in kandidi-

njega

kandidira tudi Srečko Felix

Krope,

ki

je sicer

fitnih stanovanjskih organizacij in
zadrug. Za znanost, razvoj in inova-

ra s podporo pokrajinskega odbora Podravja. Tretji kandidat je še načelnik

cije želijo zakonsko nameniti en od-

nega

murskosoboške

upravne enote

Dominik Steiner, ki

ima podporo

stranki-

pomurskega pokrajinskega odbora, kateremu tudi predseduje.

stotek BDP, na infrastrukturnem in
energetskem področju pa je v njihovem načrtu izgradnja hitre železnice Maribor-Ljubljana-Koper s ciljnim

potovalnim časom 50 minut med
Mariborom in Ljubljano.

V načrtu

hitra železnica
za

so

minut

med Mariborom
in Ljubljano
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Mnenje strokovnjakinje

Škoda za več generacij
V zadnjih mesecih se v medijih na veliko promovira

gradnjo hidroelektrarn, ni pa slišati kaj dosti

o njihovem izjemno škodljivem vplivu na okolje,

od katerega smo odvisni vsi, tudi gospodarstvo
Brina Sotenšek
let

Vrsto

že

delam kot biologinja

in

pripravljavka strokovnih mnenj na
področju zaščite voda, zato sem se
glede na ukrepe, ki jih sprejema
ministrstvo za okolje in prostor v

zadnjem času, odločila, da

napišem

tale prispevek.
Ni

skrivnost, da

je v prvem planu

dokončanje projekta izgradnje

pomemben življenjski prostor sulca,

bi bile posledice izgradnje hidroe-

naše največje postrvje vrste in
endemita donavskega porečja.

lektrarn na srednji
To

velik del Ljubljane,

dno

zanesljivo napovedati nihče.

zavarovanega

2000.

območja Natura

Glavni dejavnik, ki ogroža

gradnje hidroelektrarn je

habitata in sprememba rečnega

zahtevami

toka, kar je posledica izgradnje
hidroelektrarn.

prehodu na obnovljive vire energije.

novih hidroelektrarn na edinem še

prod, ki ga reka transportira s seboj
S

tem, ko reki večjo količino

transportnega materiala odvzame-

in hitrost

po

evropskimi

razogljičenju in

Toda hidroelektrarne niso edini
način za dosego teh ciljev. Evropska
Vodna direktiva (Water Framework
Directive,

2000/60/EC) državam

članicam narekuje cilj, da morajo
doseči dobro stanje voda, in navaja,

(tako imenovana srednja Sava), za
kar so bile pred kratkim podpisane

mo, dobi voda večjo moč

ter prične prekomerno spodjedati

da voda ni kot drugi tržni proizvo-

koncesijske pogodbe.

rečno dno pod jezovi, nivo podtalne vode pa se prične zniževati.

di, ampak je dediščina, ki jo je treba
varovati, braniti in obravnavati kot

tako.

Kaj bi bilo narobe z gradnjo verige
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"Nujnost"

vodo

pitno

si ne upa

pogosto utemeljena z

Hidroelektrarne (jezovi) zadržujejo

med Medvodami in Vrhovim

kakovostno

(za zdaj še)

populacije sulca, sta uničenje

spodnji Savi, nato pa gradnja verige

Save

za ljubljan-

populacijo je Slovenija leta 2013
zaščitila z razglasitvijo mednaro-

hidroelektrarne (HE) Mokrice na

ohranjenem sklenjenem odseku

Savi

ski vodonosnik, od katerega dobiva

hidroelektrarn na srednji Savi?

Pomanjkanje proda pa ima

Reka je dinamičen sistem, ki dobro
funkcionira le, če svojo naravno

negativen vpliv tudi na drst rib, saj
mnoge vrste

ikre odlagajo

prav na

Evropska komisija je v okviru
Evropskega zelenega dogovora, pod
poglavjem Strategije Evropske unije

dinamiko v največji meri ohrani.

prod. Težava, kije zagovorniki

Ustvarja in omogoča tvorbo

hidroelektrarn ne omenjajo, je tudi

(EU) za biotsko raznovrstnost do

raznolikih struktur, kot so prodišča,

tako

leta

brzice,

tolmuni, obrežne plitvine s

počasnejšim

tokom

..

Navedene

imenovano

nenadno

nje,

konično obratova-

in potencialno

nevarno (primer utopitve otroka v

letos avgusta) nihanje vode, ki

strukture dajejo življenjski prostor

Soči

različnim vrstam,

se pojavlja tako v akumulaciji kot

značilnih vrst
stabilnost

in

pa

več za

ekosistem

daje le-temu tudi

samozadostnost.

manj

vrst preživi. S tem, ko gradimo
jezove

in monotona akumulacijska

EU v stanje

izpostavlja še, da je od narave

na vodne organizme.

bruto domačega proizvoda (40

sunkovitem

nestabilen ter

kilometrov rek v

odvisna kar polovica svetovnega

in razgibanost porušeni,
in

tisoč

pred njihovo regulacijo. Dokument

vodostaja ima negativen vpliv tudi

Bolj ko sta naravna rečna dinamika
sistem ranljiv

zapisala, da moramo za

pod jezom. Nenadno nihanje

ribe odložile v

bolj je

2030,

obnovitev degradiranih kopenskih
ekosistemov povrniti najmanj 25

Ikre, ki so jih

času višje

vode, ob

znižanju vodostaja

bilijonov evrov), obnova narave pa

bo v središču načrta

EU

za oživitev

ostanejo na suhem in propadejo.

gospodarstva po pandemiji

Nenaden močan tok vodne

koronavirusa.

organizme odplavi.

poplavimo vse naštete raznolike

Reka, ki se ustavi, izgubi svojo
samočistilno sposobnost. Zaradi

Raba prostora mora upoštevati več
različnih vidikov (okoljevarstvene-

strukture. Polagoma v akumulacij-

zastajanja vode v akumulacijah se

ga,

skih jezerih določene rečne vrste

dnu prekomerno nalaga mulj, v
katerem se kopičijo težke kovine in

...). V Sloveniji že imamo kar

jezera, rečni tok ustavimo in

izumrejo. Ob tem se pogosto

po

gospodarskega, rekreacijskega
21

velikih hidroelektrarn, osem od teh

naselijo oziroma prekomerno

druge strupene snovi. S tem se

jih je na reki Savi. Ob izgradnji nove

namnožijo tujerodne vrste, recimo

poslabša kvaliteta vode. Nalaganje

verige hidroelektrarn bi gospodar-

pri ribah srebrni koreselj, ki je proti

mulja v strugi otežuje tudi drst rib,

ska raba voda močno prevladala

spremembam rečnega prostora zelo

kajti če ikre prekrije mulj, ne

nad drugimi vidiki. Zaradi takšne

odporen. Celotna veriga elektrarn

morejo preživeti.

nesorazmerne prevlade interesa

energetskega izkoriščanja bi na

ima na reko zaradi pomnožitve
vplivov še toliko slabši učinek.

Ko

rečni režim tako močno

spremenimo, to vpliva na podtalniSrednja Sava je med drugim

co,

ki je vir naše pitne vode. Kakšne

okoljski ravni nastala izjemna

škoda s posledicami, ki bi zaznamovale več desetletij, več generacij in
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(ker Sava ne teče samo po Sloveniji)

koliko energije v resnici potrebuje-

tudi več sosednjih balkanskih

mo (ob upoštevanju varčevanja, o

držav.

katerem

Odločitev o načinu in količini

in nato, od kod in v kolikšnem
deležu jo bomo pridobili.

pa se

Pri gradnjah

z vplivi na okolje

kaj dosti ne govori),

je predlagana celo

pridobivanja energije zato nikakor
ne bi smela biti zgolj v rokah

posameznika ali vsakokratne vlade.
Pri odločanju o
vprašanju

tako pomembnem

je nujen

konsenz
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ki bo

vode

m

~m~*~ '

V Sloveniji

že

imamo 21 velikih hidroelektrarn,

■»

kjer

se ukvarjaš

oziroma ribe.
zapisala

najprej predvidel,

>#

L

za ribištvo

mnenj o vplivih gradbenih

slovenske družbe s skupnim

načrtom,

biologinja,

na Zavodu

Slovenije,

strokovnjakov različnih strok in
širše

Brina Sotenšekje
zaposlena

pisanjem

posegov na

Prispevek

v svojem

je

imenu.

prepoved izdaje
negativne odločbe
mnenj edajalcev,

kar je absurdno

<Jta/im
osem od teh jih je na reki Savi. Na fotografiji HE Blanca Foto:

�
Tit KOŠIR
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POLITIKA

KONGRES

SD

Tanja Fajon prva predsednica Socialnih demokratov
Tanja Fajon je v soboto

na 13.

kongresu Socialnih demokratov

Zato

osvojila prepričljivo večino od

jon po zmagi na digitalnem kongre-

ne

da

preseneča,

je

Tanja Fa-

su najprej poudarila, da je treba za-

skoraj 400 delegatov. Podprlo

kopati

jo je dobrih 70 odstotkov gla-

da

pa

morebitne
namerava

zamere,

bolj

stranko

povezovati

v

sujočih, protikandidata poslan-

trikotniku območne enote, poslan-

ca Janija Prednika pa slabih

ska

30

V

rila,

Zoran Potič
zaradi

izpeljan

demokratov

je

epidemioloških razlogov
daljavo

oziroma

pomočjo digitalne tehnologije, so večkrat poudarili organizatorji kongrena

volitve

same

sa,

sistemu

pa

izpeljali

so

ki

e-volitev,

s

po

omogočile

so

tajno glasovanje. V tekmi za predse-

dnika stranke sta

soočila evropin začasna voditeljica

ska poslanka
stranke

se

Tanja Fajon

predsedniški
Dejana

(ki

položaj

Židana)

Prednik.

in

je prevzela

po

odstopu

Jani

poslanec

pričakovanjih

Po

je

Fajo-

nova prejela večino glasov od skoraj

400 delegatov oziroma nekaj več
kot 70 odstotkov podpore (276 delegatov), Prednik pa je prepričal
107
delegatov. Če je prva

ambicioznim
oblast

na

politične

prevzemom

vloge

v

pohoda
osrednje

levosredinskem

je Prednik

prostoru,

poro

prepričevala z

programom

s

kritiziral

pod-

loka

koaliciji

in

ustavnega
opozarjal na razkorak med centralo

in

terenom.

stranka,
nem

ki

Po

ne

okolju,

da

njegovem

posluša

mnenju

ljudi v lokal-

živi v lastnem ideološ-

kem mehurčku.

člen na levi sredini. »Naš končni cilj
je uresničiti vizijo velikih ambicij
majhnega naroda. Slovenijo želim v
naslednjem desetletju popeljati med

deset najuspešnejših držav po ključnih kazalnikih,« je nova predsednica
SD izpostavila svoj ključni cilj. Dejala je, da prihaja čas odločitve, »ali
bo Slovenija z obstoječo vlado korakala po poti razgradnje vseh vredpred

tremi de-

setletji utemeljili svojo državo, ali
pa bomo vztrajali in poskrbeli, da
naredimo razvojno desetletje«.
Po kongresu

Dokaz

Fajonova.

bil namenjen le ka-

ni

pač pa
so
del časa namenili vsebini. V
sedmih vsebinskih sklopih so pred-

volitvah.

da so Socialni demokrati povein najmočnejši

katerih smo

SD

drovskim

vprašanjem,

stavili ključne

zmagovalnem govoru je pouda-

not, na

dejala

Med deset najboljših
Kongres

meravajo

zovalec levega pola

Socialnih

Kongres

stranke.

ni zaupanja,« je dejala Fajonova.

ljena Dominika Švare Pipan.

bil

centrala

treba pokazati,

je

tega, pa je po njenem odločitev SD,
da podpre koalicijo ustavnega loka.

znaten

povezani, trdni, močni in vred-

smo

za podpredsednico je bila izvof

in

skupina

»Državljanom je

odstotkov delegatov. V tekmi
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ozadje,«

Poenotiti stranko

SD je odločitev stran-

ke jasna, je poudarila prva predsednica Socialnih demokratov. »V naših

poudarke, ki

zagovarjati

na-

tako poskušala dati

je

SD

odgovor, kako

jih

prihodnjih

na

zgraditi

10.000

novih

stanovanj, pri čemer bi z gradnjo neprofitnih
vsem

da

stanovanj pomagali

mlajši

si bodo

generaciji.
prizadevali

Slišali
za

predsmo,

krepitev

javnega zdravstva, dolgotrajne oskrbe in s tem dostojno starost. V sklo-

pu

naložb v raziskave

povečanja

loške agencije, preko katere bi koordinirali digitalizacijo Slovenije. Izrazit poudarek pa so dali pospeševanju vlaganj
ne

v varstvo okolja in zeletehnologije, pri čemer izstopa

projekt

gradnje hitre

železnice med

Ljubljano in Mariborom, da bi poto-

valni čas

skrajšali na 50 minut. MiCvikl je predstavil desetletni
naložbeni načrt v vrednosti 40 milijard evrov, ki bi Slovenijo v prihod-

lan

M.

ljudeh in partnerjih vidim energijo,
da temačen tok, ki vodi k razčlovečenju Slovenije, obrnemo drugam -

njem

v novo pomlad,« je dejala Fajonova.

Slovenijo želim v naslednjem

Zagotovila
smer,

je,

trdnost,

da

SD

ponuja

pošteno

jasno

politiko

in

odločnost ob spoštovanju drugačno-

desetletju

po ključnih

kazalnikih.

Tanja Fajon

in sposobnost, da zmoreš
postaviti

lastne

za višji

ambicije

tudi

deset

deset najuspešnejših držav

predsednica SD

empatijo

med

desetletju popeljati med

coljubnosti,

tudi

uvrstil

najboljših držav. x

sti. »Poštena politika ne pomeni le
finančne transparentnosti in resnipomeni

in

razvoj predlagajo ustanovitev tehno-

cilj
v
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i

ir

Nova predsednica

..

flH

-

je prejela večino glasov od skoraj 400 delegatov
oziroma
nekaj več kot 70 odstotkov podpore (276 delegatov),
Jani Prednik pa je prepričal
107 delegatov. O Luka Cjuha
SD
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SOCIALNO

VARSTVO

Kranjski center starejših
bo na Zlatem polju
/

Nedavno sprejeta strategija

z vsemi

varstva starejših v Kranju

»V

načrte o tem, kakšen

dom

starejših so si na občini za-

mislili na Zlatem polju.
V

center starejših naj bi

se spremenila

je

direktorica

pravi

pri-

Zlatem polju,

zemljišče na

Doma

Nadja Gantar.

upokojencev Kranj
podatkih

socialnih

Skupnosti

Po

zavo-

dov Slovenije bi se v kranjski dom tavselilo

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

koj

več kot

še

enkrat

toliko

starejših, kot jih v njem že biva. A pri
načrtovanju novih zmogljivosti je po
mnenju

Gantarjeve

nujno,

da bodo

sodobnih smernicah.
po
takšno zagotovilo daje zapis v

zgrajene
Prav

strategiji varstva starejših v MO Kranj
za

obdobje do leta 2024, ki so jo pred

nedavnim

sprejeli

mestni

kranjski

svetniki. »Pri konceptu novega doma
bi bilo smiselno upoštevati sodobne
rešitve v smislu 'grozda manjših do1
mov , ki bi omogočili izvedbo vseh
tako institucional-

potrebnih storitev,

nih kot skupnostnih,« piše v strategiji. Ob tem pa so navedene še kapacitete predvidene novogradnje

-

na vo-

ljo naj bi bilo 200 postelj, od tega 188
za

celodnevno institucionalno

stvo,

12

pa

navedenega

za

začasno varstvo.

naj

vrednost,

to

so

bi

dnevno varstvo za
Center za starejše

var-

Poleg

dom ponujal
20

še

216 upravičencev, ki bi

v dom vselili

se

zadnjih podatkih

takoj, 1285 pa je po

rejše,

ki bo skupnostni prostor; kjer
bodo lahko zainteresirani pridobili vse
informacije o možnostih storitev za

Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

starejše,«

vseh prošenj skupaj. Čakalna doba za
sprejem v dom znaša po podatkih iz
strategije od dve do tri leta. V prete-

so

na

MO Kranj

zapisali

v

macije o stanovanjih, prirejenih za sta-

Gradnja novega doma za sta-

nujna,

dodano

upokojencev Kranj

je na voljo 214 postelj, na sprejem čaka

skupnostne storitve s centrom za sta-

bila informacijska točka za dementne,
za žrtve nasilja, na voljo bi bile infor-

tudi okolica

rejše, za katerega ima MO Kranj
pravljeno

V sedanjem Domu

bi lahko

starejše

za

strategijo. V skupnostnem prostoru bi

novega doma.
Kranj.

sklopu doma

predvideli

razkriva tudi podrobnejše

Petra Mlakar

pomočmi na kupu

o različnih oblikah pomoči,

rejše,

samopomoč,

terapiji

pinah

za

močjo

živali in podobno.

skus

»Center

po-

za

starejše, ki bi ga oblikovali na Zlatem
polju ob novem domu starejših, bi lah-

ko imel zelo pomembno vlogo pri urejanju in reševanju problematike starej-

ših v MO Kranj. Poleg tega bi lahko sodeloval tudi pri pripravi analiz potreb
skupnostnih

po

oblikah

dolgotrajne

oskrbe,« so zapisali snovalci strategije.
»Že 20 let poslušamo o tem, da bodo v Kranju zgradili nov dom starejših. Potrebe so velike,« pravi predsednik kranjskega društva

ki Mirko Steiner.

V

Z

roko v ro-

društvu med dru-

gim vodijo program skupin starejših
samopomoč,

za

individualno

dru-

žabništvo in pripravljajo medgenera-

klosti so že obstajali načrti, da bi dogradili še eno nadstropje nad delom
doma, kjer je uprava. Vendar pa dom
statično takšne nadgradnje ne bi vzdržal, so opozorili strokovnjaki. Direktorica doma Gantarjeva pravi, da so bili

domski prostori v preteklosti prenoa zadostnih kapacitet vendarle

vljeni,

ne zagotavljajo. Prenovili so tudi kuhi-

njo, ki je

bila

prvotno zgrajena za 140

stanovalcev,

zdaj pa poleg obrokov za

več kot

stanovalcev v njej pripra-

200

vljajo tudi okoli

150 kosil, ki jih

razvo-

zijo starejšim po mestu, in še dodatnih
250,

ki jih socialne oskrbovalke dosta-

vijo uporabnikom pomoči na doma
Starejši od 65 let v tej mestni občini predstavljajo že skoraj petino prebivalstva, njihov delež pa se je po podatkih MO Kranj v zadnjih dveh desetletjih
kov,

zvišal kar

zato

za

deset odstot-

potrebe po različnih obli-

kah pomoči naraščajo. x

uresničiti bolj malo društvenega pro-

200

grama. Po drugi strani pa se je prav v
času epidemije pokazalo, kako ranlj-

postelj

ivi

v novem domu starejših na

tabore,

cijske

so

zato

a

jim

je letos

uspelo

starejši, ki potrebujejo pomoč,
so

v društvu vsake novice o na-

predku pri pridobivanju

novih zmo-

gljivosti za starejše ter obljub o razvoju drugih oblik pomoči veseli.

oseb.
Potrebe po novem
domu ogromne

naj bi bilo na voljo

Zlatem polju

v Kranju,

12
od teh

za začasno varstvo.
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Površina: 385 cm2

'

I

m
Novi

dom starejših na Zlatem polju naj

današnjega Doma
omogoča.

O Petra

,

.

bi postal organizacijska enota

upokojencev Kranj, katerega stavba širitve zmogljivosti

ne

Mlakar
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/Boštjan Rigler, član uprave Darsa,

odgovoren za gradnjo in obnovo avtocest

Zastojem se ne bo mogoče izogniti
f

Matej Štakul

Ko

beseda nanese

na

slo-

venske avtoceste, je

sez-

imajo kak-

ki

tistih,

nam

šno pripombo, dolg. Tako
na račun zastojev kot gostega

in

tovornega

obnov

nem času. Za gradnjo

ob

prometa

neprimer-

in obnovo

avto-

odgovorni pri Družbi za avto-

cest so

ceste Republike Slovenije. Pogovarjali
smo

se

članom uprave Boštjanom

s

Riglerjem, odgovornim za gradnjo in

obnovo avtocest.

To je velik izziv. Vsi moramo biti zado-

dodaten vozni pas, a Iraj ko zanj
praviloma ni prostora. Ga kje
vendarle predvidevate?

voljni, da se vlaga v železniško infras-

trukturo. Železnica mora prevzeti večji

Vemo, kje je težava največja, to je lju-

bljansko vozlišče. Smo

nih

evropskih

jev. Kar
ta niti

na križu glav-

transportnih koridor-

tiče prostora za tretji pas,

se

ni tak problem.
od Ljubljane do

Lotevamo

se

trase
Vrhnike ter
med Domžalami in Ljubljano, širitev
zahodne obvoznice pa je načrtovana
že nekaj let, zdaj pridobivamo dovo-

ljenja.

fazi gremo v širitev z
odstavni pas bomo

prvi

V

manjšimi posegi,

rekonstruirali v tretji pas,

Slovenske avtoceste so pogosto

nas

sopomenka za gnečo. Imate čarobno
palico, ki bi rešila ta problem?

čakajo pa

gradbeno manjši posegi, ki bodo

nem bi jo uporabili. Promet

časovnem

obdobju

v daljšem

raste,

neprestano

stopnje rasti pa so vsaj malo presenetile tudi načrtovalce avtocestnega omrežja. Rešitev je po eni strani v izboljšavi
prometne infrastrukture,

po drugi pa v

spremembi navad ljudi, uporabi javne-

del tovornega prometa. Ne smemo pa
si zatiskati oči, da bo tovorni promet z
avtocest kar

države na jugu

vzhodu so še vedno
razvitosti Evropske
unije, zato bodo tudi v prihodnje gos-

pod

podarske rasti

na teh območjih znatkar bo generiralo nov promet. Ta
se bo v prihodnje še povečeval in temu primemo mora slediti tudi naša
infrastruktura. Moramo si prizadevati
ne,

za brezogljično družbo

zagotovili odpravo hude gneče v pro-

pa dolgoročno ni pravilno.

Zalog ste se na primer med Brezovico

Očitno tovornjakom zaračunate

in Vrhniko pred leti odločili

premajhno cestnino, da se jim skozi

za

Slovenijo še splača peljati. Prav

postavitev protihrupnih ograj, ki stojijo

tudi ob štajerski avtocesti,

talko

tovornjaki so namreč tisti, ki naše

da

gradnja dodatnega pasu ni mogoča?
Na primorski avtocesti večji posegi za

avtoceste najbolj uničujejo.

trelji pas ne bodo potrebni.

kot osebna vozila.

To

Ograja je

je res, ceste uničujejo občutno bolj

jih ureja

skoncentrirana na lo-

vrstne posege v avtocesto omogoča. Da
bi zaradi širitve morali odstraniti celo

so

kalno območje. Dejstvo je, da se zastotudi v prihodnje ne bo mogoče

jem

protihrupno ograjo, ni bojazni.

izogniti, bomo pa stvari načrtovali ta-

Prvih

ko, da bodo čim manjši.

Sanacije avtocest so

nujne, a ljudi

jezijo, saj izgubljajo čas v prometnih

zamaških. Glavni očitek je, da jih ne
opravljate v tistih letnih časih in ob
je

v

zadnjih letih

tudi na

tem

30

29. decembra 1972. V tem času se na
tem odseku ni zgodilo veliko novega

uničene, če bi bile betonske?

razen rednih

na betonska

je

umeščena

bila
v

Med

obnov. Razlog?
relativno

prostor,

posrečeno

zato

radikalne

obnovo skrbno načrtujemo tudi z vidika

uvajamo

nove

prometa,

skrbimo za udobje potova-

optimalnemu. Lep

primer je predor

Golovec, kjer nam je uspelo zagotoviti,

da

Nam

do

večjih

zastojev

ni

prišlo.

je pa pomagala tudi koronakri-

in manjša stopnja obremenitev v
prometu. Moram povedati, da nas v
za

prihodnje
obnov,

čaka kar

nekaj

zahtevnih

predvsem objektov. V minulih

letih smo pozornost posvečali v glavnem obnovi vozišč, zdaj bodo na vrsti
viadukti,

predori

..., ki

še časovno obdobje.

zahtevajo dalj-

da bi

občutno večje od predvidenih, ko so

iti

blizu

mane-

cestnine za
tovorna vozila zviševali, nimamo.
prostora,

jih načrtovali. Bi bile tej manj

moramo

Smo

natančno predpisani, zato

vrskega

Vrhnika-Postojna, ki je v uporabi od

področju naredil korak naprej, vsako

prometu.

se cestnin tiče,

Prometne obremenitve avtocest so

kilometrov štiripasovne

spremembe niso potrebne. Seveda pa

motenj v

Kar

evropska direktiva, izračuni

avtoceste je predstavljal odsek

Trasa

tistih urah, ko je manj prometa.
Dars

in uvajanje jav-

metnih konicah.

bila že v startu načrtovana tako, da to-

so potovanja

in

povprečjem

ga prevoza in decentralizaciji, se pravi,
da ljudje delo opravijo v domači regiji

in

izginil. Še vedno povezu-

jemo sever in jug ter vzhod in zahod,

nega prometa Razmišljanje, da v avtocestni sistem ne smemo več vlagati,

palice nima nihče, v nasprot-

Čarobne

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

Mnogo težav bi marsikje odpravil

v

korak

s

sisteme

časom,
za

zato

vodenje

ne

strokovnjaki

njem in

tudi s tradicijo, zna-

izkušnjami. Zagotovo

to, izbrati betonsko ali asfaltno vozišče, ni
ključna dilema. Naše ceste so primerno

svojo vrednost,

ne. Avtocestno

v

različni pogledi

ska vozišča, zdaj prehajajo na asfaltna,
kar je povezano

nja in da naša nepremičnina ohranja
zato jo obnavljamo

so

in asfaltna vozišča. Severdržave, ki so bile vezane na beton-

kakovostno zgrajene in

vzdrževa-

omrežje je eno redkih,

primernih intervalih. Ne želimo priti

kjer se lahko brez zadreg primerjamo

v težave nekaterih drugih držav, ki

z najbolj razvitimi

so

državami.

redno in investicijsko vzdrževanje zanemarile, zdaj pa imajo popolnoma
uničen avtocestni sistem, tako da so

Gradnja avtocest je drag posel Zasledil

potrebna bistveno večja vlaganja, da

avtoceste

bo sistem znova na ustrezni ravni.
Rast tovornega prometa je velika. Glede
na slabo stanje železniškega omrežja

milijonov evrov. Zaleg' takšne razlike?

sem, da lahko kilometer štiripasovne
stane od 2,7 do tudi

Predvsem
tov.

27

zaradi tehničnih elemen-

Slovenija je geografsko zelo raz-

kratkoročno ni pričakovati, da bi se

nolika država, razlika je, ali avtocesto

tovor množično prevažal po železnici.

gradiš

po

ravnem,

neproblematič-
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terenu ali pa premoščaš naravbariere, kot so bile Trojane, Re-

obstoječe

cevi.

nem

nova

ne

tom bomo živeli še kar nekaj

tem

S

Postopek s Karavankami je izpostavil

do Slovenj Gradca.

pomanjkljivo zakonodčyo, ki so jo

pri čr-

panju sredstev visoke ambicije.

let.

bemice ali pa ko začenjamo graditi
cesto od Šentruperta skozi Velenje

neizbrani gradbinci izkoristili. Se nam

Vse bolj na glas se govori o tako
imenovani tretji razvojni osi, ki bo v
prihodnosti potekala od severne proti

Druga cev predora Karavanke se

pri razpisih obeta še kaj podobnega?

jugovzhodni Sloveniji, se pravi od

končno gradi, potem ko ste se morali
dve leti ukvarjati s pritožbami.

Tega ni mogoče izključiti. Zakonodaja
na področju javnega naročanja ni stvar

meje z Avstrijo do meje s Hrvaško.

investitorja, ampak države.

evrov.

Slovenski

gradbinci težko verjamejo,

Ker

da so posel dobili Turki, čeprav je bila

trgu

pričakujemo,

Težko komentiram postopke za nazaj.
Dars ima izvajalca, ki je zelo izkušen

pravne možnosti, da si pridobijo posel
To je legitimno. Država pa mora posel

in z ustreznimi referencami tudi bolj
zahtevnih objektov, kot so Karavanke.
Upam, da bo projekt končan tako, kot

podobno

ga načrtovali. Dela

kljub

težavam

zaradi

velik boj

med
da

razjarila. Kako realna je ta os?

ponudniki, lahko

bodo

Projekt tretje razvojne

izkoristili vse

kot investitorji peljati

da zastoje zaradi

Strošek gradnje naj bi bil 1,2 milijarde
Trasa je nekatere domačine

je na

njihova ponudba najugodnejša.

smo

postopkov

dva dela,

potekajo intenzivno, smo
tik pred začetkom gradnje na severnem delu. Projekt ima več manjših

tako,

koronavirusa

mo.

Tretja os je realnost, sredstva so

Evropska unija s finančnimi sredstvi

zagotovljena

potekajo po načrtih, večjih tveganj, da

podpira številne projekte. Kako

poroštvo

bi se kaj zapletlo, ne vidimo.

uspešni ste pri črpanju sredstev?

nančno

Zakaj bo potrebnih kar pet let,
da bo druga cev zgrajena? Ali to

pe za cestno infrastrukturo v prihodnje
ne bo več toliko, kot ga je bilo v prete-

ni prioriteta?

klosti.

Je prioriteta, toda tehnologija gradnje zahteva svoj čas. Vedeti moramo,

ranje

da

cel projekt

nova

Karavanke

ni

Stabilnost

jih

da

bodo

in

imeli

na

fi-

zaprto.

pri

gradnji

navsezadnje

se je odločila za financi-

na

ki

del tovornega prometa. Ne

našega poslovanja
ustavili

konstrukcijo

bomo

so bile in bodo,
veliko posegamo v
prostor. Glavne težave smo rešili, veliko pa bo odvisno tudi od upravnih

Evro-

železniške

povezani

so

mom,

z

predvsem za

sportne

avtocestnim

siste-

inteligentne tran-

...

Pri partici-

je odvisna od tega, koliko cestnin poberemo.
ne kupijo vinjete. O Luka Cjuha

področne zakonodaje. x
Železnica

smemo pa

sisteme, uvajanje novih tehno-

logij, brezogljično družbo

podzavesti,

čakamo

Kmalu

postopkov in uveljavitve sprememb

vgradnja elektrostrojne opreme, da
bo varen za uporabo, nato pa še ob-

Boštjan Rigler:

Ovire

oziroma

države.

infrastrukture in ne
več cest To pa nam ne onemogoča da
ne bi črpali sredstev za druge projekte,

zgolj

cev, po gradbenih delih sledi še

Evropa

da ga lažje obvladuje-

pododsekov,

naročanja čim bolj zmanjša

gradbišču

na

osi delimo na

severnega in južnega. Ak-

tivnosti

javnega

Zavedati seje treba da denarja iz
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paciji na teh področjih imamo

projek-

bo

večji

si zatiskati oči, da

tovorni promet z avtocest

kar

Vozniki

mora prevzeti

izginil

morajo

imeti v

kaznovali, če
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HIŠE

IN STANOVANJA:

To so največji
nepremičninski posili
od začetka epidemije
Najdražja hiša prodana za dva milijona evrov, najdražje
pa za nekaj manj kot 900 tisočakov
ALEŠ

■MK

PERČIČ

ales.percic@finance.si

Izbruh

imeli

koronavtrusa

in ukrepi za njegovo zajezitev

i

stanovanje
x

,

ß�■■■■

niso

večjega vpliva na prodajo rabljenih stanovanjskih

nepremičnin v Sloveniji v drugem četrtletju, kažejo po-

datki, ki jih je konec

ni

septembra objavil

državni statistič-

urad. Ta je ugotovil, da so se cene v drugem četrtletju

na medletni ravni zvišale za 5,5 odstotka, na četrtletni
pa za 1,4. Zaradi ustavitve javnega

sklenjenih poslov,

in sicer

življenja je

bilo

manj

za okoli 60 milijonov glede

na drugo četrtletje lani. Skupno je Surs v drugem četrtletju zaznal za 229 milijonov evrov transakcij z rabljenimi
stanovanjskimi

nepremičninami.

katere so bile naj večje prodaje? Na podlagi baze nepremičninskih transakcij Trgoskop smo izbrali po tri največje transakcije s
stanovanjskimi hišami in stanovanji od začetka epidemije v sre-

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

In

dini marca do danes.

Vila v Tacnu za 2,19 milijona evrov
Največji posli s stanovanjskimi hišami so bili sklenjeni v Ljubljani, na Bledu in Obali. Med naj večjimi prodajami je v Trgoskopu
zabeležena prodaja stanovanjske vile v Tacnu, ki jo je za 2,19 milijona evrov kupila družba Tacenski vrtovi. Taje v lasti družbe Bi-

ger Svetislava Jovanoviča in Sladomirja Buriča iz Banjaluke, tretjinski lastnik je družba Ban gradnje, najbolj znana kot lastnica
Tovarne

asfalta Črnuče

(TAČ)

-

to je lani kupila od ljubljanskega

mestnega gradbinca KPL.
Kot je pisal portal necenzurirano.si,

pila od podjetnika

Joška Vidriha, ki

sta poslovneža vilo ku-

se je v preteklosti prek sku-

pine Givo lotil več velikih nepremičninskih projektov. Prav Givo
inženiring, kiga vodi Vidrih, je pojavno dostopnih podatkih na
spletu zasnoval tudi projekt Tacenskih vrtov.
Ta glede na dostopno dokumentacijo na zemljišču okoli vile
predvideva gradnjo sedmih vila blokov. Čeprav Trgoskop transakcijo beleži kot prodajo stanovanjske hiše, je šlo verjetno bolj
za prodajo investicijskega zemljišča.

Vila na Bledu za dva milijona evrov
dva milijona evrov je bila konec maja prodana stanovanjska
vila Ciklama pod smučiščem Straža na Bledu. Gre za novejšo staZa

Mišič prodal vili v središču Portoroža
Velik nepremičninski posel je uspel tudi podjetju Gasspar naložbe, kije v lasti Gašparja Gašparja Mišiča in njegove žene. Za 1,6
milijona evrov mu je tik pred uradnim koncem epidemije sredi
maja uspelo prodati 760 kvadratnih metrov zemljišč z dvema
hišama ob glavni cesti skozi Portorož. Hiši sta bili po podatkih

kvadratnih metrov, celotna površina zemljišča pa je 865 kvadratnih metrov. Kupec vile še ni vpisan, prodajalec pa je Veljko Ka-

Gursa zgrajeni leta 1980 in 1970. Prvi objekt je dvostanovanjski
in ima površino 200 kvadratnih metrov, drugi pa naj bi bil namenjen za gostinsko dejavnost (340 kvadratnih metrov). Kupec
objektov je Aco Kabanica, lastnik kabelskega operaterja Elta iz

bi pred leti skupaj z lobistom Dragom Isajlovičem pri
da bi državnemu elektrodistributerju prodajal ele-

Izole. Kabanica je pred tem kupil tudi zemljišče prvega človeka
ljubljanske Olimpije Milana Mandariča v središču Kopra, je po-

novanjsko vilo, kije bila zgrajena leta 2001. Njena površina je 397

raš.

Ta naj

HSE lobiral,

ktriko iz Romunije, je poročal

Reporter.

ročal portal necenzurirano.si.
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Največji posli s stanovanji pa so bili sklenjeni v Ljubljani. Najvišja zabeležena transakcija v Trgoskopu je 3,24-milijonski posel s
13 stanovanji in pripadajočimi parkirnimi mesti v večstanovanj-

skem projektu Šmartinska, ki gagradi Trgograd. Pogodba je bila sklenjena sredi septembra, povprečna cena stanovanja je okoli 253 tisoč evrov. Večina stanovanj je večja od 74 kvadratnih metrov, dve pa imata dobrih 47 kvadratnih metrov. Kot nam je pojasnil Andrej Poglajen, seje našel investitor, kije želel kupiti stanovanja v paketu, posel še ni končan, saj je bila do zdaj vplačana samo ara za stanovanja, preostanek pa bo prihodnje leto, ko
bodo stanovanja končana, pravi Poglajen. Kdo je kupec stano-

vanj, ni znano.

Za

785 tisoč

evrov je bila v sredini junija sklenjena pogodba o pro-

daji dveh stanovanj v večstanovanjskem objektu na Prešernovi

Stanovanje

v

Šiški

za skoraj 900 tisočakov

Sredi aprila, torej med epidemijo, je bila sklenjena pogodba za
nakup večjega stanovanja v soseski Belle Vie Tivoli v Spodnji Šiški. Kupec pojavno dostopnih podatkih gre za nemškega državljana -je stanovanje kupil za 890 tisoč evrov. Pogodbena povr-

-

ulici 11, ki nosi letnico 1890. Kupec je za ta denar dobil 212 kvadratnih metrov bivalnih površin in še 26 kvadratnih metrov pomožnih.

Z

vidika skupne površine je bila cena kvadratnega me-

tra nekaj manj kot 3.300 evrov.

šina je 409,4 kvadratnega metra - po podatkih Gursa ima stanovanje 220 kvadratnih metrov uporabne površine in 173 kvadratnih metrov terase -, iz česar se da preračunati, daje kupec stanovanje kupil za 2.173 evrov za kvadratni meter pogodbene površine. Stanovanje je prodalo podjetje Interlock, kije v lasti koprske-

ga poslovneža Rajka Hrvatiča.

Stanovanji

na Prešernovi za 785 tisoč
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"POMEMBNEJŠA KOT VELIKOST OKNA JE
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RAZPOREDITEV ODPRTIN V PROSTORU"
Še tako dobro ali celo vrhunsko okno lahko v hipu izniči slaba in površna

vgradnja, opozarja arhitektka Neva Jejčič z Gradbenega inštituta ZRM K,
Gradbeni center Slovenije, s katero smo se pogovarjali o funkcijah sodobnih

oken, ki postajajo vse večja, in njihovi pravilni izbiri glede na prostor.
SANJA VEROVNIK

površine

Velike steklene
okna

so ključ

dnevne svetlobe,

počutje

in kakovostna
količine

zadovoljive

do

ki

vpliva na

s tem na bivanje.

in

naj bodo

okna,

svetlobe,

a

da

hkrati

bomo
pri tem

varnost,

ne

zasebnost

našteti parametri

dobro

Kako velika

pridobili

vizualni stik z zunanjim

dovolj

bomo pre-

usklajeni,

saj

in

okoljem ter tudi

dobro

morajo

počutje.

del ovoja

stavbe

njihova funkcija je večplastna.
da imajo bistven
nas

vremenskimi

mrazom,

vročino, vetrom,

iz okolja:

padavinami

in

Omogočajo

prehod

in

vpliv na rabo

ščitijo pred

čezmernim

svetlobe

sončnih žarkov oz. energije

ga sevanja

skozi prozorni

zasteklitev

v

ener-

vplivi

hrupom.

naravne

sončne-

del oziroma

notranje prostore

in

okno

pravilno

nudijo

nalno.

biti konstrukcijsko

mora

zasnovano

Imeti

mora

in

trajno

dobre

lastnosti,

drugih padavinah

mora

količino

sončnega

biti

mora prepuščati

sončnih

žarkov

funkcio-

toplotno-

zvočnoizolacijske

Zasteklitev

drugimi

in

ne pregrevajo.

ob

in

dežju

vodotesno.

zadostno

oziroma

energije

sevanja, kar je še posebno

zaželeno

v zimskih mesecih,

šteje kot

pasivno gretje. Poleti

ker se to

se to

..

Zato

mora skozi

psihično
okna

v

tudi

svetlobe,

torej je pomembna

Pri

tem je

vanje količine
preprečimo
toliko

svetlobna

kako
in

bleščanje

bistvena

odprtin

prostorov

in

vsega

okna,

v prostorih,

lastnosti

uravna-

svetlobe,

in odboje.

velikost

poreditev

naravne

lastnost

prepustnost.

pomembno
kakovosti

poču-

prostore

zadostna količina

tudi
še

biori-

naš

imunsko in

prehajati

zasteklitve

in

in zdravje,

ravnovesje,

hormonsko

stavbe.
Vsako

in

Poleg

se prostori

da

tem, storilnost

tje

''Okna in vrata so

gije,

ukrepi,

Naravna svetloba je nujna za

da

ovoja

tiravali?

tega,

uravnava s senčili, nadstreški

biti med seboj

si nikakor ne želimo,

ali vrata najšibkejši člen

so okna

Vsi

Torej

da
ni

temveč raz-

orientacija

zasteklitve.

Zaradi

naštetega moramo pri načrtovanju
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okenskih

in

vratnih odprtin temeljito

možnosti,

čiti

ciji ponujajo

ter podati

bomo združili vse

rešitve, pri

vpliv na

Usposabljanje in

dobri napotki

kijih

vrata, ki imajo

počutje,

naše

loka-

katerih

naštete parametre,

morata imeti dobro okno ali
dokazan

preu-

kijih prostori nadotični

Neva Jejčič opozori,

ugodje in

udobje in tudi na zdravje."

zato je

v ospredje vse

pa se po izkušnjah

Neva

Jejčič, Gradbeni

pravilno

inštitut ZRMK:

mora biti konstrukcijsko

okno

zasnovano

oken?

"Stavbno

okovje je ključno

nost stavbnega

ali

in trajno

funkcionalno."

vratnega krila.

način

odpiranja

nagibno,
[2]

Za usoešno
bistvena faza
prištevamo
in vrat
ključnih

izveden

projekt

načrtovanja.
izbiro vrste

je
K

njej

in oblike oken

ter način vgradnje z rešitvami
detajlov.

pohištva,

nemoteno odpiranje

in

zapirajo.

Od vrste

okovjaje

uveljavlja
Izbira

lahko

je

upravljanje

preko

odvisna

kjer so zahtevane

lastnosti

tem govorimo o ciklih odpiranja
torej
bo

kolikokrat bomo

krilo

usposabljati

prodajalcev

napotke

natančne

navodila

za

ali

so

pohištva

vgradnjo

in tudi

vse vpletene

ali zastopnikov

merilcev in

izvajalcev,

vsakoletno

servisiranje,"

ter

do

nuditi
še

doda

Jejčičeva.

spletnih aplikacij.

tudi od

namembno-

višje.

stavbno

Pri

in zapiranja,

odprli in zaprli,

desettisočkrat ali za polovico

manjkrat

dobi, saj

celotni

sti, so le za začasno ali vsakodnevno uporabo,

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

od

para-

na električni pogon, vse bolj pa se

okovjaje

stavbnega

pripraviti

vgradnji

in

' Proizvajalci

dobavitelji

stalno

je to
ali

o izbiri

pohištva.

dolžni

v okviru

brezplačna

stavbnega

oziroma

odvisen

bodisi

vrtljivo-nagibno

potekajo

usposabljanja, tudi

okenskega

odmik, in možnost rokovanja,

lelni

ročno ali

in

ker omogoča

in zapiranja,

vrtljivo,

katerega

za funkcional-

zapiranje

in prostor

(www.care4climate.si),

Kaj vse je ključno za brezhibno odpiranje
zapiranje

Ministrstva za okolje

uporab-

nikov tudi težje odpirajo oziroma

"Vsako

projektu LITE

IP CARE4CLIMATE v koordinaciji

V sodobni gradnji prihajajo

[ 1 ]

usposabljanje

stalno

tudi v integralnem

TUDI TEŽA KRILA

okna, ki

nujno

vpletenih, tar je prepoznano

vseh

PRI IZBIRI OKOVJA JE POMEMBNA

večja

da vgradnja oken

in vrat nikakor ri enostavno opravilo,

Pri izbiri okovjaje
od

v

okovje,

nje je odvisno,

vrste

bomo

ima vsak element,
predvideno
zelo

torej

tudi

dobo trajanja.

pomembna

kateri razred

teža krila,

okovja

iste

izbrali."
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BREZ NAČRTOVANJA

NI USPEŠNO

IZVEDENEGA PROJEKTA

Ni

dvoma, da ima ustrezna vgradnja okna

veliko in

pomembno

vlogo. Ta seje

"Sodobna vgradnja

usposobljene

in vrat zahteva

oken

izvajalce

zastopnikov,

ali njihovih

oken

na primer merilcev ali prodajal-

cev ter izvajalcev
da še tako

vgradnje. Pri

dober ali celo

hipu izniči slaba

tem velja nače-

vrhunski

dobre gradbene

zadnjim stanjem
smernico

Ta mora

zakonitost-

prakse oziroma

tehnike, kamor prištevamo

RAL, od koder tudi izvira pogovorni
ki paje

izraz RAL-montaža,
slu zavajajoč,

rege

v

izdelek

in površna vgradnja.

biti skladna z gradbenofizikalnimi
in načeli

dobro

in tudi načrtovalce, naj

bodo to službe proizvajalca

mi

dolo-

...

čajo pravila

lo,

skozi čas

hkrati pa ustreznost

še bolj izpopolnila,

v strokovnem smi-

ker je s tem mišljeno

le tesnjenje

oziroma fuge v treh ravneh.

[ 3

Če preurejamo

]

Panoramske stene

posvetujemo z arhitektom

z gradbenim fizikom, ki
pravilno razporediti
[ 4

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

ali jo

mansardo

na novo urejamo, se najprej

1

in

psihično

opisan

vgradnje

RALje

oken

zd'avje

podrobno

namreč zelo

postopek

celoten

in vrat. Smernica RAL torej

in razlaga

le tesnjenja

rege

ravneh, temveč opisuje vse korake
kjer je omenjeni
prozorni

veliki

Čeprav

elementi

čudovite

poglede

obvezno

tudi pri panoramskih

predpisane
ključno,

ter izpolnjuje

Drugi

karakteristik.
standardna.

mora

in zagotovljena trajna

lastnosti

pogoj

tem

Pri

je nujna

biti vsak element

podložkami,

ter

preprečevanje

zasnovan,

načrtovanje

vključitev statika,

omogočajo

moramo

ki

ki predvidi

in skrbna

predvidi

in zvočnih mostov

izbiro

Neva Jejčič.

mehansko

izpolniti
niti

upoštevane

tem

vodotesnosti,

pritrjen v konstrukcijo

mehansko

pri

bodo

lastnosti glede

premišljeno

gradbenega fizika,

toplotnih

da

ovoju stavbe
in notranjostjo,

funkcionalnost, pravi

konstrukcijsko

zahtevane

sta

med zunanjostjo

vezni člen

stenah zagotoviti,

daje tak sestav pravilno

za uporabnika

panoramske stene na

oziroma

in predstavljajo

klasičnih

toplotnih

vertikalnih oken
okviru

ki

ni

rednega

velikih okenskih
vzdrževanja,

primer menjava

šipe, še

doda

ir

menjave

materialov

s trajnimi

in sistemov tesnjenja za

Za vsak

Jejčičeva.

sheme

vrat zapisana v
Znak kakovosti

sestavnih

uspešno

izveden

v

nujen razmislek glede

elementov,

na

projekt je

pomembna faza načrtovanja,

vamo izbiro vrste

in prehoda vlage."

posameznih

in zunanjih

certifikacijske

ničenergijskih

merila za vgradnjo

način in vrsto pritrditve, saj

in ustrezno podložen

in vratnih sestavih je že v fazi načrtovanja

servisiranja

skoraj

graditeljstvu (www.trajnostnagradnja,si).

način

Pri tako

nadgradnja

meril za zrakotesnost,

naprednih

in drugih

v treh

vgradnje,

njega ne moremo

Brez

ne doseči kazalnikov

in varen

izvedba vgradnje,

način tesnjenja

postopkov.

stavb. V Sloveniji so edina

"Torej je

stabilen

dober
in

počutje.

in opredeljen

ne opisuje

znal

dimenzionirati.

svetloba je nuna za

Naravna

bioritem, storilnost,

V smernici

ali

bo okna

Pred

vgradnje

z rešitvami

samo vgradnjo

podlaga

sem

oken

prište-

in vrat ter

ključnih

detajlov.

morajo biti odprtine

ustrezno pripravljene.

je najpomembnejši
oken

in oblike

Pri

in

vgradnji

korak ustrezna pritrditev

in vrat v konstrukcijo

in podlaganje
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Kako izbrati okna, ki zagotavljajo odlično toplotno izolativnost

Toplotna

prehodnost

tehnični smernici,

dobrimi,

pa

in zasteklitve

(Ust),

izbrali

vrhunskimi.

pa z

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

ki

mora biti čim

V takih

delih, ki

najhladnejših

na razmerje

moramo biti

pri

izrazitih toplotnih

mostovih

načrtovanja ter

nepravilnega

podložkami.

izbira pritrdilnih
vanja:

Pri tem je

sredstev

zaradi slabe

oziroma

in površne

ali nezadostnega

pomeni,

da ne

aluminijasti

pritrdilna

zasteklitev

vgradnje ali

na

okvirji, še posebno

nerešenih

detajlov v

prezračevanja."

na sredini

ki preprečuje toplotne

na zunanji

sredstva."

bomo

pojava kondenzata

paroneprepustnost,

ključna

ne more biti
okvirja (Uok)

karakteristikami,

verjetnost

velika

in načina pritrje-

vijaki, sidra ali namenska

prehodnostjo

bolj uravnoteženo, kar

so v tem primeru kovinski

fazi

s trajnimi

med toplotno

okvirja s slabšimi toplotnimi

primerih je zelo

in vrata z zelo

lastnostmi, zato pri izbiri

toplotnoizolacijskimi

na primer kovinskega

v PURES-2 oziroma pripadajoči

Jejčič. "Na tržišču so na voljo okna

Neva

celo vrhunskimi

težav. Pozorni

in vrata je predpisana

za okna

pravi

strani

pa

mora biti

bolj paroprepusten in

mora biti sloj,

in zvočne mostove,
sloj, kije čim

hkrati vodotesen

in

tudi vetrnozaščiten.
Brez česa si sodobne

vgradnje

ni

mogoče

več predstavljati?

"Brez

tesnjenja

primer.

Pri tem

tesnjenja,

rege v

Posebno
treh ravneh,

na

moramo uporabiti sistem

poznamo jih več

na notranji strani čim boljšo

vrst, ki zagotavlja
zrakotesnost

in

pozornost je treba nameniti še

vgradnji

zunanjih

vgradnji

vrat,

odvod
vodi),

polic in

denimo

vode, prebojev
stikov (okvir

zaključkom

rešetk

za čim

(električni

in omarica

in

pri
hitrejši

drugi

za senčila)."
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STREŠNA OKNA IMAJO SVOJE

prej posvetujemo

ZAKONITOSTI

z gradbenim

Ni vseeno, kakšna okna

prostor, še največ

čen

fičen prostor tik pod

vertikalnih

opravilo,
okna

kar

streho.

in

poševna
saj terja

izkušenj.

Strešna

moramo

kijih

in jih tudi

enostavno

velja za

bolj

dosledno

razporediti

svetlobne

renomiranih

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

menjamo

izbiri

malo

dobro

okno,

in zvočne karakteristike
hajalo

dovolj svetlobe

izberemo

prostora.

pri

Ključno

denimo toplotne

ter da bo pre-

v prostore, in

ustrezna senčila,

da

ki preprečujejo

preurejamo

mansardo

pa je zelo

ali jo na novo

pametno,

[ 6

Pri vgradnji

]

pri

okna

ključna

sta

In podlaganje

ustrezna

v konstrukcijo

in vrat

pritrditev oken

s trajnimi

podložkami.

ki poskrbijo tudi
izvajalce,

ki

sojih

Od vrste

[ 7 ]

okovja je

odpiranja

odvisen

in zapiranja

način

oken

in vrat.

v sodobni arhitekturi uporabljamo

okna za prezračevanje

da se naj-

hiš

Sojih že povsem zamenjali

in stanovanj?
prezračevalni

sistemi?

bah. Prvi
okna in

lo,

dva načina prezračevanja

je naraven

v stav-

način, ki poteka skozi

vrata, drugi pa mehanski, ki

se odvi-

V PURES-2 oziroma

tehnični smernici je tudi

daje pri stavbah

njem

zraka

v eni uri pri tlačni razliki

pomeni,

daje

skozi okna

"Poznamo

pripadajoči

urejamo,

oken

SISTEM

ja preko rekuperatorjev.

pregrevanje.

Če

upravljanje

IN ODPIRANJE OKEN

ki ima ustrezne

za dani primer,

sodijo

usposobili."

ustrezno

uveljavlja

pametnega telefona in spletnih

aplikacij.

in naravna

izberemo

priporočijo

PREZRAČEVALNI

upoštevati.

okna, imamo

manevrskega

je, da izberemo
lastnosti

strešna

nato

bolj se

preko

okna imajo

Koliko
Če le

kamor

karakteristike

proizvajalcih,

za vgradnjo ali
predhodno

Vse

]

fizikom, ki bo znal pravilno

izbrati ustrezne lastnosti,
tudi

[ 5

okna, jih dimenzionirati,

osvetljenost. Šele

in vrat ni

v mansardah,

še toliko

zakonitosti,

poznati

denimo z

dela imamo

oken

oziroma okna

veliko znanja
svoje

dolo-

v mansardi, ker gre pač za speci-

izbiro oken

"Izbira

izberemo za

z arhitektom ali še bolje

določi-

z naravnim prezračeva-

dovoljena največ trikratna

izmenjava

dovoljeno tudi

in vrata. Če

ga prezračevanja

z rekuperatorjem,
skozi okna

50 Pa,

nimamo

mehanske-

oziroma

prezračevanja

je torej

prezračevanje

in vrata nujno,

pri čemer

mo okna ali vrata odpreti na stežaj
nagibno,

torej na 'kip

okna odpiramo
tudi pri

kar

prezračevanje

1

. Vsekakor

morain ne

le

pa lahko

In naravno prezračujemo

mehanskem

prezračevanju."

■
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GARAŽNI PROSTOR JE DANES
ISKANA IN DODANA VREDNOST
V nekaterih blokovskih naseljih je lahko to, da najdete prosto parkirno
mesto, kot zadetek na loteriji. Težava z iskanjem je v sodobni gradnji

večstanovanjskih zgradb odpravljena z garažami ali označenimi pakirnimi

mesti, ki pripadajo stanovalcem.
SANJA VEROVNIK

prostorje

Parkirni

vse bolj

dejavnik, ko

kupujemo

stanovanjski

zgradbi,

o. o.

d.

Ni

nam vseeno,

parkirali avtomobil,
pa

varnem,

opozori

nepremičninskega

Mesareč iz

Galea,

pomemben

stanovanje

v

vsak

dan

kar

neštetega

podjetja

pom

kje

bomo

na

vremenskimi

se

ali obstaja

Vrane,

nepri-

družbi

niso

besedahje

pozorni

pri

odpiranju

in lahko

na

našem štirikolesniku povzroči-

jo tudi škodo.

Še

no, opozori Žižek

avtomobilskih

najmanj

vrat

pa nam je vsee-

Mesarčeva,

da bi morali

pozanima,

je dovolj

kje v bližini

RE/MAX

prostor"
rijev

ali

ob

nezaseden

Preveč avtomobilov

Prav

zaradi

Daje

naku-

kirni prostor

postala eden

s

mest,

pravi Dika

posrednica pri

Nepremičnine.

možnost

nakupu

kakoje

parkirnih

garaža,

nepremičninska

dipravi in

kdaj

blokom.

veliko kupcev še pred

nepremičnine

parkiriščem,

nevšečnostmi, temveč tudi pred
drugimi vozniki, ki

nekaj časa iskati

parkirni prostor pred

Mojca Žižek

da bo ta karseda

ne samo pred

več-

njenih

Po

"imeti lasten
od

parkirni

bistvenih

nepremičnine

in

krite-

nekateri

se prav zaradi parkirišča odločijo za določeno

stanovanje

kombinacija

in premalo parkirišč

nepremičnina

drugega skoraj

enega brez

Potočnik,

tudi Branko

Insa nepremičnine.
kot

pravi,

osebnih
in

je že

Včasih

v

vozil

urejenost
blokovskih

ni,

kar

skoraj

podvojilo
vozilo.

dokazujeta

naseljih, ki so
in

seje,

letih število

na osebno

in velikost parkirišč

v sedemdesetih

opozori

nazadnje

Ne

v Sloveniji

bilo tako,

par-

saj

direktor družbe

zadnjih tridesetih

1,9 prebivalca
ni

in

danes nepogrešljiva,

tudi

v starejših

bila zgrajena

osemdesetih

letih.

56

12.10.2020

Večer - Kvadrati

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 18

2/3

Površina: 1.028 cm2

"Takrat

je le malokatera

z osebnim

Dobra investicija

v navadi danes,"

kot je to

poudari Potočnik.

"Parkirni

prostori so bili skladno
mi skopo

družina razpolagala

kaj šele dvema,

vozilom,

odmerjeni

današnje

predvideni v veliko premajhnem

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

na neki

povpraševanje

Povprečna

slovenska

to je

in varnost,

pa

d,

o. o.

Lasten

ni več samo nuja,

investicija,

poudari

nakupu stanovanja

parkirni prostor
temveč je tudi

sogovornica.
predstavlja

v garažni hiši

pravi,

da nakup parkirišča

v novejših stanovanjskih

soseskah

ne predstavlja

stroška,

saj se investicija

hitro

najema parkirišča
Mesarčeva

pri nakupu
vedeti,

da

blokovskega
lahko

mesta pridete

Sicer

do

daje treba

stanovanja

lastnega

samo tako,

parkirnega

da ga kupite.

vam preostane vsakodnevno

Možnost

sredni

parkirajo tudi

ob stanovalcih

obiskovalci.

bolj pridobivajo

danes

dva

v nepo-

še

Lajh,

Pri novogradnjah

Century 21

City.

Slovenci smo,

kot razmišlja

narod: "Veliko

motoriziran

preostali

čas

Ker

družini celo

Lajh. Dva

po

dodatno

polna parkirišča

pred

zgradbami. Posledice
nepremičninski
-

dovozne

med

"Samo

v garažni

garažo kupi-

najamejo, zanimanje za
paje,

kupci

zamislite

kot potrdijo

vsi

novogradenj zelo

si, da pridete iz

v

še opozori

breme za že tako
večstanovanjskimi

so,

kot opozarjajo
vidne

povsod

spreminjajo

zeleni-

poti, pločniki

pomanjkanje parkirnih

tudi

lahko

na družino pa pogosto

posredniki,

v parkirna mesta se

ce,

imamo običajno

dva avtomobila,"

avtomobila

predstavljata

nepremičnin

Večinajih

zemljo,

zelo

postaviti,

potrebe večje,

pod

avtomobil

uporablja kakšno uro na dan,

so danes

odpravljene.

soseskah

sogovorniki,
veliko.

parkiranjem ni

Maribor

paje treba avtomobil

nekam

najem par-

so v novejših stano-

urejena parkirišča

tovrstno investicijo

opaža

Lajh,

ljudi

nakup ali

težav s

Težave s parkiranjem

jo, ponekod

zlasti,

direktor in nepremičninski

posrednik poslovalnice

pred blokom.

avtomobil

prostora.

hiši. Kupci

kjer je stanovanje, je
in željeno,

parkirati

Takrat je edina rešitev

ima

ko gre za družine z majhnimi otroki,
Boris

nevščečnostmi in

električno energijo.

pomen in

Potočnik.

neoviranega parkiranja

bližini bloka,

ki

pred

mest, kjer je v večini primerov skorajda

nemogoče

kirnega

dejavnikov pri

še sklene

vse bolj povpraševano

iskanje praznega prostora na skupnem
parkirišču, kjer lahko

mest In

ščih

vanjskih

povrne

parkirnine

oziroma garaže.

poudari,

vpliva na
v teh naseljih,

od ključnih

Včasih en avtomobil,

velikega

v primerjavi s plačevanjem
Žižek

vrednosti

pojasni Mojca Žižek

nepremičnine,"
Mesareč in še

"Pri
parkirno

proizvajajo

moduli,

avtomobile

soseskah,

pa ima to vpliv

Hkrati

nepremičnine,

nakupu

agencije

mesto približno pet odstotkov

ali

so velikokrat eden

razmišlja Mojca Žižek

Mesareč iz nepremičninske

Galea,

za

a najpogoslejša sta udouje

več,

saj te vedno

garaž,

razlogov

vremenskimi

način tudi

tudi na cene lastniških parkirnih

ima

družina

najmanj dva avtomobila,

Nadstreške je mogoče

ki jo zaznavamo v

po stanovanjih

priznava sogovornik.

za avtomobile

s solarnimi

nkrati varujejo

obsegu."

starejših stanovanjskih

kar pa seveda

opremiti

potrebe

stanovanja

sodobna

nadstreške

stanovalcev.

premalo razpoložljivih

in

parkirnih mest je težava,
številnih

majo

s takratnimi zahteva-

in za

Preveč avtomobilov

Številna

[ 1 ]

..

Še

najbolj se

mest odraža v sredi-
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Garaže, ki sojih gradili
nekoč, so danes lope

1

* •

1

službe ali z

nakupa,

zunaj

dežuje. Vi pa

pa

[ 2

Nekateri

]

skega objekta
ni

najlepše,

streho

iščete parkirni

in

da se zapeljete

nakupovalne

prostor.

vrečke preložite

To, ko nekateri navsezgodaj

galo?
in

snegu

in

nato premočeni

[ 3

premraženi

mobilskih

v mrazu

stekel,

lahko

vozilo v garaži pod

stekel

sedejo

zjutraj, ko

nekateri

tisti,

pravi

stanovanjskim
avto

in

Žižek

kot

skupni

parkirajo

garažnih

vsi

stavb

Mesareč.

Boris Lajh

priznava,

v neuradno

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

mo stanovanje,

česar

vse več kupcev.

"S tem

točno

Zakaj

ni več težav s preredkimi

danes

parkirišči pred

bloki, pojasni

direktor in nepremičninski

Centur/

poslovalnice
"Gradbeni

zakon

zapovedujejo,

21

Lajh,

Boris

posrednik
City:

Maribor

in občinski odloki

da mora investitor

glave,

stanovanjskega

objekta,

gradbeno dovoljenje,

parkirišča
priznava

kje

po

iz KW Slovenija,

kupec

na izbiro

eno garažno
če

ni treba

so

zasedena,"
nepremičninpa

garažno

ugotavlja,

mesto ali

se največkrat odloči

mesto

in eno zunanje

mu finance to dopuščajo.

parkirišče spremenijo

..

dvorišča

voljo garaže,

ki pa so po večini redke,

danes tudi
mesto,

nekatere

ne služijo več

med

park skoraj

mnogi stanovalci
pomožne

še posebno

so za današnji

neuporabne,

To

opravljajo

v

pomeni,

besedah je

prostorov

in garaž

značilno za center mesta,

dosegajo

da

prvotne vloge,"

njegovih

parkirnih

ki so

namenjene

spremenili

prostore.

Po

Potočnik.

pomanjkanje

garaže

ne

Ker

povsem

lope,

pravi

njimi

kot parkirno

saj vemo, da so bile garaže,

sploh

kar

na ceno najema parkirnega

sojih

danes

so na

ponekod

Le

majhnim avtomobilom,
vozni

vozilo,

domov in

Marina Škerget,

parkirni prostor,

parkirišče,

parkirali

navadi popolnoma

Lajh.

da če ima

bomo

si nam

mest.

večstanovanjskih

se gradile pred več desetletji,

nam pripada

ko

zvečer vrnemo

ska posrednica

za vsaj

da bi pridobil

zagotoviti

se pozno

zunanji

se, kot pravi, zaveda

določeno parkirišče,

več beliti

ko

kupuje-

ko

kjer lahko

parkirnih

del zeiemce,

prostora v njih. In

daje parkirno

mesto v garaži dodana vrednost,

dei stavbe,

zapolnitve

do

seveda vpliva
Tudi

urejena

"Parkirišča sc

splošni

Velikokrat stanovalci

prostorov našteva Mojca

ni,

Branko Potočnik iz podjetja Insa

nepremičnine,

se

odpeljejo.

prednosti

LO

parkirnih mest skoraj

lastniških

avto, se seveda v garaži ne more zgoditi.
Prav tako je tam avtomobil na varnem,"
Nakup parkirišča kot pogoj

™

V starejši stanovanjskih soseskah

ki imajo

blokom, preprosto sedejo v

v

oj

v

led z avto-

in snegu strgajo

mrazu

~~~~

za določeno stanovanje.

Navsezgodaj

]

v dvi-

strgajo led z avtomobilskih
in

Ali

v garažo in pod

11

_

parkriišča

se prav zaradi

odločijo

z avtomobilom krožite okoli večstanovanj-

~

■

kjer

visoke cene.

■

najmanj

1,5 parkirnega prostora po stanovanjski
Lajh

enoti."

dvosobnih
za

nakup

kupci

pojasni,
stanovanj

da

se kupci

eno- in

praviloma odločijo

enega paikirriega

prostora,

trisobnega stanovanja

pa v večini

za dve parkirišči.
Branko Potočnik pojasni,
nakupu novogradnje
da

mora kupec kupiti

prostor, kije po

daje ob

običajno tako,
vsaj

en parkirni

navadi v podzemni

garaži. Če v garažni

hiši ostane prazno

mesto, ga lahko kupi tudi kdo drug, na
primer stanovalci okoliških
pojasni

stavb, še

Potočnik.
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