Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 13. 10. 2020
Število objav: 31
Internet: 13
Radio: 1
Tisk: 17
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 31
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Pobudniki referenduma o stolpu v Rogaški Slatini zbrali potrebne podpise

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 12. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Pobudniki referenduma, na katerem bi občani Rogaške Slatine odločali o gradnji razglednega stolpa Kristal, so še
pred rokom, ki se izteče v četrtek, zbrali zadostno število podpisov v podporo referendumu. Kot je sporočila
predstavnica...

Naslov

Župani ob trasi hitre ceste Ptuj-Ormož poenoteni okoli nove severne variante

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 12. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ji v lokalnem okolju nasprotujejo zaradi konflikta z načrtovanim prostorskim razvojem Ptuja in občine Markovci, saj
močno posega v območje stanovanjske gradnje in ima prevelik vpliv na obstoječo poselitev. Kot je pojasnila Gajškova,
bi varianta tik ob Ranci lahko uničila ves gospodarski in turistični potencial...

Naslov

V sredo temeljni kamen za daljnovod Cirkovce-Pince

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 12. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V sredo bodo položili temeljni kamen za gradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince, ki bo del elektroenergetske povezave
Slovenija-Madžarska-Hrvaška in bo prva meddržavna povezava s prenosnim omrežjem Madžarske....

Naslov

V Rogaški Slatini zbrali podpise za referendum o stolpu Kristal. Organizatorka spregovorila
o grožnjah

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 10. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...stolp v državi ali ne. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Rozmari Petek Rozmari Petek 12.10.2020, 11.40 Mail icon
Twitter icon Instagram icon Facebook icon O usodi gradnje najvišje zgradbe v Sloveniji, načrtovanem razglednem
stolpu, bodo vendarle odločali občani sami. Danes je organizatorka zbiranja podpisov sporočila, da...

Naslov

Kaj bi bilo narobe z gradnjo verige hidroelektrarn na Savi? Škoda za več generacij

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 12. 10. 2020

Avtor

Brina Sotenšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kaj bi bilo narobe z gradnjo verige hidroelektrarn na Savi? Škoda za več generacij V Sloveniji že imamo 21 velikih
hidroelektrarn, osem od teh jih je na reki Savi. Na fotografiji...
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Naslov

Ptujska obvoznica: Enotni, da je najboljša podzemna rešitev

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 12. 10. 2020

Avtor

Hojka Berlič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...skupnost nasprotuje iz razloga konflikta z načrtovanim prostorskim razvojem v mestu Ptuj in v občini Markovci, saj
močno posega v območje stanovanjske gradnje in ima prevelik vpliv na obstoječo poselitev". Stara varianta bi bila po
njihovem mnenju usodna za nadaljnji razvoj turistično-gospodarskega in športno-rekreacijskega...

Naslov

Boštjan Rigler, član uprave Darsa, odgovoren za gradnjo in obnovo avtocest: Zastojem se
ne bo mogoče izogniti

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 10. 2020

Avtor

Matej Štakul

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Boštjan Rigler, član uprave Darsa, odgovoren za gradnjo in obnovo avtocest: Zastojem se ne bo mogoče izogniti Ko
beseda nanese na slovenske avtoceste, je seznam tistih, ki imajo kakšno pripombo, dolg. Tako...

Naslov

Pobuda postala zahteva za referendum o stolpu

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Dan v novicah; 13. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 81 cm2

...Pobuda postala zahteva za referendum o stolpu ROGAŠKA SLATINA - Pobudniki referenduma, na katerem bi
občani Rogaške Slatine odločali o gradnji razglednega stolpa Kristal, so še pred rokom, ki se izteče v četrtek, zbrali
zadostno število podpisov v podporo referendumu Kot je sporočila njihova...

Naslov

Kralj Matjaž jo je uslišal

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Bulvar; 13. 10. 2020

Avtor

Mojca Marot

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 297 cm2

...Darsa že čez nekaj dni v Gaberkah simbolično zasadili prvo lopato, kar pomeni, da se bo po desetletjih prerekanja in
moledovanja Šalečanov in Korošcev gradnja težko pričakovane tretje razvojne osi na Koroško zares začela. Naslov
skladbe je Kralj Matjaž, zrihtaj cesto. Nastala pa je menda čisto spontano. Kot glasbeno...

Naslov

Stanovalci ob Potoku ne bodo še varni pred poplavami

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 10. 2020

Avtor

Abmrož Sardoč

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Država pa je zagotovila denar, ko je lani konec leta projekt uvrstila v svoj proračun. Po podpisu omenjenega
sporazuma septembra letos “je bil imenovan inženir, ki vodi investicijo pri direkciji za vode in s katerim strokovni
sodelavci iz novogoriške občinske uprave na 14 dni preverjajo napredek in usklajujejo...
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Naslov

Konec leta na Primorskem skoraj za tretjino več brezposelnih?

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 10. 2020

Avtor

Sonja Ribolica

Teme

Gradbeništvo, graditev

...delodajalce s pozitivnimi referencami. Največ povpraševanja je po zdravstvenem kadru (bolnišnici v Izoli in Sežani),
še vedno so potrebe v gostinstvu, gradbeništvu (zlasti manjši gradbinci) in na področju čiščenja (čistilni servisi, šole,
domovi upokojencev ). Iščejo tudi prodajalce, osnovnošolske učitelje, voznike...

Naslov

Kako pretirane so cene na razpisih? Gradbinci v pogajanjih z UKCL ceno spustili za 40
odstotkov

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 10. 2020

Avtor

Andreja Rednak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za bolnike s sumom na COVID-19. Bo pa, kot kaže, prihranil 360 tisoč evrov. Foto: Jure Makovec Več iz teme: UKCL
> javna naročila > Remont > Makro 5 Gradnje > Lesnina MG Oprema > Pred nedavnim smo pisali, da so v UKCL na
javnem razpisu za ureditev sive cone za COVID-19 v stavbi ZVD dobili pet ponudb, in sicer...

Naslov

Delodajalci ponujajo mladim tudi do 520 evrov štipendije na mesec

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 12. 10. 2020

Avtor

Pia Bedene

Teme

Gradbeništvo, graditev

...povpraševanje mladih? ETA Cerkno vsako leto v lokalnih medijih objavi razpis za različne tehnične kadre – od
strojne in elektrostroke, mehatronike do inženirjev tehničnih strok. »Povpraševanje po štipendijah je veliko, saj si s tem
dijaki in študentje poleg finančne razbremenitve zagotovijo tudi redno zaposlitev...

Naslov

Gradnja daljnovoda Cirkovce-Pince

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 13. 10. 2020

Avtor

K. H.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 64 cm2

...Temeljni kamen Gradnja daljnovoda Cirkovce-Pince Ljubljana - Jutri bodo položili temeljni kamen za gradnjo
daljnovoda Cirkovce-Pince, ki bo del elektroenergetske povezave Slovenija-Madžarska-Hrvaška in bo prva
meddržavna...

Naslov

Dogovor županov šestih občin o trasi ptujske obvoznice

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 12. 10. 2020

Avtor

Gabrijela Milošič

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:14

Trajanje: 3 min

...RADIO SLOVENIJA 1, 12.10.2020, DANES DO 13-IH, 13:14 KATJA KOTNIK (voditeljica) Potem, ko je DARS sredi
septembra objavil razpis za graditev hitre ceste med Markovci in Ormožem, so se o poteku ptujske obvoznice
dogovorili tudi župani šestih občin ob trasi. Po najnovejšem predlogu bi omenjena...
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Naslov

Kje sta knjižnica in Zdravstvena postaja Tezno

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Maribor; 13. 10. 2020

Avtor

Barbara Bradač

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 572 cm2

...vanj vključene samo bolnišnice, zdravstveni domovi pa ne," pojasnjujejo na mariborski občini. Skupaj z Zdravstvenim
domom Maribor so vlado pozvali, da gradnjo te zdravstvene postaje vključi v Načrt za okrevanje in odpornost, saj
ocenjujejo, da bi bilo smiselno ZP Tezno določiti kot sistemsko centralno vstopno...

Naslov

Zaprli fantomski inštitut

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Pomurje; 13. 10. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 521 cm2

...prihodnosti ponovno razmisliti o ureditvi življenjskega prostora reke Mure, ki po njihovem mnenju danes propada. To
bi bilo možno, menijo, tudi v okviru gradnje elektrarne, s čimer bi omogočili namakanje njivskih površin ob sušah, hkrati
bi lahko po njihovih besedah tako namočili presušene rečne rokave. Vrata za...

Naslov

Nove družinske hiše dražje za petino

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 10. 2020

Avtor

Vlasta Tifengraber

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 20

Površina: 537 cm2

...lokacijah z dvigali in parkirnimi mesti kot tudi hiš v Ljubljani in bližnji okolici. Ravno tako je izredno povpraševanje za
zemljišča za gradnjo, tako končnih kupcev kot investitorjev za gradnjo za trg,« je pojasnila Šolarjeva. Tudi Veleski
napoveduje umirjeno rast. »Če ne pride do ponovne karantene in se bo tako naš nepremičninski...

Naslov

Novo gostišče Zelenci sameva zaradi kritine

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 13. 10. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 529 cm2

...Pristojna upravna enota (UE) Jesenice za objekt namreč ne izda uporabnega dovoljenja. Kot pojasnjuje načelnica
Alenka Burnik, je razlog za to neskladnost gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem in prostorskim aktom ureditvenim načrtom Zelenci: »Za objekt bi bilo izdano uporabno dovoljenje, če bi bila na objektu...

Naslov

Luksuz bivanja v osrčju prestolnice

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 10. 2020

Avtor

V. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 997 cm2

...GRADNJA NADSTANDARDA Luksuz bivanja v osrčju prestolnice V središču Ljubljane, na križišču Gosposvetske
ceste in Župančičeve ulice, se bodo kmalu začela groba...
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Naslov

Vrtci in dežurstva luknjajo proračun

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 13. 10. 2020

Avtor

Helena Race

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 408 cm2

...krijemo izpad dohodkov vrtca iz naslova profitabilne dejavnosti zaradi covida-19,” je pojasnila županja. Pri vrtcih je
številka poskočila tudi zaradi gradnje novega vrtca v Materiji, ki se je z lanskega zamaknila v letošnje leto in tako s
sabo prinesla 415.000 evrov stroškov. Čakajo na denar, ki ga izplačuje...

Naslov

Delodajalci ponujajo mladim tudi do 520 evrov štipendije na mesec

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 13. 10. 2020

Avtor

Pia Bedene

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 633 cm2

...je povpraševanje mladih? ETA Cerkno vsako leto v lokalnih medijih objavi razpis za različne tehnične kadre od
strojne in elektrostroke, mehatronike do inženirjev tehničnih strok. »Povpraševanje po štipendijah je veliko, saj si s tem
dijaki in študentje poleg finančne razbremenitve zagotovijo tudi redno zaposlitev...

Naslov

V celjskem Dečkovem naselju opremljajo prva dva bloka

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 10. 2020

Avtor

Vasilij Krivec, STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 138 cm2

...celjskem Dečkovem naselju opremljajo prva dva bloka VASILIJ KRIVEC, STA finance@flnance si V stanovanjski
soseski Dečkovo naselje v Celju, kjer je predvidena gradnja šestih stanovanjskih blokovs 135 najemnimi stanova nji in
garažne hiše, sta dva večstanovanjska objekta že zgrajena. V obeh blokih začenjajo vgradnjo stavbnega...

Naslov

Pretirane cene na razpisih

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 13. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Naslov

Biznis trendi v gradbeništvu

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Oglas; 13. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 59 cm2

Stran: 13

Površina: 476 cm2
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dveh dneh bomo na konferenci ponudili nova poslovna znanja in trende, ki jih narekuje tehnološki napredek v industriji
in...
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Naslov

Kako pretirane so cene na razpisih? Gradbinci v pogajanjih z UKCL Ceno spustili za 40
odstotkov

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 13. 10. 2020

Avtor

Andreja Rednak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 466 cm2

...Ko pa je UKCL izvedel še pogajanja, so ponudniki cene močno znižali Posel je dobil Remont iz Celja. Ponudbe na
razpisu so oddali: Makro 5 gradnje: 1.564.923 evrov; Komin gradnje: 1.945.496 evrov; Janko team: 1.984.943 evrov;
Remont: 2.058.223 evrov; Lesnina MG oprema: 2.408.650 evrov z DDV. Vnaprej napovedana pogajanja...

Naslov

Kdo se poteguje za dograditev policijskega komunikacijskega sistema Tetra

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 13. 10. 2020

Avtor

Andreja Rednak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 401 cm2

...usposabljanje. Opcijski del razpisa predvideva tudi nadgradnjo sistema s povezavo do LTE-omrežja. Ornigovo
vdiranje pokazalo na ranljivost Prva državna strategija gradnje digitalnega omrežja za potrebe državnih organov sega v
leto 2004, čeprav so se pilotne nabave baznih postaj za Tetro začele že leta 2002. Leta 2012 je...

Naslov

Čezmejna kolesarska pot dobila računalniško podobo

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška; 10. 10. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

Površina: 255 cm2

...Dizajnerska osvetlitev in svetlikajoča se tla Čezmejna kolesarska pot dobila računalniško podobo Medtem ko v
Solkanu pospešeno poteka gradnja brvi čez Sočo, se zaključuje projektiranje za gradnjo čezmejne kolesarske in
pešpoti ob meji: od brvi do mejnega prehoda med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico. Oba projekta sodita med...

Naslov

Murska Sobota

Medij

Svet24, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 29 cm2

...SOBOTA V likvidacijo so poslali fantomski Pomurski razvojni inštitut, kije bil leta 2008 ustanovljen za seznanjanje
zainteresirane javnosti s projektom gradnje hidroelektrarne na Muri. Inštitut je vodil nekdanji generalni direktor policije
in apaški župan Darko Anželj in za to prejemal plačo. Vrata pisarne so...

Naslov

Prihaja čas za čiščenje oken, da bomo izkoristili jesenske žarke

Medij

Deloindom.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 10. 2020

Avtor

T. S. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Okna naj bi očistili dvakrat do štirikrat letno, saj nam omogočajo lep razgled in v prostore povabijo sončne žarke, ki
nam ogrejejo dom. Pri pasivni gradnji z okni izkoriščamo sončno energijo, saj z njo ogrevamo prostore v hiši. Na južno
orientiranih oknih lahko med decembrom in februarjem, ko je pri nas najhladneje,...
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Naslov

Začenja se gradnja tretje razvojne osi

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Šoštanj/Slovenj Gradec/Novo mesto, 12. oktobra (STA) - Z uvedbo izvajalca v dela v Gaberkah se bo v torek začela
gradnja tretje razvojne osi, prometnice, ki naj bi v prihodnosti potekala od hrvaške do avstrijske meje. Začetek del bodo
z manjšo slovesnostjo obeležili v četrtek....
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https://www.sta.si/2818093/pobudniki-referenduma-o...
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Pobudniki referenduma o stolpu v Rogaški
Slatini zbrali potrebne podpise
Pobudniki referenduma, na katerem bi občani Rogaške Slatine odločali o gradnji razglednega stolpa Kristal, so še pred
rokom, ki se izteče v četrtek, zbrali zadostno število podpisov v podporo referendumu. Kot je sporočila predstavnica
pobudnikov Eva Žgajner, imajo že zdaj zbranih več kot 500 podpisov, a jih bodo zbirali tudi v naslednjih dneh.
S tem je pobuda nekaj več kot sto posameznikov postala zahteva za referendum, ki jo zaenkrat podpira dobrih pet
odstotkov volivcev, je dodala Žgajnerjeva in napovedala, da bodo zahtevo skupaj s podpisi predvidoma naslednji
ponedeljek predali na vložišču Občine Rogaška Slatina.
Ob tem je pobudnica referenduma vodstvu občine še očitala, da ne odgovarja na kritike projekta in deluje
netransparentno, hkrati pa po njenem prepričanju v nasprotju z resničnim stanjem zatrjuje, da ima projekt vsesplošno
podporo.
Čeprav je vesela hitro zbranih podpisov občanov, Žgajnerjeva dodaja, da je v tem času prihajalo do različnih pritiskov.
Kot je dodala, so imeli celo primer, ko je eden od podpisnikov svoj podpis preklical oziroma jih prosil, da mu vrnejo
overjen obrazec, kar so tudi storili.
Zaradi aktualnih epidemioloških razmer Žgajnerjeva meni, da je zelo pomembno, da referendum izvedejo na varen način,
od občine pa pričakuje odgovorno ravnanje. Ker trenutne razmere niso naklonjene izvedbi referenduma, bi bilo po
njenem bolj pametno nekoliko počakati, kot pa tvegati, da se ljudje okužijo ali da jih bodo razmere odvrnile od udeležbe.
Po njenih informacijah naj bi o datumu izvedbe referenduma občinski svet odločal na naslednji seji, ki bo predvidoma
konec meseca, a je, glede na z virusom povezane ukrepe, tudi izvedba te seje vprašljiva.

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

Pobudniki referenduma so prepričani, da bi razgledni stolp imel velik vpliv na izgled kraja, njegova postavitev pa bi bila v
nasprotju z občinsko strategijo razvoja turizma, ki v ospredje postavlja butični turizem, medtem ko bi stolp privabljal
predvsem enodnevne goste. Pobudo za referendum so podprle tudi stranke SD, Pirati in Dobra država.
Slatinski župan Branko Kidrič po drugi strani poudarja, da bi bil Kristal z višino 106 metrov najvišja stavba v državi in bi
predstavljala novo turistično atrakcijo Rogaške Slatine ter postala generator povečanega števila gostov.
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Župani ob trasi hitre ceste Ptuj-Ormož
poenoteni okoli nove severne variante
Ptujska županja Nuška Gajšek je danes skupaj z župani še petih občin ob trasi načrtovane hitre ceste Ptuj-Ormož ter
civilno iniciativo za ptujsko obvoznico izrekla podporo premikom, ki so se zgodili po desetletjih prizadevanj za umestitev
trase mimo Ptuja. V skupni izjavi za javnost so podprli severno različico, ki bi delno peljala pod zemljo.
Kot so ob Gajškovi zapisali tudi župani Ormoža Danijel Vrbnjak, Gorišnice Jožef Kokot, Vidma Branko Marinič,
Markovcev Milan Gabrovec in Hajdine Stanislav Glažar ter vodja civilne iniciative Sergeja Puppis Freebairn, jih veseli, da
so po več desetletjih usklajevanj občin z okoljskim ministrstvom in Darsom pri določitvi nove variante upoštevane in
slišane pripombe občin in lokalnega prebivalstva.
Omenjeno varianto so medresorski delovni skupini, ki je bila ustanovljena prav za določitev tras za izdelavo študije
variant, predlagali projektanti in je po mnenju županov sprejemljiva tako z vidika varstva narave, varstva kulturne
dediščine kot tudi drugih sektorjev ter z vidika varstva voda.
Pristojne so zato pozvali, da omenjeno traso S5 vključijo v študijo variant iz nje pa izločijo pred predlagano severno
različico S4, ki ji v lokalnem okolju nasprotujejo zaradi konflikta z načrtovanim prostorskim razvojem Ptuja in občine
Markovci, saj močno posega v območje stanovanjske gradnje in ima prevelik vpliv na obstoječo poselitev.
Kot je pojasnila Gajškova, bi varianta tik ob Ranci lahko uničila ves gospodarski in turistični potencial ob Ptujskem jezeru,
hkrati pa bi pomenila tudi nesprejemljivo veliko število rušitev nepremičnin na trasi.

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

"Mislim, da bo na koncu vseeno prevladal razum in da nekaj evrov, ki bi jih privarčevali pri varianti S4, ne more biti nad
tem, kaj je interes lokalne skupnosti," je za STA povedala ptujska županja, ki meni, da tudi južna varianta, s katero se je
večina županov dolgo strinjala in bi bila tudi za Ptuj sprejemljiva, po njenem mnenju zaradi območja Nature 2000 ni
izvedljiva.
Gradnja omenjene hitre ceste, ki je najbolj pomembna za prebivalce ormoškega območja, se je na vzhodni strani začela
s postavitvijo viadukta Sejanca, Dars pa je nedavno objavil razpis za gradnjo dveh faz med Ormožem in Gorišnico in nato
do Markovcev. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je gradnjo napovedal za začetek naslednjega leta.
Zgodba z omenjeno cesto, ki bo sodila v vinjetni režim, se vleče že več kot dve desetletji. Potem ko so se gradnje lotili tik
pred največjo gospodarsko krizo v prejšnjem desetletju, sta propadli kar dve na razpisu izbrani gradbeni podjetji. Vse
doslej tudi niso našli primerne rešitve za traso zadnjega dela ceste na avtocestni križ pri Hajdini.
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V sredo temeljni kamen za daljnovod CirkovcePince
V sredo bodo položili temeljni kamen za gradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince, ki bo del elektroenergetske povezave
Slovenija-Madžarska-Hrvaška in bo prva meddržavna povezava s prenosnim omrežjem Madžarske. Dogodka se bosta
udeležila tudi premierja obeh držav Janez Janša in Viktor Orban, ki se bosta sestala na delovnem kosilu.
Kot so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je načrtovani električni daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince, ki
predstavlja del povezave Slovenija-Madžarska-Hrvaška, ena glavnih prioritet vlade v razvoju slovenske energetske
infrastrukture.
"Daljnovod bo vzpostavil prvo meddržavno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske, povečal zanesljivost delovanja
elektroenergetskega sistema Slovenije, prenosnega omrežja in uvozne prenosne zmogljivosti ter ob nepredvidenih
dogodkih ali obratovalnih težavah izboljšal zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji," so zapisali v vladi.
Slovesnosti ob začetku gradnje v Kidričevem se bo udeležil tudi predsednik vlade, ki bo zbrane nagovoril, ob robu
dogodka pa se bo na delovnem kosilu sestal tudi z madžarskim predsednikom vlade Orbanom. Z madžarskim kolegom
se bosta v pogovoru "dotaknila osrednjih bilateralnih tem, situacije glede covida-19 in aktualnih tem EU", so navedli v
uradu za komuniciranje.

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

Daljnovod je eden od projektov, ki jih opredeljuje lani podpisani memorandum med pristojnima ministrstvoma obeh držav
o sodelovanju na področjih zemeljskega plina, električne energije, jedrske energije in obnovljivih virov energije, je ob
julijskem obisku na Madžarskem povedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. V načrtu je med drugim tudi plinska
povezava Nagykanizsa-Kidričevo, s katero bi med drugim vzpostavili dostop slovenskega trga plina do skladišča
zemeljskega plina na Madžarskem ter povečali zanesljivost oskrbe v Sloveniji.
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V Rogaški Slatini zbrali podpise za referendum o
stolpu Kristal. Organizatorka spregovorila o
grožnjah

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

ODPRI GALERIJO
Občani bodo sedaj sami povedali, ali so zato, da dobi Rogaška Slatina najvišji stolp v državi ali ne.
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Rozmari Petek

12.10.2020, 11.40
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O usodi gradnje najvišje zgradbe v Sloveniji, načrtovanem razglednem stolpu,
bodo vendarle odločali občani sami. Danes je organizatorka zbiranja podpisov
sporočila, da jih imajo dovolj, rok se sicer izteče v četrtek. Vprašanje je le, kdaj
bo občinski svet referendum razpisal.
Eva Žgajner, organizatorka zbiranja podpisov za razpis referenduma, na katerem bi občani Rogaške
Slatine odločali, ali podpirajo županovo idejo o gradnji 106-metrskega stolpa Kristal v kraju, je sporočila,
da je uspela zbrati dovolj podpisov, ki so potrebni za razpis referenduma. "Še pred iztekom roka za
zbiranje podpisov v podporo referendumu (ta se izteče v četrtek) smo zbrali zadostno število podpisov;
trenutno imamo že več kot 500 podpisov, kljub temu pa jih bomo zbirali še v naslednjih dneh. Tako je
pobuda nekaj več kot stotih posameznikov postala zahteva za referendum, ki jo zaenkrat podpira dobrih 5
odstotka volivcev," je sporočila Žgajnerjeva, ki bo predvidoma v ponedeljek zbrane podpise predala
občini.

Očitki o raznovrstnih pritiskih na ljudi
A sedaj organizatorko skrbi, da bo razpis referenduma "vpadel" ravno v čas epidemije, ko bo morda
gibanje omejeno. "Trenutna situacija z virusom covid-19 gotovo ni naklonjena izvedbi referenduma, zato
mislim, da je bolj pametno počakati," meni Žgajnerjeva, saj bi že sama grožnja, da bi se ljudje lahko na
voliščih okužili, ljudi odvrnila od udeležbe na referendumu, dodaja. "V Rogaški Slatini je 9360 volivcev

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

in 14 volišč, udeležba na zadnjih lokalnih volitvah je bila malo več kot 50-odstotna, volišča tudi niso zelo
velika, na vseh bi težko zagotovili varnostno razdaljo. Razkuževati bi morali mize, stole, pisala, celo papir
je problematičen. Zato vsekakor menim, da je treba z referendumom počakati." O datumu izvedbe bo sicer
odločal občinski svet na svoji naslednji seji, ki bo predvidoma konec meseca.
Ob tem je Žgajnerjeva dodala še, da so se v času zbiranja podpisov dogajali raznovrstni pritiski na ljudi.
"Mnogi ljudje so mi zaupali tudi svoje zgodbe iz preteklosti, ko so na občinske odločevalce naslovili
kakšno kritiko in doživljali razne grožnje, izsiljevanja," opisuje Žgajnerjeva. "Imeli smo celo en primer,
ko je nekdo svoj podpis 'preklical' oziroma nas prosil, da mu vrnemo overjen obrazec, kar smo seveda tudi
storili. To pa je sovpadalo z dogodkom, po katerem je več posameznikov poročalo o pritiskih. Strah, ki ga
pri političnem izražanju doživljajo Slatinčani, se mi zdi zelo zaskrbljujoč. Najbolj grozljiva pa je zgodba
podpornika referenduma, ki svojega mnenja ne skriva. Ko se nam je pridružil pri zbiranju podpisov, je
prejel več klicev z raznimi grožnjami, nato pa je nekdo zastrupil njegovega psa," še opisuje Žgajnerjeva.
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Župan: "Mi nismo ustvarjali pritiskov na nikogar"
"Jaz ne verjamem, da je kdo na koga izvajal pritisk. Če trdijo, da so bili pritiski, potem naj povedo, kdo je
na koga pritiskal. V zgolj pavšalne obtožbe pa se ne bom spuščal. Za nas pa lahko vsekakor trdim, da mi
nismo ustvarjali nikakršnih pritiskov na nikogar," odgovarja župan Rogaške Slatine Branko Kidrič. "Saj
tu ni nobenih zadržkov. Ko bodo prinesli podpise, bomo to točno dali na sejo občinskega sveta."
Ideja o gradnji stolpa je sicer županova, z njo je med drugim na zadnjih lokalnih volitvah 2018 prepričeval
volivce, ki so mu vnovič zaupali štiriletni mandat. V zadnjih tednih so podporniki projekta precej ojačali
promocijo gradnje stolpa, tako je na družbenih omrežjih najti kup vprašanj in odgovorov na to temo; od
načina ﬁnanciranja gradnje, da zaradi gradnje stolpa ne bodo prikrajšani drugi občinski projekti, do tega,
da bo stolp zavoljo dvigala končno razgled omogočal tudi tistim, ki se zaradi gibalne oviranosti ne bi
mogli povzpeti na stolp iz bližnjega hriba. Oblikovale pa so se tudi druge facebook domene, ki si iz
županovega projekta dobesedno brijejo norce.
Že leta 2018 je ideja o gradnji najvišjega stolpa naletela na neodobravanje s strani občanov; že takrat so
grozili z referendumom, vendar so s pobudo kasneje odnehali, saj občina zaradi pogojev zavoda za
kulturno dediščino stolpa ni mogla umestiti na območje nekdanje glasbene šole. Poiskala je novo lokacijo
ob nekdanjem propadlem mizarstvu, a tudi tukaj je naletela na neodobravanje s strani nenkaterih občanov.

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

Koliko ima občina podpore pri tej ideji in koliko ne, bo najbolj jasno pokazal prav referendum.
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Kaj bi bilo narobe z gradnjo verige
hidroelektrarn na Savi? Škoda za več generacij

V Sloveniji že imamo 21 velikih hidroelektrarn, osem od teh jih je na reki Savi. Na fotografiji HE Blanca
TIT KOSIR

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

Brina Sotenšek

12.10.2020, 06.00

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.
Vrsto let 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.
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Ni skrivnost, da je v prvem planu dokončanje projekta izgradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice na spodnji
Savi, nato pa gradnja verige novih hidroelektrarn na edinem še ohranjenem sklenjenem odseku Save med
Medvodami in Vrhovim (tako imenovana srednja Sava), za kar so bile pred kratkim podpisane koncesijske
pogodbe.
Kaj bi bilo narobe z gradnjo verige hidroelektrarn na srednji Savi? Reka je dinamičen sistem, ki dobro
funkcionira le, če svojo naravno dinamiko v največji meri ohrani. Ustvarja in omogoča tvorbo raznolikih
struktur, kot so prodišča, brzice, tolmuni, obrežne plitvine s počasnejšim tokom ... Navedene strukture
dajejo življenjski prostor različnim vrstam, več za ekosistem značilnih vrst pa daje le-temu tudi stabilnost
in samozadostnost.
Bolj ko sta naravna rečna dinamika in razgibanost porušeni, bolj je sistem ranljiv in nestabilen ter manj
vrst preživi. S tem, ko gradimo jezove in monotona akumulacijska jezera, rečni tok ustavimo in poplavimo
vse naštete raznolike strukture. Polagoma v akumulacijskih jezerih določene rečne vrste izumrejo. Ob tem
se pogosto naselijo oziroma prekomerno namnožijo tujerodne vrste, recimo pri ribah srebrni koreselj, ki je
proti spremembam rečnega prostora zelo odporen. Celotna veriga elektrarn ima na reko zaradi pomnožitve
vplivov še toliko slabši učinek.
Srednja Sava je med drugim pomemben življenjski prostor sulca, naše največje postrvje vrste in endemita

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

donavskega porečja. To populacijo je Slovenija leta 2013 zaščitila z razglasitvijo mednarodno
zavarovanega območja Natura 2000. Glavni dejavnik, ki ogroža populacije sulca, sta uničenje habitata in
sprememba rečnega toka, kar je posledica izgradnje hidroelektrarn.
Hidroelektrarne (jezovi) zadržujejo prod, ki ga reka transportira s seboj. S tem, ko reki večjo količino
transportnega materiala odvzamemo, dobi voda večjo moč in hitrost ter prične prekomerno spodjedati
rečno dno pod jezovi, nivo podtalne vode pa se prične zniževati.
Pomanjkanje proda pa ima negativen vpliv tudi na drst rib, saj mnoge vrste ikre odlagajo prav na prod.
Težava, ki je zagovorniki hidroelektrarn ne omenjajo, je tudi tako imenovano konično obratovanje,
nenadno in potencialno nevarno (primer utopitve otroka v Soči letos avgusta) nihanje vode, ki se pojavlja
tako v akumulaciji kot pod jezom. Nenadno nihanje vodostaja ima negativen vpliv tudi na vodne
organizme. Ikre, ki so jih ribe odložile v času višje vode, ob sunkovitem znižanju vodostaja ostanejo na
suhem in propadejo. Nenaden močan tok vodne organizme odplavi.
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Pri gradnjah z vplivi na okolje je predlagana celo prepoved izdaje negativne odločbe
mnenjedajalcev, kar je absurdno

Reka, ki se ustavi, izgubi svojo samočistilno sposobnost. Zaradi zastajanja vode v akumulacijah se po dnu
prekomerno nalaga mulj, v katerem se kopičijo težke kovine in druge strupene snovi. S tem se poslabša
kvaliteta vode. Nalaganje mulja v strugi otežuje tudi drst rib, kajti če ikre prekrije mulj, ne morejo
preživeti.
Ko rečni režim tako močno spremenimo, to vpliva na podtalnico, ki je vir naše pitne vode. Kakšne bi bile
posledice izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi za ljubljanski vodonosnik, od katerega dobiva (za zdaj
še) kakovostno pitno vodo velik del Ljubljane, si ne upa zanesljivo napovedati nihče. "Nujnost" gradnje
hidroelektrarn je pogosto utemeljena z evropskimi zahtevami po razogljičenju in prehodu na obnovljive
vire energije.
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, da
voda ni kot drugi tržni proizvodi, ampak je dediščina, ki jo je treba varovati, braniti in obravnavati kot
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tako.
Evropska komisija je v okviru Evropskega zelenega dogovora, pod poglavjem Strategije Evropske unije
(EU) za biotsko raznovrstnost do leta 2030, zapisala, da moramo za obnovitev degradiranih kopenskih
ekosistemov povrniti najmanj 25 tisoč kilometrov rek v EU v stanje pred njihovo regulacijo. Dokument
izpostavlja še, da je od narave odvisna kar polovica svetovnega bruto domačega proizvoda (40 bilijonov
evrov), obnova narave pa bo v središču načrta EU za oživitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa.
Raba prostora mora upoštevati več različnih vidikov (okoljevarstvenega, gospodarskega, rekreacijskega
…). V Sloveniji že imamo kar 21 velikih hidroelektrarn, osem od teh jih je na reki Savi. Ob izgradnji nove
verige hidroelektrarn bi gospodarska raba voda močno prevladala nad drugimi vidiki. 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.
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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 in širše slovenske družbe s skupnim načrtom, ki bo najprej predvidel, koliko
energije v resnici potrebujemo (ob upoštevanju varčevanja, o katerem pa se kaj dosti ne govori), in nato,
od kod in v kolikšnem deležu jo bomo pridobili.
Brina Sotenšek je biologinja, zaposlena na Zavodu za ribištvo Slovenije, kjer se ukvarja s pisanjem mnenj
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o vplivih gradbenih posegov na vode oziroma ribe. Prispevek je zapisala v svojem imenu.
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Ptujska obvoznica: Enotni, da je najboljša
podzemna rešitev

Civilna inicativa za ptujsko obvoznico je v preteklosti organizirale številne proteste zaradi počasnega umeščanja trase
obvoznice.
HOJKA BERLIČ

Hojka Berlič

12.10.2020, 14.07

Župani in civilna iniciativa državo pozivajo, da sporno traso ptujske obvoznice
zamenja za novo, ki ima podporo lokalne skupnosti.
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Županja MO Ptuj in župani občin Hajdina, Markovci, Videm, Ormož in Gorišnica so v današnji izjavi za
javnost skupaj s civilno iniciativo za ptujsko obvoznico pozdravili premik, ki se je zgodil, kakor so zapisali,
"po desetletjih prizadevanj za umestitev ceste Hajdina – Ormož v prostor" in hkrati izrazili popolno podporo
varianti umestitve z delovnim imenom "S5". "Veseli nas, da so po več desetletjih usklajevanj občin z
Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za infrastrukturo in DARS d.d. pri določitvi nove variante
upoštevane in slišane pripombe občin ter lokalnih prebivalcev," so še zapisali v svoji izjavi. Varianta, ki so jo
medresorski delovni skupini, ustanovljeni za določitev tras za izdelavo študije variant, predložili projektanti,
še dodajajo, pa je sprejemljiva tudi z vidika varstva narave, varstva kulturne dediščine in drugih sektorjev ter
izvedljiva z vidika varstva voda.

Stara varianta bi "povozila" Ranco
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"Vsak župan je po terenskem ogledu povedal svoje pomisleke, na mizo smo dali, s čim se ne strinjamo, tudi
argumentirali, zakaj ne in potem so po določenem času projektanti našli eno novo varianto. Kolikor so nam jo
predstavili, sicer še bolj neuradno in neformalno, je to ta, ki bi znala biti sprejemljiva za najširši mogoči
krog," je o novi rešitvi povedala ptujska županja Nuška Gajšek, ki je ob tem izrazila upanje, da bo zadnja
različica v študiji variant tudi izbrana kot tista, ki je najboljša in uvrščena v državni prostorski načrt. In bi nato
lahko, je še dejala Gajškova, optimistično gledano, prišla v roku dveh do treh let tudi na vrsto za izvedbo.
Tudi v civilni iniciativi so izrazili veselje, da je prišlo, kakor se je izrazila njihova predstavnica Sergeja
Puppis Freebairn, do tega zgodovinskega trenutka, da se je lokalna skupnost poenotila: "Kar se tiče variante
"S5", ki so nam jo na grobo predstavili, in gre pod zemljo, je za nas sprejemljiva kot nadomestilo za "S4", ki,
kot vemo, gre po površju in povozi Ranco ter s tem uniči dobršni del možnosti za razvoj Ptuja ter v bistvu
doprinese le še k večjemu onesnaževanju in poslabšanju že tako slabih razmer." Zato po besedah Puppis
Freebairnove v nadaljevanju pričakujejo, da bo država odstopila od variante, "ki je bila s strani lokalne
skupnosti že večkrat ocenjena kot neustrezna", in se bo posvetila varianti, za katero za zdaj kaže, da se z njo
strinja večina. Sicer so tudi v civilni iniciativi na ministra naslovili prošnjo za srečanje, na katerem bi mu
lahko predstavili svoje mnenje. V civilni iniciativi so na ministra naslovili tudi prošnjo za srečanje, na
katerem bi mu lahko predstavili svoje mnenje.
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Pod izjavo podpisani župani in predstavnica civilne iniciative so zato v izjavi še pozvali vse pristojne, da v
študijo variant vključijo varianto "S5" namesto "S4 opt", ki ji, kot so zapisali, "lokalna skupnost nasprotuje iz
razloga konflikta z načrtovanim prostorskim razvojem v mestu Ptuj in v občini Markovci, saj močno posega v
območje stanovanjske gradnje in ima prevelik vpliv na obstoječo poselitev". Stara varianta bi bila po
njihovem mnenju usodna za nadaljnji razvoj turistično-gospodarskega in športno-rekreacijskega območja ob
reli Dravi. Omenjeni konflikt, še dodajajo, je tudi razlog, da umeščanje v prostor in postopki stojijo že od leta
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Boštjan Rigler, član uprave Darsa, odgovoren za gradnjo in obnovo
avtocest: Zastojem se ne bo mogoče izogniti
Ko beseda nanese na slovenske avtoceste, je seznam tistih, ki imajo kakšno pripombo,
dolg. Tako na račun zastojev kot gostega tovornega prometa in obnov ob neprimernem
času. Za gradnjo in obnovo avtocest so odgovorni pri Družbi za avtoceste Republike
Slovenije. Pogovarjali smo se s članom uprave Boštjanom Riglerjem, odgovornim za
gradnjo in obnovo avtocest.
Matej Štakul
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Predviden čas branja: 7 min

Boštjan Rigler: Stabilnost našega poslovanja je odvisna od tega, koliko cestnin poberemo. Vozniki morajo imeti v podzavesti,
da jih bodo ustavili in kaznovali, če ne kupijo vinjete. (Foto: Luka Cjuha)

Slovenske avtoceste so pogosto sopomenka za gnečo. Imate čarobno palico, ki bi rešila
ta problem?
Čarobne palice nima nihče, v nasprotnem bi jo uporabili. Promet v daljšem časovnem obdobju
neprestano raste, 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
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navad ljudi, uporabi javnega prevoza in decentralizaciji, se pravi, da ljudje delo opravijo v domači
regiji in so potovanja skoncentrirana na lokalno območje. Dejstvo je, da se zastojem tudi v
prihodnje ne bo mogoče izogniti, bomo pa stvari načrtovali tako, 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 tistih urah, ko je manj prometa.
Dars je v zadnjih letih tudi na tem področju naredil korak naprej, vsako obnovo skrbno
načrtujemo tudi z vidika motenj v prometu. Smo blizu optimalnemu. Lep primer je predor
Golovec, kjer nam je uspelo zagotoviti, da do večjih zastojev ni prišlo. Nam je pa pomagala tudi
koronakriza in manjša stopnja obremenitev v prometu. Moram povedati, da nas v prihodnje čaka
kar nekaj zahtevnih obnov, predvsem objektov. V minulih letih smo pozornost posvečali v
glavnem obnovi vozišč, zdaj bodo na vrsti viadukti, predori…, ki zahtevajo daljše časovno
obdobje.
Mnogo težav bi marsikje odpravil dodaten vozni pas, a kaj ko zanj praviloma ni prostora.
Ga kje vendarle predvidevate?
Vemo, kje je težava največja, to je ljubljansko vozlišče. Smo na križu glavnih evropskih
transportnih koridorjev. Kar se tiče prostora za tretji pas, ta niti ni tak problem. Lotevamo se trase
od Ljubljane do Vrhnike ter med Domžalami in Ljubljano, širitev zahodne obvoznice pa je
načrtovana že nekaj let, zdaj pridobivamo dovoljenja. V prvi fazi gremo v širitev z manjšimi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

posegi, odstavni pas bomo rekonstruirali v tretji pas, čakajo pa nas gradbeno manjši posegi, ki
bodo zagotovili odpravo hude gneče v prometnih konicah.
Zakaj ste se na primer med Brezovico in Vrhniko pred leti odločili za postavitev
protihrupnih ograj, ki stojijo tudi ob štajerski avtocesti, tako da gradnja dodatnega pasu ni
mogoča?
Na primorski avtocesti večji posegi za tretji pas ne bodo potrebni. Ograja je bila že v startu
načrtovana tako, da tovrstne posege v avtocesto omogoča. Da bi zaradi širitve morali odstraniti
celo protihrupno ograjo, ni bojazni.
Prvih 30 kilometrov štiripasovne avtoceste je predstavljal odsek Vrhnika–Postojna, ki je v
uporabi od 29. decembra 1972. V tem času se na tem odseku ni zgodilo veliko novega
razen rednih obnov. Razlog?
Trasa je bila relativno posrečeno umeščena v prostor, zato radikalne spremembe niso potrebne.
Seveda pa moramo iti v korak s časom, zato uvajamo nove sisteme za vodenje prometa, skrbimo
za udobje potovanja in da naša nepremičnina ohranja svojo vrednost, zato jo obnavljamo v
primernih intervalih. Ne želimo priti v težave nekaterih drugih držav, ki so redno in investicijsko
vzdrževanje zanemarile, zdaj pa imajo popolnoma uničen avtocestni sistem, tako da so potrebna
bistveno večja vlaganja, da bo sistem znova na ustrezni ravni.
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Rast tovornega prometa je velika. Glede na slabo stanje železniškega omrežja kratkoročno
ni pričakovati, da bi se tovor množično prevažal po železnici.
To je velik izziv. Vsi moramo biti zadovoljni, da se vlaga v železniško infrastrukturo. Železnica
mora prevzeti večji del tovornega prometa. Ne smemo pa si zatiskati oči, da bo tovorni promet z
avtocest kar izginil. Še vedno povezujemo sever in jug ter vzhod in zahod, države na jugu in
vzhodu so še vedno pod povprečjem razvitosti Evropske unije, zato bodo tudi v prihodnje
gospodarske rasti na teh območjih znatne, kar bo generiralo nov promet. Ta se bo v prihodnje še
povečeval in temu primerno mora slediti tudi naša infrastruktura. Moramo si prizadevati za
brezogljično družbo in uvajanje javnega prometa. Razmišljanje, da v avtocestni sistem ne smemo
več vlagati, pa dolgoročno ni pravilno.
Očitno tovornjakom zaračunate premajhno cestnino, da se jim skozi Slovenijo še splača
peljati. Prav tovornjaki so namreč tisti, ki naše avtoceste najbolj uničujejo.
To je res, ceste uničujejo občutno bolj kot osebna vozila. Kar se cestnin tiče, jih ureja evropska
direktiva, izračuni so natančno predpisani, zato manevrskega prostora, da bi cestnine za tovorna
vozila zviševali, nimamo.
Prometne obremenitve avtocest so občutno večje od predvidenih, ko so jih načrtovali. Bi
bile kaj manj uničene, če bi bile betonske?
Med strokovnjaki so različni pogledi na betonska in asfaltna vozišča. Severne države, ki so bile
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vezane na betonska vozišča, zdaj prehajajo na asfaltna, kar je povezano tudi s tradicijo, znanjem
in izkušnjami. Zagotovo to, izbrati betonsko ali asfaltno vozišče, ni ključna dilema. Naše ceste so
primerno kakovostno zgrajene in vzdrževane. Avtocestno omrežje je eno redkih, kjer se lahko
brez zadreg primerjamo z najbolj razvitimi državami.
Gradnja avtocest je drag posel. Zasledil sem, da lahko kilometer štiripasovne avtoceste
stane od 2,7 do tudi 27 milijonov evrov. Zakaj takšne razlike?
Predvsem zaradi tehničnih elementov. Slovenija je geografsko zelo raznolika država, razlika je,
ali avtocesto gradiš po ravnem, neproblematičnem terenu ali pa premoščaš naravne bariere, kot
so bile Trojane, Rebernice ali pa ko začenjamo graditi cesto od Šentruperta skozi Velenje do
Slovenj Gradca.
Druga cev predora Karavanke se končno gradi, potem ko ste se morali dve leti ukvarjati s
pritožbami. Slovenski gradbinci težko verjamejo, da so posel dobili Turki, čeprav je bila
njihova ponudba najugodnejša.
Težko komentiram postopke za nazaj. Dars ima izvajalca, ki je zelo izkušen in z ustreznimi
referencami tudi bolj zahtevnih objektov, kot so Karavanke. Upam, da bo projekt končan tako, kot
smo ga načrtovali. Dela na gradbišču kljub težavam zaradi koronavirusa potekajo po načrtih,
večjih tveganj, da bi se kaj zapletlo, ne vidimo.
Zakaj bo potrebnih kar pet let, da bo druga cev zgrajena? Ali to ni prioriteta?
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Je prioriteta, toda tehnologija gradnje zahteva svoj čas. Vedeti moramo, da cel projekt Karavanke
ni zgolj nova cev, po gradbenih delih sledi še vgradnja elektrostrojne opreme, da bo varen za
uporabo, nato pa še obnova obstoječe cevi. S tem projektom bomo živeli še kar nekaj let.
Postopek s Karavankami je izpostavil pomanjkljivo zakonodajo, ki so jo neizbrani
gradbinci izkoristili. Se nam pri razpisih obeta še kaj podobnega?
Tega ni mogoče izključiti. Zakonodaja na področju javnega naročanja ni stvar investitorja, ampak
države. Ker je na trgu velik boj med ponudniki, lahko pričakujemo, da bodo izkoristili vse pravne
možnosti, da si pridobijo posel. To je legitimno. Država pa mora posel podobno kot investitorji
peljati tako, da zastoje zaradi postopkov javnega naročanja čim bolj zmanjša.
Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira številne projekte. Kako uspešni ste pri
črpanju sredstev?
Zavedati se je treba, da denarja iz Evrope za cestno infrastrukturo v prihodnje ne bo več toliko,
kot ga je bilo v preteklosti. Evropa se je odločila za financiranje železniške infrastrukture in ne
več cest. To pa nam ne onemogoča, da ne bi črpali sredstev za druge projekte, ki so povezani z
avtocestnim sistemom, predvsem za inteligentne transportne sisteme, uvajanje novih tehnologij,
brezogljično družbo… Pri participaciji na teh področjih imamo pri črpanju sredstev visoke
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ambicije.
Vse bolj na glas se govori o tako imenovani tretji razvojni osi, ki bo v prihodnosti potekala
od severne proti jugovzhodni Sloveniji, se pravi od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško.
Strošek gradnje naj bi bil 1,2 milijarde evrov. Trasa je nekatere domačine razjarila. Kako
realna je ta os?
Projekt tretje razvojne osi delimo na dva dela, severnega in južnega. Aktivnosti potekajo
intenzivno, smo tik pred začetkom gradnje na severnem delu. Projekt ima več manjših
pododsekov, da ga lažje obvladujemo. Tretja os je realnost, sredstva so zagotovljena oziroma
čakamo na poroštvo države. Kmalu bomo finančno konstrukcijo imeli zaprto. Ovire pri gradnji so
bile in bodo, navsezadnje na veliko posegamo v prostor. Glavne težave smo rešili, veliko pa bo
odvisno tudi od upravnih postopkov in uveljavitve sprememb področne zakonodaje.

25

13.10.2020

Slovenske novice

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 2

1/1

Površina: 81 cm2

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

Pobuda postala zahteva
za referendum o stolpu

ROGAŠKA SLATINA
ma,

na

-

Pobudniki referendukaterem bi občani Rogaške Slatine

odločali o gradnji razglednega stolpa Kristal,
so še pred rokom, ki se izteče v četrtek,
zbrali zadostno število podpisov v podporo
referendumu mKot je sporočila njihova predstavnica Eva Žgajner, imajo že zdaj zbranih
več kot 500 podpisov, a jih bodo zbirali tudi
v naslednjih

dneh.

S tem

je

pobuda nekaj

več kot sto posameznikov postala zahteva za
referendum, ki jo za zdaj podpira dobrih pet
odstotkov volivcev, je dodala Žgajnerjeva in
napovedala, da bodo zahtevo skupaj s podpisi predvidoma naslednji

ponedeljek predali

na vložišču Občine Rogaška Slatina.

STA
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Kralj Matjaž jo je u slišal
Simpatična

VV

Korošica Dunja

r

Vrhovnik je

jB'

„

uspešno predstavila pred

dvema letoma,

je prosila,

r

!

Ift

zato ni

čudno,

daje

postala glasbeniča tudi sama.
V Velenju je obiskovala glas-

pomaga, da bi

beno šolo, zatem pa študirala
na Univerzi za glasbo na Du-

posvetila

dobili spodobno

bodoči hitri

cestno povezavo.

ukvarjati pred
nekaj leti. Poje vse žanre in v
več jezikih, njeni koncerti pa

sojo povabili na škofjeloški
radio Sora, kjer pa vsakemu

je takšna tudi sama. Februarja letos je s kitaro in petjem

dajo nalogo. Naložili so ji,
naj zapoje o kralju Matjažu,
ki je na Koroškem legenda
in vsakogar, ki sliši zanj,

krajšala

naju,' profesionalno se je začela s petjem

cesti

so vedno zelo energični, saj

Napisala je
glasbo in

aranžma,

besedilo pa je
mame Darje

■Ma

kar

l

Poje in igra kitaro.

zadolžila

legendarni

čas

tudi Korošica-

m

iha Aniti Kac in Jadranki
Smiljič, ki sta postavili
Guinnessov rekord

takoj spomni na Koroško in
tamkajšnje ljudi. In takrat je

delo njene
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glasba pa je v
njihovi družini tako ali tako

• doma,
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lik,
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in neprekinjeno
kvačkali 28 ur.
MOJCA

MAROT

naj jim pač

zrihta cesto. Sicer
Dunjo mnogi poznajo iz šova
Slovenija ima

PRED DOBRIM

bodo delavci

letom je simpa-

Darsa že čez

tična Korošica
Dunja

nekaj

Vrhov-

nik, hčerka
Darje Vrhovnik
nekdaj

dni v

talent, v katerem

se

je širni

Gaberkah

Slove-

simbolično

niji

m

zasadili prvo
lopato, kar

znane tele-

vizijske voditeljice

pomeni,

zdaj lastnice Koroške
regionalne televizije, in

Ota, vrhunskega saksofonista in zaslužnega profesorja na Univerzi za upodabljajočo umetnost na Dunaju,
pesem o kralju Main ga v njej prosila,
naj Korošcem pomaga, da

da se bo
po desetletjih prerekanja

posnela

in moledovanja

tjažu

in Korošcev gradnja težko

bi dobili spodobno

cestno
povezavo. Nedavno je simpatična skladba

dobila tudi

videospot. Vse pa kaže, da
jo je kralj Matjaž uslišal, saj

pričakovane

Šalečanov

tretje razvojne

osi na Koroško zares začela.
Naslov skladbe je Kralj Matjaž, zrihtaj cesto. Nastala
pa je menda čisto sponta-

m
D",

no. Kot glasbeno gostjo
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Stanovalci ob Potoku ne bodo še varni pred
poplavami
Ambrož Sardoč

Goriška

12. 10. 2020, 06.01

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

Bodo stanovalcem hiš ob hudourniku Potok v istoimenskem zaselku Dornberka narasle vode prej še
enkrat zalile dvorišča, preden bo država naredila ustrezno zaščito? Tudi to je mogoče, kajti strugo
Potoka naj bi na novo uredili šele ob koncu leta 2023.

Država in občina obljubljata, da bodo Potoke pred poplavami obvarovali z ukrepi, ki bodo izvedeni do konca leta 2023. Da so nujni,
domačini opozarjajo že leta. Foto: Ambrož Sardoč

POTOK > Obilne padavine konec septembra, ob katerih je bregove prestopil tudi hudournik Potok v
istoimenskem zaselku pri Dornberku, so odprle vprašanje, kdaj bodo protipoplavno zaščitili niz hiš ob strugi
vodotoka, ki so jih narasle vode zalile že tretjič v desetih letih. Dvorišča je pred kratkim spet prekrila blatna
voda, zalila je tudi pritlične prostore. Antona Hareja, denimo, ki kot mestni svetnik dolgo opozarja na ta
problem, in soprogo je čakalo še mučno odstranjevanje nanosov blata iz notranjosti njune hiše, da o tem,
kakšen je bil videti prostor okoli stavbe, niti ne govorimo.

Naplavine naj bi se leta samo kopičile
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“Struga Potoka se je predolgo polnila z nanosi, ki jih niso odstranili,” je dejal ob ponovitvi nesreče in poudaril,
da se priprave na ureditev, ki bo zaščitila hiše, predolgo vlečejo. Da je ta nujna, so on in sosedje izpostavili že
pred leti, ko jih je prvič poplavilo. Približno teden dni po letošnji ponovitvi, ki je bila skoraj hipna, tako hitro je
hudournik narasel in nato upadel, je sogovornik pohvalil intervencijo. Pristojni so prišli odkopat naplavine v
strugi. A čeprav naj bi se stvari premikale, bodo na zaščito hiš še čakali.
2,8
milijona evrov je ocenjena vrednost projekta, s katerim nameravajo Potok obvarovati pred
poplavami

Pri direkciji za vode pojasnjujejo, da so projekt skupaj z novogoriško občino začeli uresničevati konec
preteklega leta. “Narejen je bil dokument identifikacije investicijskega projekta kot podlaga za uvrstitev
investicije v veljavni načrt razvojnih programov. Izdelan je bil tudi projekt za izvedbo, projekt za prvo fazo
vodnogospodarskih ureditev struge Potoka, prav tako so se intenzivno odvijale aktivnosti v zvezi s
pridobivanjem potrebnih zemljišč in soglasij,” naštevajo, kaj so naredili doslej.
Ravno na začetku septembra je država z občino sklenila sporazum o sofinanciranju naložbe. In kot so še
pojasnili na direkciji, pripravljajo ostalo predpisano investicijsko dokumentacijo, natančneje investicijski
program in predinvesticijsko zasnovo. Ko bo vse navedeno pripravljeno in bodo pridobili vsa soglasja lastnikov
zemljišč, potrebnih za gradnjo, “bomo v najkrajšem možnem času pristopili k sami izvedbi del,” so dodali.

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

Zaščita čez tri leta?
V novogoriški mestni upravi trdijo, da so od leta 2016 do predlani pripravili strokovne podlage za regulacijo
Potoka. Država pa je zagotovila denar, ko je lani konec leta projekt uvrstila v svoj proračun. Po podpisu
omenjenega sporazuma septembra letos “je bil imenovan inženir, ki vodi investicijo pri direkciji za vode in s
katerim strokovni sodelavci iz novogoriške občinske uprave na 14 dni preverjajo napredek in usklajujejo delo
pri izvedbi projekta,” so navedli na občini.
Glede na odzivanje ministrstva si obetajo, da bo projekt izveden do konca leta 2023. Ocenjen je na 2,8 milijona
evrov, predvideva pa, da bodo na levem bregu Potoka, kjer so ogroženi stanovanjski objekti, postavili
protipoplavne zidove in da bodo vse brežine pred erozijo zavarovali s kamnito zložbo. Harej je glede tega
povedal tudi, da bo morebitno bodoče razlivanje usmerjeno na kmetijske površine na levem bregu.
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Konec leta na Primorskem skoraj za tretjino več
brezposelnih?
Sonja Ribolica

Nace Novak

Slovenija

12. 10. 2020, 06.01

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

Konec septembra je bilo na Primorskem na zavodu za zaposlovanje prijavljenih za nekaj več kot štiri
odstotke manj brezposelnih kot avgusta, a hkrati za približno tretjino več kot septembra lani. Oktobra
bodo vrste brezposelnih okrepili še dijaki in študenti, ki so zaključili šolanje, novembra pa tudi sezonski
delavci. Po nekaterih ocenah tako utegne Primorska konec leta dočakati s tretjino več brezposelnimi kot
lani.

Po nekaterih ocenah utegne Primorska konec leta dočakati s tretjino več brezposelnimi kot lani. Foto: Leo Caharija

PRIMORSKA > Zaradi podaljšanja interventnih ukrepov države na novogoriški območni službi zavoda za
zaposlovanje do konca leta ne pričakujejo drastičnih sprememb glede števila brezposelnih. Vprašanje pa je, kaj
bo naprej. Septembra je bilo na območju, ki ga pokriva novogoriški zavod za zaposlovanje, prijavljenih 3391
brezposelnih, kar je za 4,1 odstotka manj kot avgusta, a za 27 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Glede
na razmere to še ni dramatično. “Do konca leta bi si upala biti optimist, glede na podaljšanje interventnih
ukrepov države. Razmere se ne bi smele bistveno spremeniti, vprašanje pa je, kaj bo naprej,“ je o vplivih covida19 na zaposlovanje oziroma brezposelnost povedala Tanja Cink, direktorica novogoriške območne službe
zavoda za zaposlovanje. In dodala: “Če ne bi bilo interventnih ukrepov, kot sta skrajšani delovni čas ali čakanje
na delo, bi bile razmere zagotovo slabše.”
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Sezonski delavci letos za zavod šele novembra
Tudi v Istri in na Krasu se je število brezposelnih septembra v primerjavi v avgustom zmanjšalo za dobre štiri
odstotke, skupaj jih je bilo 5992. Po drugi strani pa je ta številka za 32 odstotkov večja kot septembra lani in bo
v prihodnjih mesecih še rasla.

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

324
oseb se je v septembru na Goriškem prijavilo v evidenco brezposelnih

Nevenka Bandelj (Foto: Tomaž Primožič/FPA)

“Glede na informacije večjih delodajalcev iz gostinstva in turizma bo letos priliv sezonskih delavcev zamaknjen v
mesec november,” pravi Nevenka Bandelj, direktorica koprske območne službe zavoda za zaposlovanje. Kljub
temu Bandljeva - zaradi večjega priliva dijakov in študentov, ki so zaključili šolanje - že v oktobru pričakuje skok
števila v evidenci brezposelnih. Konec lanskega leta je bilo na območju, ki ga pokriva koprska območna služba
zavoda, prijavljenih 5034 brezposelnih. “Ocenjujemo, da bo letos ta številka večja za 30 odstotkov,” pravi
Bandljeva.
562
posameznikov iz Istre in s Krasa je septembra našlo zaposlitev, kar je 200 več kot lani
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Septembra so še potrebovali delavce
September je bil letos v Istri drugačen, saj so delodajalci za razliko od prejšnjih let še povpraševali po delavcih.
“Septembra se trend zmanjševanja števila brezposelnih običajno ustavi, letos pa je bil odliv iz evidence zaradi
povečanih potreb po delavcih bistveno večji,” pravi Bandljeva. Iz evidence se je odjavilo 789 brezposelnih, kar je
za 56 odstotkov več kot septembra lani. Zaposlitev je našlo 562 posameznikov, to je skoraj 200 več kot lani.

Nov iskalnik po prostih delovnih mestih
Na spletni strani zavoda za zaposlovanje so pred kratkim prenovili iskalnik po prostih
delovnih mestih. Je hitrejši, uporaba je enostavnejša. Njegova prednost je tudi v tem, da
iskalca pripelje do vsebinsko povezanih delovnih mest in z njegovo pomočjo je mogoče
prepoznati tudi delodajalce s pozitivnimi referencami.

Največ povpraševanja je po zdravstvenem kadru (bolnišnici v Izoli in Sežani), še vedno so potrebe v gostinstvu,
gradbeništvu (zlasti manjši gradbinci) in na področju čiščenja (čistilni servisi, šole, domovi upokojencev…). Iščejo
tudi prodajalce, osnovnošolske učitelje, voznike tovornjakov in voznike avtomobilov ... Potrebe po delavcih so
tudi v različnih proizvodnjah; v dekanskem Titusu, ki dela “na polno”, so iskali nove sodelavce za delo v
proizvodnji, enako tudi v podjetju Vemar, ki je njihov partner. Po delavcih so povpraševali tudi v Krasu, Pivki
perutninarstvu, podjetju Brend iz Hrpelj, Armetonu iz Sežane, v družbi Javor Belsko ...

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

Odpuščajo in iščejo podoben kader
Spodbudni so trendi tudi na Goriškem. “V primerjavi z lanskim septembrom smo zabeležili sicer 55 odstotkov
več prijav, vendar tudi 81 odstotkov več odjav iz evidence brezposelnih,“ je pojasnila Cinkova. Delodajalci so na
novogoriški zavod sporočili 551 prostih delovnih mest, kar je za šest odstotkov manj kot avgusta.
Tanja Cink,
direktorica novogoriške službe zavoda za zaposlovanje
“Če ne bi bilo interventnih ukrepov, kot sta skrajšani delovni čas ali čakanje na delo, bi bile
razmere zagotovo slabše.”
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Tanja Cink (Foto: Nace Novak)

Največ ljudi se je prejšnji mesec zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v gostinstvu, trgovini, kot čistilci,
strežniki, gospodinjski pomočniki in kot delavci za preprosta dela. Brezposelnost se je, podobno kot
zaposlovanje, najbolj povečala na področju gostinstva, trgovine, vzdrževanja, popravila motornih vozil ter na
področju predelovalne dejavnosti in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. V septembru je bilo na območno
službo na novo prijavljenih 324 brezposelnih, v glavnem zaradi izteka zaposlitve za določen čas.
Nevenka Bandelj,
direktorica koprske službe zavoda za zaposlovanje
“Glede na informacije delodajalcev iz gostinstva in turizma bo letos priliv sezonskih
delavcev zamaknjen v november.”

Svetovanja na daljavo ni mogoče izvajati
Čeprav bi v teh časih ljudje, ki ostanejo brez službe, potrebovali še več pozornosti, so se morali tudi na zavodu
za zaposlovanje v skladu s priporočili NIJZ zapreti oziroma omejiti stike. “Svetovanje strankam je zelo
pomembno, a se ga na daljavo ne da opravljati,” je pojasnila Cinkova. Po preklicu epidemije so svoja vrata
odprli tako, da se stranke vnaprej naročajo in dogovorijo za obisk. Izobraževanja in usposabljanja so do
nedavnega potekala za največ deset udeležencev skupaj z izvajalcem. “Upam, da ne bomo prišli do tiste faze,
ko nekaterih aktivnosti sploh ne bomo več izvajali, kot je bilo v času epidemije,” še pravi Cinkova.
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Kako pretirane so cene na razpisih?
Gradbinci v pogajanjih z UKCL ceno
spustili za 40 odstotkov
Vsebine Financ lahko spremljate tudi na vaših
napravah iOS in Android.
Že imate aplikacijo Finance? Aplikacija je na
voljo naročnikom na tiskano ali digitalno izdajo
časnika Finance.
Spletna aplikacija: www.finance.si/efinance
Aplikacija za Android: www.finance.si/android
Aplikacija za iOS (iPad,
iPhone): www.finance.si/ios
Čas branja: 2 min

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Javni naročniki bi se morali manj zanašati na
najnižje cene na odprtih razpisih in več uporabljati
tudi pogajanja
ANDREJA REDNAK
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Generalni direktor UKCL Janez Poklukar šele sredi drugega vala
epidemije naroča ureditev sive cone za bolnike s sumom na COVID19. Bo pa, kot kaže, prihranil 360 tisoč evrov.
Foto: Jure Makovec

Več iz teme:
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UKCL >

javna naročila >

Remont >

Makro 5 Gradnje >

Lesnina MG Oprema >

Pred nedavnim smo pisali, da so v UKCL na javnem razpisu za
ureditev sive cone za COVID-19 v stavbi ZVD dobili pet
ponudb, in sicer v višini od 1,6 do 2,4 milijona evrov. Ko pa je
UKCL izvedel še pogajanja, so ponudniki cene močno znižali.
Posel je dobil Remont iz Celja.
Ponudbe na razpisu so oddali:
Makro 5 Gradnje: 1.564.923 evrov
Komin gradnje: 1.945.496 evrov
Janko team: 1.984.943 evrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Remont: 2.058.223 evrov
Lesnina MG oprema: 2.408.650 evrov z DDV.

Vnaprej napovedana pogajanja
Kot je razvidno iz poročila UKCL na portalu javnih naročil, so
enega ponudnika izključili (Janko team), ker ni ponudil
celotnega predmeta javnega naročila, preostale štiri pa pozvali k
dopolnitvi ponudb, kar so ti tudi storili. Nato so izvedli
pogajanja, kar je bilo sicer v razpisu vnaprej napovedano.
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Izvedli so dva kroga neposrednih pogajanj in še končni krog
prek sistema elektronskih javnih naročil e-JN. Eden od
ponudnikov ni vztrajal do konca in je bil izločen kot predrag
(Komin gradnje).

Pogajanja prinesla 361 tisoč evrov prihranka
Trije pa so spustili cene takole: Makro 5 Gradnje, ki je bil sprva
najcenejši, je ceno znižal za 22,9 odstotka, sprva
najdražja Lesnina MG Oprema za 42,7 odstotka, sprva drugi
najdražji Remont pa za 41,5 odstotka. Na koncu je bil tako
najcenejši Remont – s ponudbeno ceno 1,2 milijona evrov z
DDV in ga je UKCL kot takega izbral; rok za revizijske zahtevke
sicer še ni potekel.

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

Epilog je tak: če bi UKCL zgolj izbral »najugodnejšo« ponudbo
na razpisu, bi plačal 361 tisoč evrov več, kot bo očitno plačal po
pogajanjih (ob predpostavki, da bo delo opravljeno, kot je treba,
in da ne bo nobenih aneksov).

Joj, ti razpisi
Ta razpis odpira nekaj vprašanj. Na primer, ali so ponudniki –
vedoč, da sledijo še pogajanja – sprva ponudili bistveno
previsoke cene, tako da bi se lahko v pogajanjih »izkazali« z
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velikimi znižanji? Morda, ampak vseeno je na koncu štela
najnižja cena, tako da ta logika ne zdrži.
Bolj verjetno ta primer nakazuje, da so lahko cene, ki jih dobijo
javni naročniki na javnih razpisih, močno pretirane, zato tudi
izbor najcenejšega pogosto ni dobra novica za davkoplačevalce.
Ker še vedno preplačajo. In če sklepamo naprej, očitno bi morali
javni naročniki izvesti pogajanja dosti pogosteje, ne pa zgolj
izjemoma, kot je praksa zdaj.
To seveda lahko rečemo za primere, ko je konkurenca odprta in
delujoča. V nekaterih drugih primerih, kakršnega smo razkrili
nedavno, ko je UKCL razpis za srčne zaklopke napisal tako
ozko, da je se je lahko v vsakem sklopu prijavil samo en
ponudnik in tako seveda lahko ponudil praktično kakršnokoli

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

ceno, pa bo najverjetneje vseeno izbran, pogajanja ne bi veliko
koristila. Problem je odsotnost tuje konkurence, ki pokaže, po
kakšnih cenah material in opremo kupujejo bolnišnice v tujini.
Pri razpisu za srčne zaklopke se je denimo na osnovi primerjave
cen izkazalo, da bi nemška bolnišnica – če bi kupila enake
količine in vrste materiala – plačala dva milijona evrov manj,
kot bo UKCL.

Kaj bodo delali
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Rok za izvedbo del za ureditev sive cone za
COVID-19 v UKCL je največ 70 koledarskih dni od
sklenitve pogodbe. Še vedno sicer ostaja
vprašanje, zakaj se razpisa in del lotevajo šele
zdaj, ko smo globoko v drugi fazi epidemije, ne pa
denimo poleti, ko je vladalo zatišje.
Kakorkoli, nova siva cona UKCL v pritličju objekta
ob Bohoričevi ulici (nekdanja stavba ZVD) bo
namenjena obravnavi pacientov, ki imajo poleg
akutne bolezni še sum na COVID-19. V pritlični
etaži bo poleg sob za osebje in shramb urejenih
tudi devet izolirnih bolniških sob s toaletnimi
prostori in štiri bolniške izolirne sobe s stalnim
nadzorom za bolnike v nekoliko slabšem stanju.
Izvesti je treba rekonstrukcijo prostorov
(gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela) ter
dobaviti pohištvo in drugo opremo.

Več iz teme:
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UKCL >

javna naročila >

Remont >

Makro 5 Gradnje >

Lesnina MG Oprema >
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Delodajalci ponujajo mladim tudi do 520 evrov štipendije na
mesec
Čas branja: 6 min

0
12.10.2020 14:00

V določenih podjetjih opažajo povečano povpraševanje po kadrovskih
štipendijah, nekateri težko zapolnijo vsa razpisana mesta
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PIA BEDENE

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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štipendije >

delodajalci >

Zavarovalnica Triglav >
Zdravstveni dom Črnomelj >

mladi >

Iskraemeco >

Banka Slovenije >
Eta Cerkno >

Eva Čemas >

Olimia >

V začetku šolskega oziroma študijskega leta podjetja spet podeljujejo kadrovske
štipendije. Tako si delodajalci zagotovijo mlade talente, vendar pa je tudi z visoko
kadrovsko štipendijo ponekod težko najti štipendiste. Podjetja smo vprašali, kako iščejo
mlade kadre, kolikšna je višina štipendij in kateri poklici so med najbolj iskanimi. Del
štipendije lahko sofinancira tudi država, zato smo pripravili še pregled razpisov po
posameznih regijskih razvojnih agencijah.
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Tedensko v vašem e-nabiralniku!
Izbor najboljših služb, uporabni kadrovski nasveti in TOP JOB Ambasador, kjer
predstavljamo Slovence v tujini in jih povezujemo s slovenskim gospodarstvom.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma urednice
Topjob ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Najbolj iskani so dijaki in študenti tehničnih smeri
Glede na oddane podatke Sklada je lani kadrovsko štipendijo podeljevalo 1.447 različnih
delodajalcev 3.086 štipendistom. Največ štipendij je bilo v minulem šolskem letu
podeljenih za gimnazijski izobraževalni program, potem pa sledi množica programov
tehničnih smeri, kot sta strojništvo in elektrotehnika. Letos je precej podobno, sicer pa
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delodajalci iščejo tudi nekaj zanimivih profilov, na primer hotelirje, kuharje, ekonomiste
in magistre prava.

Kako visoke so štipendije?

Preberite tudi
Kaj morate vedeti, če boste štipendirali mlade

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij in z zakonom
niso omejene navzgor. V Izmenjevalnici, kjer delodajalci objavijo razpise, najdemo
tudi podatek o višini štipendij. Delodajalci določijo, kakšna bo osnovna vrednost
štipendije in kako se lahko zviša. Povedali so, da večinoma izplačujejo dodatke
študentom višjih letnikov, nekateri upoštevajo tudi stroške bivanja in uspešnost pri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

opravljanju šolskih obveznosti.
Razpon vrednosti se glede na objave v Izmenjevalnici giba od 100 pa tudi do 520
evrov. Banka Slovenije je na primer letos iskala magistra prava in finančnega
matematika, ki bi prejemal mesečno 280 evrov štipendije, Zavarovalnica Triglavišče
študente poslovne informatike, ki bi jim izplačali mesečno 200 evrov. Štipendije v
podjetju Iskraemeco se gibajo med 350 in 520 evri.

»Mlad kader lahko oblikujemo po svojih željah«
Tako pravijo delodajalci in zagotavljajo, da si s kadrovskimi štipendijami rezervirajo
mlad kader. Po njihovih besedah so štipendisti zavzeti in vestni delavci. Kakšno je
povpraševanje mladih? ETA Cerkno vsako leto v lokalnih medijih objavi razpis za
različne tehnične kadre – od strojne in elektrostroke, mehatronike do inženirjev
tehničnih strok. »Povpraševanje po štipendijah je veliko, saj si s tem dijaki in študentje
poleg finančne razbremenitve zagotovijo tudi redno zaposlitev po končanem šolanju,«
pravijo v podjetju.
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Čedalje večje povpraševanje po štipendijah opažajo tudi v podjetju Hermi, ki se ukvarja s
proizvodnjo, prodajo in montažo strelovodne opreme. »Že 15 let zagotavljamo štipendijo
vsaj enemu štipendistu in to načrtujemo tudi v prihodnje,« pravijo. Kot opažajo, se
povpraševanje po kadrovskih štipendijah pri njih iz leta v leto povečuje. »Želimo si, da bi
imeli takšnih štipendistov čim več,« poudarjajo.
»Tovrstna praksa se nam je doslej dobro izkazala, saj imamo tako zagotovljeno 'bazo'
prihodnjih sodelavcev,« sporočajo iz Zavarovalnice Triglav. Septembra so objavili razpis
za štipendiste smeri računalništvo in informatika, gradbeništvo, strojništvo in poslovna
informatika. »Po končanju študija se mora štipendist zaposliti v našem podjetju vsaj za
toliko časa, kot je prejemal štipendijo. S to 'zavezo' štipendista običajno ni težav,«
pravijo.
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Vseh štipendij ponekod nimajo komu podeliti
V ZD Črnomelj pa so v podeljevanje štipendij skoraj prisiljeni, saj zaradi ruralnega
območja mladi odhajajo, s štipendijami pa jih želijo privabiti v kolektiv. Štipendije v
višini 300 evrov razpisujejo za študente medicine, ki se po končanem študiju odločijo za
specializacijo družinske medicine, pediatrije ali urgentne medicine. »Odziv na razpis je
manjši, kot bi bilo pričakovati glede na višino kadrovske štipendije,« pravi Eva Čemas,
direktorica ZD Črnomelj.
V Termah Olimia letos iščejo pet natakarjev in pet gastronomskih hotelirjev. »Poseben
izziv je privabiti mlade iz deficitarnih poklicev. Začeti je treba že korak pred tem in
mlade navdušiti za poklice v gostinstvu in hotelirstvu,« pravijo v podjetju, odziv na
ponudbe za štipendiranje pa je manjši, kot bi želeli.
Upad zanimanja za kadrovsko štipendijo opažajo tudi v Hitu Alpinei. »Vse več dijakov
se odloča za nadaljnje šolanje, kar pomeni, da se med šolanjem spremeni tudi njihov
zaposlitveni cilj. Tako niso več pripravljeni za zaposlitev na področju, za katerega so se
začeli šolati in za katerega so sklenili pogodbo o štipendiranju,« opozarjajo v podjetju.
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Podobno je tudi v kranjskem podjetju Iskraemeco. Kot menijo, je eden izmed razlogov
to, da se mladi ne želijo vezati. »Študenti nižjih letnikov se sploh ne želijo vezati, ker to
pomeni, da bodo v podjetju več let. Od štipendistov pri nas običajno nihče na začetku ne
misli, da bo ostal dlje, kot ga zavezuje pogodba,« so povedali v podjetju.

Polovico štipendije lahko sofinancira država
Podjetja lahko pri kadrovskem štipendiranju pridobijo do 50-odstotno sofinanciranje
države, vendar največ do višine 30 odstotkov minimalne plače. V primeru štipendiranja
za poklic, opredeljen s politiko štipendiranja, pa kar 70-odstotno sofinanciranje do
največ 40 odstotkov minimalne plače. Število sofinanciranih štipendij je odvisno
predvsem od razvojnih potreb delodajalca oziroma od indeksa razvojne ogroženosti

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

regije.

Pripravili smo pregled po regionalnih razvojnih
agencijah:
Osrednjeslovenska regija: razpis objavlja
Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske
urbane regije, Tehnološki park 19, 1000
Ljubljana. Rok prijave je določen kot odprti rok
prijave in traja od 5. 10. 2020 do porabe
sredstev, vendar najdlje do vključno 26. 2. 2021.
Vrednost javnega razpisa je 22.400 evrov. Do
sofinanciranja so torej upravičeni stroški, nastali
od 1. 9. 2020 do najpozneje 31. 10. 2022.
Gorenjska: vloge na javni razpis morajo prispeti
na naslov: BSC, poslovno podporni center, d. o.
o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj.
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma
najpozneje do 28. 2. 2021.
Posavje: prijave sprejemajo od 1. 9. 2020 do
porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30.
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9. 2021. Vrednost javnega razpisa je 600 tisoč
evrov, prijave pa pošljite Regionalni razvojni
agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270
Krško.
Zasavje: pogodba o sofinanciranju kadrovskih
štipendij delodajalca zavezuje, da po koncu
izobraževanja štipendista zaposli za najmanj eno
leto. Rok za oddajo vlog je do porabe sredstev
oziroma najpozneje do 30. 9. 2021. Prijave
sprejemajo na naslovu Kolodvorska cesta 2,
1410 Zagorje ob Savi.
Obalno-kraška regija: rok za prijavo traja do
vključno 28. 2. 2021 oziroma do porabe
sredstev. Vrednost javnega razpisa je 70 tisoč
evrov. Do sofinanciranja so torej upravičeni
stroški, nastali od 1. 9. 2020 do najpozneje 31.
10. 2022. Vloge na javni razpis morajo prispeti
na naslov: Regionalni razvojni center Koper,
Ul. 15. maja 19, 6000 Koper.
Savinjska regija: rok prijave je določen kot
odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2020 do porabe
sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2021.
Vrednost javnega razpisa je 300 tisoč evrov. Do
sofinanciranja so upravičeni stroški, nastali od 1.
9. 2020 do najpozneje 31. 10. 2022. Prijave
sprejemajo na Razvojna agencija Savinjske
regije, d. o. o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje.
Podravje: regijo pokriva Mariborska razvojna
agencija. Rok prijave je določen kot odprti rok
prijave in traja od 12. 10. 2020 do porabe
sredstev, vendar najdlje do vključno 26. 2. 2021.
Vrednost javnega razpisa je 101 tisoč evrov. Do
sofinanciranja so upravičeni stroški, nastali od 1.
9. 2019 do najpozneje 31. 10. 2022.
Goriška regija: javni razpis objavlja Posoški
razvojni center v okviru Regijske štipendijske
sheme Goriške regije. Rok prijave začne teči 1.
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gj
p j
10. 2020 in traja do porabe sredstev, vendar
najdlje do vključno 28. 2. 2021. Vrednost javnega
razpisa je 300 tisoč evrov. Do sofinanciranja so
upravičeni stroški, nastali od 1. 9. 2020 do
najpozneje 31. 10. 2022.
Koroška: vrednost javnega razpisa je 300 tisoč
evrov. Do sofinanciranja so torej upravičeni
stroški, nastali od 1. 9. 2020 do najpozneje 31.
10. 2022. Prijavite se na Regionalna razvojna
agencija za Koroško, Meža 10, 2370
Dravograd.
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Temeljni kamen
Gradnja daljnovoda

Cirkovce-Pince

-

Ljubljana

Jutri

bodo

položili

temeljni kamen za gradnjo daljnovoda

Cirkovce-Pince, ki

del elektroenergetske

bo

poveza-

ve Slovenija-Madžarska-Hr-

vaška

bo prva meddržavna
prenosnim omrežjem Madžarske. Načrtovani
električni daljnovod 2 x 400 kV
Cirkovce-Pince je ena glavnih
in

povezava s

prioritet vlade

v razvoju sloven-

ske energetske infrastrukture,
so sporočili iz urada vlade za
komuniciranje.

Slovesnosti

ob

začetku gradnje v Kidričevem
se bo udeležil tudi predsednik
vlade Janez Janša, ki bo zbrane
nagovoril,

se bo

ob

robu

na delovnem
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tudi z madžarskim

dogodka

premieram

Viktorjem Orbanom. Z

džarskim kolegom se
pogovoru

»dotaknila

bilateralnih
covida-19

pa

kosilu sestal
ma-

bosta

v

osrednjih

tem, situacije glede
tem EU«,

in aktualnih

poroča STA. K.

H.
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Dogovor županov šestih občin o trasi ptujske
obvoznice
RADIO SLOVENIJA 1, 12.10.2020, DANES DO 13-IH, 13:14
KATJA KOTNIK (voditeljica)
Potem, ko je DARS sredi septembra objavil razpis za graditev hitre ceste med Markovci in Ormožem, so se o poteku
ptujske obvoznice dogovorili tudi župani šestih občin ob trasi. Po najnovejšem predlogu bi omenjena cesta potekala
mimo nekdanjega odlagališča Gajke na severu mesta, nato naj bi bila pokopana pod delom Ptuja in bi Dravo prečkala na
dodatnem mostu. Prav Ptujska obvoznica je bila več desetletij trd oreh, ki ga župani nikakor niso mogli streti. Prispevek
Gabrijele Milošič.
GABRIJELA MILOŠIČ (novinarka)
O zadnji predlagani trasi cestninske dvopasovnice na severu Ptuja, so se strinjali vsi, pravi županja Ptuja Nuška Gajšek.
NUŠKA GAJŠEK (županja Mestne občine Ptuj)
Je to taki bi znala bit sprejemljiva za najširši možni krog. Pozdravljam to rešitev. Upam, da bo v študiji variant tudi
izbrana. Gre pa dejansko za nov most vzporedno s Puhovim mostom in potem vkopano varianto do Gajk.
GABRIJELA MILOŠIČ (novinarka)
Župan Občine Videm Branko Marinič pravi, da so končno presekali gordijski vozel.
BRANKO MARINIČ (župan Občine Videm)

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

Če se uskladimo kar se redko zgodi je potem to obveznost ali pa naloga države, da na državnem nivoju temu sledi.
GABRIJELA MILOŠIČ (novinarka)
Po idealnem scenariju bi ptujsko obvoznico lahko kmalu umestili v državni prostorski načrt in če bi vse potrebne postopke
izpeljali v roku dveh do treh le, bi lahko DARS po zgraditvi odseka med Ormožem in Markovci kar nadaljeval z gradnjo
obvoznice. Županja Gajškova.
NUŠKA GAJŠEK (županja Mestne občine Ptuj)
Pravno zaradi tega mogoče tudi tovrsten apel vseh županov, da je končno varianta, ki jo podpiram vsi in je spremljava na
mizi, zato ni treba več izgubljati časa.
GABRIJELA MILOŠIČ (novinarka)
Razmere v ormoški cesti na Ptuju, kjer se zdaj veljajo težki tovornjaki so čedalje slabše, opozarja Sergeja Puppis
Freebairn iz civilne iniciative.
SERGEJA PUPPIS FREEBAIRN (civilna iniciativa)
Promet je tak kot je bil, hrup je, kar se tiče onesnaževanja zraka. ARSO je poleti objavil poročilo v katerem kaže, da je to
četrto najbolj onesnaženo mesto.
GABRIJELA MILOŠIČ (novinarka)
Zadnji predlog izolske obvoznice naj bi medresorska komisija uvrstila med študijo, variant še prej bi radi predstavili
infrastrukturnemu ministru Vrtovcu, zato so ga povabili na Ptuj.
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PRORAČUN

DRŽAVNI

Kje sta knjižnica

in Zdravstvena

postaja Tezno
V državnih proračunih za prihodnji
ni nekaterih investicij, pomembnih

stališč o nujnosti decentralizacije
in enakomernega razvoja regij. "S

dve leti

za Maribor

kolegi iz opozicijskih strank načr-

in širšo regijo. Župan Arsenovič seje včeraj z

tujemo usklajen nastop pri vlaganju

mariborskimi poslanci pogovarjal, kaj lahko narediijo,

da bi ključne projekte še uvrstili v proračun

ski regiji pričakujem iz naslova črpre-

ne občinske in druge investicije, po-

dlog državnega rebalan-

mizah poslancev je

membne za mesto in regije, še uvrstijo
v državni proračun. "Zdravstvena po-

sa za leto

proračuna za leto

in predlog

2021

med

A

2022.

po-

stavkami v nobenem od teh doku-

staja Tezno je

bila

uvrščena na seznam

pomembnih investicij po interven-

panja evropskih sredstev, kar mi je
ne nazadnje v okviru ustnih poslan-

skih vprašanj zagotovil tudi minister, pristojen za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko," se

je odzvala.

tnem zakonu. Močno si prizadevamo,

Zvonko

pomembne investicije v Mariboru,

da bi

in-

sorja, pristojen za razvoj in evrop-

pri katerih se je računalo na držav-

tegralna sredstva

za kohezijska sred-

sko kohezijsko politiko, je namreč

no sofinanciranje

stva je treba sicer še uskladiti vsebino

na poslankino vprašanje odgovo-

sprememb operativnega programa,

ril:

ni najti denarja

mentov

-

za nekatere

Center

Rotovž

oziroma mariborsko knjižnico,
Zdravstveno postajo (ZP) Tezno, za-
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investicijske pro-

jekte v okviru MOM in širše. Več kot
milijardo evrov za projekte v štajer-

Barbara Bradač

Na

amandmajev za

saj

zanjo pridobili kohezijska

-

ali

so zdaj vanj vključene samo bol-

zdravstveni domovi

Černač,

minister brez re-

"Štajerci, če poenostavim, boste
dobili v prihodnjem obdobju bistveno več kot milijardo evrov za posa-

hodno obvoznico, infekcijsko klini-

nišnice,

ko

oddelka za pljučne

pojasnjujejo na mariborski občini.

tudi projekti, ki so na

Skupaj z Zdravstvenim domom Ma-

pomembnih
po-

ribor so vlado pozvali, da gradnjo te
zdravstvene postaje vključi v Načrt za

Za drugi tir do Šentilja

in-

okrevanje in odpornost, saj ocenjuje-

86 milijonov

in preselitev

bolezni.

To so

potrjenem

seznamu

investicij, s

katerimi želi vlada

spešiti

izhod

iz

krize v okviru

pa ne,"

mezne projekte."

evrov

v

jo, da bi bilo smiselno ZP Tezno dolo-

predlogih državnih proračunov, ni

čiti kot sistemsko centralno vstopno

Katere

točko za primere epidemije ali drugih

navedene v državnih proračunih

terventnega zakona, a zanje,

rezerviranega

vsaj

denarja.

naravnih nesreč. V njej bodo namreč
umestili vse veje primarnega zdraSestanek pri mariborskem županu

2021

mariborske

in

2022?

investicije

pa so

Skoraj šest milijonov

evrov je zagotovljenih za reševanje

prostorske problematike Srednje

vstvenega varstva.

šole za gostinstvo in turizem, dober
milijon evrov za energetsko sanacijo

Iz evropskega svežnja za okrevanje
po

koronski krizi lahko Slovenija

računa na

10,5

milijarde evrov, zato

Tehniškega šolskega centra, 2,6 mili-

Več kot milijarda evrov

jona evrov za končanje revitalizacije

na Štajersko?

Vojašniškega trga z objekti in mili-

se pripravljajo nova merila za izbor

jon evrov za koronarograf UKC Ma-

projektov oziroma nov seznam in-

Mariborske

vesticij. Kot smo izvedeli, je gradi-

ce, združene v Klub 7, od letos vodi

še interno, neuradno pa
mariborskih investicij v njem ni zabeleženih. Zaradi tega je zelo zaskr-

Dejan

projektov za UKC Maribor pa nam je

evrov

vrednosti 86 milijonov
in vozlišče Pragersko v vre-

bljen tudi župan Saša Arsenovič, ki

že prej razložil, da se bodo izgradnja

dnosti

61 milijonov evrov).

je sklical štajerske poslance 7. volilne

infekcijske klinike, selitev oddelka za

vo za zdaj

ku

ni

Kaloh.

štajerske poslan-

in

Za

komentar

po sestan-

bil dosegljiv. Glede pomembnih

enote. Srečanja so se udeležili Lidija

pljučne bolezni s Slivniškega Pohorja

Divjak Mirnik (LMŠ), Franc Trček

in

(SD), Andrej

Kaloh

(SDS),

Lep (Desus),

Rajh (SAB)

in Dejan

opravičili pa so se Jurij

na tej isti lokaciji vzpostavitev ne-

železniške infrastrukture (drugi tir
do

Šentilja v

Čeprav

je v naslednjih letih za

izgradnjo cest namenjenih okoli

veliko tega do

300 milijonov evrov,

govalne bolnišnice "financirali s ko-

Maribora ne bo prišlo.

hezijskimi sredstvi EU".

nje izgradnje zahodne obvoznice je

Branislav Rajič (SMC) in

Zelo kritična je poslanka Lidija

Gregor Židan (SD).

Divjak Mirnik, ki meni, da aktual-

sestanku so se pogovarjali o
tem, kaj lahko naredijo, da se ključ-

na

Na

ribor. Nadaljevala se bo tudi gradnja

vlada tudi s proračunoma za leti

2021

in

2022

ne

upravičuje svojih

Za nadaljeva-

v dveh letih predvidenih
na evrov,

1,1

milijo-

a je ta etapa ocenjena na

28 milijonov evrov.

Za cesto

Prole-

tarske brigade-Limbuška bo država
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v dveh letih primaknila štiri milijo-

Po odgovore od ministrstva do ministrstva

ne evrov.

Dober milijon evrov je vredna
ribor-Magna, za izgradnjo podvoza

Kje v državnem proračunu je denar za investicije, ki so pomembne za Maribor in širše območje, od ministrstva za finance nismo dobili odgovora.
Napotili so nas na posamezna ministrstva za infrastrukturo, za zdravje,

Ledina

za kulturo.

rekonstrukcija ceste Letališče Ma-

pa

je predvidenih

3,5

milijo-

na evrov.

''Štajerci, če

pa nam niso

-

odgovorili. V Službi Vlade RS za razvoj

in evropsko kohezijsko politiko so nas napotili nazaj na ministrstvo za

fi-

nance in posamezna ministrstva. Prav tako nam niso odgovorili, ali bodo

konkretne

poenostavim , boste

Od koder

investicije

financirane

iz

sredstev

iz

sklada Evropske

unije za

okrevanje po koronski krizi.

dobili v prihodnjem
obdobju bistveno
več kot milijardo

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

evrov"

Novogradnja Zdravstvene

postaje

Tezno je bila uvrščena na seznam
pomembnih

a v proračunu

državnih

investicij,

denarja zanjo (še)
Foto:

Tadej

ni.

REGENT
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DEM V MURSKI SOBOTI

Zaprli fantomski

inštitut
Družba v regiji sodeluje pri dveh projektih, v katerih bi
lahko potencialno izkoriščali geotermalno energijo
Timotej Milanov, Vestnik

Družba

Dravske elektrarje, kot

ne Maribor (DEM)

je znano,

hotela zgradi-

ti hidroelektrarno na reki Muri v
bližini kraja Hrastje - Mota, vendar
je bil projekt ustavljen, potem ko
je vlada Marjana Šarca lani sprejela sklep o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta za

to

območje. Minister za okolje in prostor, ki je predlagal takšno potezo in

hkrati razpustitev delovne skupine
za pripravo prostorskega načrta, je

bil Simon Zajc, ki je bil na ta položaj imenovan kot kandidat iz kvote
SMC,

danes

pa

je

državni sekretar

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

ga

vodi predsednik

SMC

ki

Zdravko

Vrata še puščajo odprta
ali to pomeni, da so
od projekta dokončno odstopili,
Na vprašanje,

pa

je njegova izvedba še vedno

možna,

v Dravskih elektrarnah, ki

jih vodi Andrej Tumpej, odgovarjajo, da samo z vidika izkoriščanja
energetskih možnosti projekt zanje

ni več aktualen. Vendar hkrati izražajo prepričanje, da bo treba v priho-

dnosti

ponovno

razmisliti o ureditvi

življenjskega prostora reke Mure, ki
po

da.

njihovem mnenju danes propaTo

drugih opuščenih vrtinah v Sloveniji in tujini. Drugi od projektov pred-

saj menijo, da bo treba pri

teh na-

videva gradnjo binarne elektrarne

črtih reko v posameznih delih zajeziti. Zato tudi ti načrti, kot pravijo,

večje moči ob vrtini Mg-6 v Benici.
Že so izvedli raziskavo, v okviru

vključujejo nekaj podobnih rešitev,

katere je bila omenjena vrtina iden-

kot jih

že

predvideva gradnja hi-

droelektrarne. Družba DEM, ki

je v

tificirana kot potencialna izhodiščna vrtina

za nadaljnje raziskave.

lasti državnega Holdinga Slovenske
elektrarne, je imela lani 65 milijo-

da

nov evrov prihodkov

in 5,13 milijona
leta je odpisala

na terenu in ugotovljene primerno-

slabih šest milijonov evrov vredno
investicijo gradnje hidroelektrarne

kilometre globoko. Nadaljevanje

evrov dobička. Konec

Hrastje

-

Mota.

Glede vrednosti projekta
je

pravijo,

odvisna od rezultatov raziskav

sti prepustnosti sloja približno

štiri

projekta pa bo odvisno tudi od možnosti

pridobivanja sofinancerskih

sredstev za

raziskav.

izvajanje

Vladni sklep o ustavitvi pripraPredvidena gradnja

ve

geotermične elektrarne

za gradnjo hidroelektrarne na Muri

So pa

medtem Dravske elektrarne v
regiji aktivne na drugem področju,

murskega razvojnega inštituta (PRI)

in sicer z Nafto Lendava in Petrolom

kvidacijo, septembra letos pa je bila

državnega prostorskega načrta

je imel še eno posledico, zaprtje Po-

Počivalšek.

ali

še načrte različnih organizacij, ki si
prizadevajo za revitalizacijo Mure,

bi bilo možno,

menijo,

okviru gradnje elektrarne, s

tudi v
čimer

bi omogočili namakanje njivskih
površin ob sušah, hkrati bi lahko po
njihovih besedah tako namočili pre-

sušene rečne rokave.

Vrata za

nada-

ljevanje projekta torej kljub vsemu
puščajo odprta. Pri

tem omenjajo

v Murski Soboti, ki so ga poslali v li-

sodelujejo pri dveh projektih, v kate-

družba tudi izbrisana

rih bi lahko potencialno izkoriščali

gistra. PRI

geotermalno energijo za pridobiva-

vljen za seznanjanje

nje električne energije. Prvi

od teh

javnosti

je

bil leta

iz sodnega re2008

ustano-

zainteresirane

s projektom gradnje hidro-

projektov se nanaša na vrtino Pg-8

elektrarne na Muri, vendar

v Čentibi. Kot pojasnjujejo,

ustanova, ki jo je vodil nekdanji generalni direktor policije in apaški župan
Darko Anželj in za to prejemal me-

je to pi-

lotni projekt, katerega namen je
praktična izvedba v svetu povsem
novega

načina

trične energije

proizvodnje elek-

z geotermalno gravi-

tacijsko toplotno cevjo. "Cilj projekta
je

izraba opuščenih plinsko-naftnih

vrtin, ki

jih je možno uporabiti za

no, skorajda ves čas zaprta. Samo

letu

2017 je Anželj za vodenje

ta dobil 19 tisoč

sklopu projekta je predvidena gra-

iz

dnja manjše pilotne geotermične

Med čakanjem

v družbi in dodajajo, da bi se lahko v

primeru dobrih rezultatov pilotnega

2014

v

inštitu-

evrov neto prejem-

kov. Od leta

približno tri kilometre," pojasnjujejo

bila

sečno plačo, za prostore v Slovenski
ulici pa so DEM plačevale najemni-

proizvodnjo električne energije. V

elektrarne z geotermično gravitacijsko toplotno cevjo v vrtini globine

je

do likvidacije se je

DEM v PRI prelilo

428 tisoč

evrov.

na Muro gledajo

v pomurske globine

projekta ta koncept uporabil tudi pri
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V

prostorih

Pomurskega

inštituta v Slovenski
se

od

njegove

ustanovitve do

dogajalo.

Foto

likvidacije

JureZAUNEKER
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ni veliko

razvojnega

ulici v Murski Soboti
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CENE

TRANSAKCIJE

IN

Nove družinske hiše dražje za petino
Tako kot v Evropi so se tudi pri nas nepremičnine podražile.
Kljub velikemu upadu prometa z nepremičninami so se cene
v drugem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani
povprečno dvignile za pet odstotkov. Če ne bo prišlo do tako
ostrih ukrepov, kot smo jim bili priča v začetku marca, se bo
po pričakovanjih strokovnjakov nadaljevala rahla rast cen.
tnike nepremičnin so padci cen neugod-

/ Vlasta Tifengraber

ni.

da se je marca zaradi ukre-

Kljub temu

epidemije praktično us-

pov za zajezitev

tavil ves promet z nepremičninami
samo

ne

-

tudi drugod po Evropi

pri nas,

odstot-

za 5
kov v primerjavi z enakim obdobjem lani. V 27 državah članicah EU pa so se
nepremičnine podražile za 5,2 odstotka.
Za

prav toliko so se zvišale tudi cene ne-

premičnin v Sloveniji.

skoraj
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zvišale cene novih

zunaj Ljubljane

7,8

za

znižale pa so se cene rabljenih
stanovanj v Mariboru - za 1,2 odstotka,
kjer je kvadratni meter vreden povprečodstotka,

no

1390

evrov.

Seveda

je pomem-

vrstne

nepremičnine

trg, ampak

druge

ni zadolžen prosti

institucije,

ki

pa so
prav tako močno podhranjene.« Veleski
tudi ne pričakuje, da bi se cene v tem
trenutku nižale. »Razlika med krizo

leta

in zdajšnjim stanjem je, da je danes
'denarja' na trgu zelo veliko. Bančni sta-

2008

in

pod

ugodnimi pogoji

oziroma
predvsem z zelo ugodno obrestno mero.

družinskih hiš, kar za 23,6 odstotka, in rabljenih stanovanj

78-odstoten.

bno, da so nepremičnine dostopne, sploh

komu
se pri nas

da je od-

novanjski krediti so zelo dostopni marsi-

Neustavyiva rast cen
Najbolj so

posebej če upoštevamo,

za socialno šibke ali mlade, vendar za to-

po podatkih Eurostata cene nepremičnin v evrskem območju v letošnjem
so

drugem četrtletju porasle

Še

stotek lastništva nepremičnin v Sloveniji

Sicer je povprečna cena

Gradi se precej, sploh če

vzamemo

kot

časovni okvir zadnjih deset let,« je še dodal. Stanka Solar sicer pričakuje manjše
število prodanih nepremičnin glede na
dejstvo, da ni več tolikšne ponudbe nepremičnin iz

dar meni,

stečajnih

postopkov.

da bo nadaljnja

Ven-

odvisna

rast

rabljenega stanovanja v Sloveniji po po-

predvsem od dogajanja v gospodarstvu,

datkih

ne samo pri nas, ampak globalno.

ni

Gursa

meter.

sicer

1940 evrov za

V Ljubljani

kvadrat-

je treba povprečno

za kvadratni meter

odšteti 2910 evrov, v
okolici prestolnice 2260, prav toliko v Kopru, v Celju 1410 ter v Kranju 2180 evrov.

»Skupna vrednost vseh v

drugem

četr-

zaradi epidemije,

tletju letošnjega leta prodanih stanovanj-

torej niso ustavile rasti cen nepremičnin.

Razmere,

»Kljub

ki

so nastale

Manj prodaj očitno
brez vpliva na ceno

temu bi

težko rekla,

nepremičnin dosegle

da

vrhunec,

so

cene

skih nepremičnin v Sloveniji je bila 229
milijonov evrov, kar je za približno 60

saj

smo

milijonov evrov manj od skupne vredno-

priča obdobju, ki ga nihče ni pričakoval.

sti vseh prodaj

Tako imenovana koronaposledica je pripeljala do tega, da dom večini od nas

tletju,

predstavlja

najvišjo

raven

varnosti

in

udobja, zato je tudi pritisk na nepremič-

ninski

trg še bolj izrazit,« je prepričana
Stanka Solar iz nepremičninske agencije
Stan. Boris Veleski iz družbe Mreža ne-

evrov.

ko

je

v letošnjem prvem četrta

znašala

288

milijonov

»Hkrati je bila to najnižja vrednost

prodanih stanovanjskih

nepremičnin po
prvem četrtletju 2015, ko je bila vrednost
prodanih stanovanjskih nepremičnin 207
milijonov evrov. Število

in vrednost pro-

premičnin je dodal, da je treba nepremič-

daj sta bila nižja tudi zaradi epidemije covida-19, ki je za nekaj časa praktično us-

nine gledati tudi kot naložbo.

tavila sklepanje

»Za vse

las-

poslov

na

nepremičninskem trgu,«

so

ugotovili na

Statističnem uradu RS (Surs).
Letos je bilo število prodaj rabljenih
stanovanjskih nepremičnin v drugem četrtletju glede na prvo izrazito

dalo sej

nižje. Pro-

je namreč

2161 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost
prodaj pa je bila 220 milijonov evrov, kar
je za približno

milijonov manj kot

100

enakem obdobju prejšnjega leta.

v

Novih

stanovanjskih nepremičnin je bilo v dru-

gem četrtletju prodanih le 55, kar je manj
kot četrtletje prej, ko je bila ta številka
76. Skupna vrednost prodaj novih stanovanjskih nepremičnin je
jonov evrov (v prvem
milijonov evrov).

znašala

10

mili-

četrtletju 2020

»Trenutno

14

višje cene

so

tudi zato, ker v preteklosti ni bilo na trgu
toliko novogradenj
večji pritisk

nin.

V prihodnjih

mo padca

in

je bil posledično

trg rabljenih

na

nepremič-

mesecih ne pričakuje-

cen nepremičnin. Izjema so le

nepremičnine na slabših lokacijah, ki potrebujejo energetsko sanacijo in jih spremljajo visoki stroški vzdrževanja. Na trgu

sicer kronično primanjkuje tako stanovanj na iskanih lokacijah z dvigali in parkir-

nimi mesti kot tudi hiš v Ljubljani in bližnji okolici. Ravno tako je izredno povpraševanje za zemljišča za gradnjo, tako

končnih kupcev kot investitorjev za gradnjo za

trg,« je pojasnila Šolarjeva. Tudi
Veleski napoveduje umirjeno rast. »Če ne
pride do ponovne karantene in se bo tako naš nepremičninski trg odvijal po
svojih dosedanjih, da ne rečem ustalje-

nih zakonitostih,
daljeval še vsaj

se bo

trenutni trend na-

do novega leta oziroma

prvega četrtletja 2021. V nasprotnem primeru se bo trend ustavil za ta čas in ponovno nadaljeval, ko se gospodarstvo zopet sprosti. Podobno kot spomladi.«

x

Trenutno so višje cene tudi

zato, ker v preteklosti n! bflo
na trgu toliko novogradenj

in je bil posledično večji
pritisk na trg rabljenih
nepremičnin.

slovenskem
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Najvišja rast novih stanovanj
Stanovanjske nepremičnine so bile v le-

hiš so se v drugem četrtletju

tošnjem drugem četrtletju povprečno

na prejšnje

2020

-

glede

rast je bi-

za 1,9 odstotka dražje kot v prvem četr-

la 2,6-odstotna.

tletju, prodaj je bilo občutno manj. Ce-

vanjskih nepremičnin (rabljenih stano-

novih stanovanjskih nepremičnin

vanj in hiš skupaj) so se na ravni celot-

ne

(nova

stanovanja in nove družinske hiše

Cene

rabljenih stano-

ne Slovenije v letošnjem drugem četr-

skupaj) so se glede na prejšnje četrtlet-

tletju v primerjavi s prejšnjim četrtlet-

je v povprečju zvišale za

jem v povprečju zvišale za 14 odstotka,

Cene
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četrtletje zvišale

7,1

odstotka.

novih stanovanj pa so se v tem

rast cen

rabljenih stanovanj je bila 1,6-

obdobju opazno zvišale, in sicer za 7,5

odstotna, cene rabljenih

odstotka. Tudi cene novih družinskih

pa so

družinskih hiš

bile višje za odstotek.

Razlika med krizo leta

2008 in zdajšnjim stanjem je, da je danes denarja na trgu zelo
veliko. Bančni stanovanjski krediti so zelo dostopni marsikomu in pod ugodnimi
pogoji oziroma predvsem z zelo ugodno obrestno mero. O Luka Ciuha SKT™
1
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OBNOVA

Novo gostišče Zelenci sameva zaradi kritine
Novo gostišče Zelenci ob

parkirišču pred naravnim

rezervatom sameva. Razlog

za to je zaplet, povezan z
njegovo strešno kritino, za-

radi česar upravna enota
Jesenice ne izda uporabne-

ta neskladnost z gradbe-

nim dovoljenjem.
/Petra Mlakar

morejo pridobiti informacije ali, popiti

da so lastniki, to je
Agrarna skupnost (AS) Podkoren, skupaj z bodočimi najemniki načrtovali
temu
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živahno poletje ob objektu in v njem,
se nadaljevalo

terasa pa

v jesen in

zi-

vrata ostajajo zaklenjena,

Pristojna

upravna
enota (UE) Jesenice za objekt namreč
ne izda uporabnega dovoljenja. Kot
sameva.

pojasnjuje načelnica Alenka Burnik,
razlog za to neskladnost gradnje z

je

iz-

danim gradbenim dovoljenjem in prostorskim aktom
ureditvenim načrtom

-

Zelenci: »Za objekt bi bilo izdano

uporabno dovoljenje, če bi bila na objektu taka strešna kritina, kot

Podkoren

predsednik

Jože

videz enak kot

so

se,

kot

Gregori,

ki je

na

lesene skodle, smo

se

da bi

objektu

zagotovili

v sušnem obdob-

in precej daljšo življenjsko dobo
strešne kritine zaradi vlage, saj je objekt
blizu močvirja Lesene skodle bi na
strehi zdržale kvečjemu osem do deset
za to kritino pa imamo 50-letno

odločili

za

kritino corona proizvajalca Gerard, ki v
opisu navaja, da gre za moderno interpretacijo klasičnih lesenih skodel. »Ure-

skodla od označevanja izključno lesenega izdelka postal bolj generičen« ter
dodali, da v ureditvenem načrtu material

določen.

ni

V

kranjski

območni

enoti ZVKDS pa menijo, da obstoječa
kritina nikakor niso skodle, vendar pa
dodajajo:

»Objekt ne stoji

v rovtu,

na

planini ali globoko v alpski dolini, kot

jamstvo,« pravi predsednik AS.

»Zdi se nam nesprejemljivo, da obiskovalci ne morejo uporabljati sanitarij

kritin v Zgomjesavski dolini.«

nem
na,

rezervatu.

ki

sta

opravljajo po naravTudi kuharja domači-

nameravala gostom priprakaterih je veliko

vljati domače jedi, po
povpraševanje,

sta

opeharjena, saj

sta

so Krma,

trezna

glede

na

značilnosti

strešnih

Vsa omenjena mnenja so po besedah Gregorija iz AS Podkoren posredovali UE Jesenice, kar pa jim pri pridobivanju

uporabnega

dovoljenja

ni

pomagalo. »Mnenja smo preučili in se

že pustila svoji službi. Da o obiskovalcih, ki pričakujejo informacijsko točko

do njih opredelili v odločbi,« pravi načelnica UE Bumikova in dodaja, da

in zatočišče z

nobeno

vso infrastrukturo, ne govorim,« našteva Gregori. Skladnost ob-

jekta z

gradbenim dovoljenjem, s tem

pa tudi ustreznost kritine, je med drugim potrdila tudi projektantka. Gregori
ob

tem

na

UE

opozarja,
ne

razume

sporno.

od

predloženih

Sporno

vprašanje

mnenj

ni

je

po njenem zgolj
skladnosti s prostorskim

aktom, to pa je v pristojnosti upravne
enote ih ni vezano na mnenja zavo-

da upravna delavka

dov.

napredka gradbene

pritožbo, ki jo bodo poslali na

V

AS

Podkoren zdaj pripravljajo
minis-

stroke, ki zajema tudi nove materiale
strešnih kritin, in da se pri tem opira
zgolj na opis skodel, kakršen je zapihan

in prostor. Medtem pa
razmišljajo, da bi na parkirišče, ki je v

v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

ski objekt, na primer paviljon,

(SSKJ),

kar je zapisano tudi v odločbi.

trstvo

njihovi

terem

za okolje

lasti,

bi se

postavili

začasen gostinob ka-

obiskovalci lahko vsaj

za

silo odžejali in okrepčali. x
Za drug material, ki na pogled

S pritožbo na ministrstvo
Da

za razjasnitev,

SSKJ

more biti

čanje

pojasnjuje

dvoma.« V gradbenem inštitutu ZMRK so zapisali, da je »izraz

Kot, Vrata ali Tamar, ampak
tik ob državni cesti skozi Zgomjesavsko dolino, zato je vgrajena kritina us-

let,

ne

Bolj vzdržljiva in varnejša kritina
AS

drug material,

Za

je bila

navedena v gradbenem dovoljenju in
kot jo predpisuje prostorski akt.«

V

brezplačne.

in svoje potrebe

Podkoren. Ob vstopni točki naravnega rezervata Zelenci obiskovalci ne

mo, njegova

povzročajo

zaradi
varnosti. »Za nas, ki smo lastniki gozdov, bi bile lesene skodle pravzaprav

ju

sedni zaplet, UE pa mu oči-

ki naj bi

AS Podkoren odločili predvsem

protipožarno varnost

investitorja gre zgolj za be-

Kljub

odločiti stroka, ureditveni načrti pa bi
seveda morali biti napisani tako, da ne

odločili zato,

ga dovoljenja. Po mnenju

čaja.

lesene in ne iz drugega materiala,« opozaija Gregori. Za drug material so se v

kaj so

skodle,

odloo tako pomembnem dokumenustrezna

osnova za

tu, kot je uporabno dovoljenje, so po-

trdili tudi v številnih strokovnih krogih, kamor so se predstavniki AS Pod-

deluje popolnoma enako kot
lesene skodle, se v AS
Podkoren nismo odločili zaradi

denarja, pač pa zaradi varnosti
in življenjske dobe kritine.

koren obrnili po mnenje, čeprav institucije na območju objekta nimajo pris-

ditveni načrt Zelencev, star več kot 20
let, navaja zgolj, da morajo biti strešniki

tojnosti.

skodle, nikjer pa ne piše, da morajo biti

dle danes

Tako so

na ZRC SAZU med
»Ali morajo biti skonujno lesene ali ne, mora

Jože

Gregori

predsednik AS Podkoren

drugim zapisali:
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Površina: 529 cm2

Jože

Gregori, predsednik AS Podkoren,

pred novim gostiščem Zelenci, ki brez uporabnega dovoljenja ostaja zaprto.

O Petra

Mlakar
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GRADNJA

NADSTANDARDA

Luksuz bivanja v osrčju prestolnice
V središču Ljubljane, na

križišču

Gosposvetske ceste

in Župančičeve

lenburg. Prav

tako

treba

v

predati

je

na

stanovanjskih enot, če

ulice, se

niti raven

letni ravni

datno,

rahlo

okoli

rasno

etažo,

uporabo

bi želeli ohra-

kakršna

cen,

1200

danes.

je

V

pa se na leto preda le do
300 stanovanjskih enot, kar kaže na
trend naraščanja cen nepremičnin.«

Ljubljani

bodo kmalu začela groba

gradbena dela luksuznega
kompleksa Schellenburg,

Izjemna lokacija na

saj se izkop gradbene jame,

ki se je začel maja, počasi
končuje. Vrednost projekta

Vlaga-

evrov.

vr-

umetniške dovrše-

in

nosti,

ter

ključe dobili predvidoma v
začetku leta 2023.

novo

opredelila

Ljubljani.

Gradbeno

bližini zgodovinskega središča mesta

tako

zaključuje,

začeli

so

da

dovoljenje je bilo

in tudi blizu parka

pridobljeno

bo

de-

končana

jalnimi potmi.

sledi

ima

Štirinajst

15

petnadstropna

ekskluzivnih

stanovanj

ima

stanovanj.

površino

od

119 do 225 kvadratnih metrov, stanovanje v penthousu pa meri kar 335 kvadratnih metrov. »Odlikujejo jih pre-

ritmu

zgradba Palais

»Večja

oblikovnega jezika pripa-

skrbno izbrani materiali,

jugo-

zahodna fasada z odprtimi, skoraj popolnoma zastekljenimi ložami pa v
stanovanja dovaja veliko naravne sve-

»Podpisova-

arhitekture

log dveh nasprotujočih

očiten kontrast pročelju peščene bar-

2023.
se

tednih

nekaj

razprodana.

je veliko,

nekatera

so

Zanimanja

kar kaže,

nih slogov, obema pa

suznih stanovanj

-

za

da Ljublja-

ponudbo tudi

potrebuje

zelo luk-

najdražje stanova-

je bilo prodano že takoj,«

je povedal Matej Sodin, direktor družbe Tivoli, d. o. o., ki je investitor kompleksa.

Slovenski kupec je za
neto

340

površine

kvadratnih

stanovanja, ki

mu pripada še 245 kvadratnih metrov
zunanjih površin, odštel nekaj manj

kot pet milijonov
projektu

so

skupna viso-

elitne

lokacije

bo

nekaj

imel

visoke višine

etaž, merile bodo od 283 do 355 centimetrov, velike tlorisne površine bivalnih prostorov, neposredni dostop
od parkirnih prostorov do stanovanj
ter

dražila

»Na podlagi izvedene

trženjske študije, vezano

na prodajne

stanovanj, je bilo namreč ugoto-

dodatna dvigala za kolesa.

stanovanj v Palaisu in
15 ekskluzivnih stanovanj v Villi
Večja zgradba Palais ima sedem nad110

stropij

z

udobnimi

stanovanji,

ki

jih

je

in

prostornimi

mogoče

urediti

vljeno, da

je Ljubljana podhranjena z

glede na individualen način življenja.

izgradnjo

novih

»Stanovanja

stanovanjskih

enot,

še posebno na področju nadstandardstanovanj

jih ponujajo

v

-

ki daje vtis

odpre in ustvarja neprekinjene preho-

dodanih

videonadzor,

ozkimi, visokimi okni,

strani

projekt

vrednosti 24-urna recepcija bo po načrtih umeščena v reprezentativno avlo, objekt
bo

še

jugozahodni

je vi-

opisal Sodin.

Poleg

na

obrambne linije, je umestitev razkošnih lož. Tu se celotna stran zgradbe

pričakovanja glede bivanja,«

imel

ve z

in omogoča edinstven pogled
mesto. Vila razkrije svoj vrhunec

de med

notranjostjo in zunanjostjo.
Skladno s tem so zasnovani tudi tlorisi - odprti dnevni prostori in jedilnice
so umeščeni na jugozahodni strani -

okolica postane del stanovanja, ki lahtako postane vaš najlepši novi

ko

dom,« je še povedal Sodin.

x vt

Kompleks Schellenburg bo
sestavljen iz dveh objektov,

Schellenburg

vsako četrtletje.

si arhitektur-

evrov.

Sodin dodaja, da se bodo stanova-

nih

stoječa

Samostojno

Villa

je že začelo.

leta

zijo

cene

bo zgrajena garažna hiša,« je še

som

pojasnil Sodin.

na

ka

v

nudile dodatno udobje. Pod komplek-

Villa pa ima značaj suverenega osamelca. Zgradbi sta zamišljeni kot dia-

ali

nja

in drugim
stanovalcem

mišljena razporeditev, vrhunski inter-

nadstropja že popolnoma razprodana

metrov

bodo

tako lahko vselili predvido-

v začetku

nje

ki

tlobe

prodajnih pogodb

nakup

gastronomiji

s pogle-

površine,

dajočega poslovnega objekta, manjša

ma

na

Tivoli ter zname-

poslovne

Lastniki stanovanj

nje

skoraj

kompleks bo

Stanovanjski

ter

jer in

2022.

v

v

vrt

dejavnostim,

na

bivanja

na

pritličju

V

hitekta Jožeta Plečnika, nadaljuje pa
se v grič Rožnik s številnimi spreha-

do konca leta

Samo

na park Tivoli,

mesto.

ki bodo trajala

gradnja pa

bodo

kulturo

dom

grad in

nitega Jakopičevega sprehajališča ar-

cembra lani,

se

teras ponuja stanoval-

slikovite razglede

začela

približno eno leto. Dokončno gradbeno

da bodo

je prepričan,

postavljen na izjemni, elitni lokaciji v

izkopavati

bodo

se

gradbena dela,

groba
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90 milijonov

zuna-

obliki balkonov, teras
in lož. Penthouse s svojimi razkošni-

namenjene

prestižnih stanovanj bodo

jamo

ter

stanovanjskih površin

petnadstropne stavbe

obljublja, da bodo stanovanja

z

nje površine v

je umeščenih šest stanovanj

hunske izvedbe

konec letošnjega maja. Zdaj se počasi

trov

dveh objektov, in sicer iz večje sezgradbe
Palais
in
demnadstropne

telj

te-

pen-

stanovanj

Ljubljanski

približno

evrov. Lastniki teh 125

luksuznih

110

Kompleks Schellenburg bo sestavljen

Villa. V njem
bo 125 stanovanj, vrednost projekta je

kvadratnega metra pa se
giblje od pet do devet tisoč

imenovanim

od dvema do šestimi sobami ima od
62 do razkošnih 345 kvadratnih me-

cem

iz

je 90 milijonov evrov, cena

tako

mi površinami

kvadratnih metrih

10.000

thousom.

sedmo

zamaknjeno

središču mesta, kot

v sklopu projekta

Schel-

nim

ko

ustrezajo

vsem

sodob-

bivanjskim

pričakovanjem in

omogočajo

kakovostno

Zadnje

nadstropje je

ta-

in sicer iz večje
sedemnadstropne zgradbe
Palais in petnadstropne

stavbe Villa. V njem bo
skupno 125 stanovanj,

vrednost projekta je okoli
90 milijonov

evrov.

bivanje.

okronano z

do-

Gradnja bo končana
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do konca leta 2022.
Lastniki stanovanj se bodo
lahko vselili predvidoma
v začetku leta 2023.

Slovenska cesta nekoč
Schellenburgova ulica

Projekt nosi
tem

ime

po

Jakobu

plemeni-

letrgovcu, finančniku in

mecenu,

ga premoženja je skupaj z ženo

Ano

tako je Jakob pl.

ScheUenburg leta 1702 ustanovil uršu-

linski samostan, ki je naslednjih

ki je

deloval v 17- stoletju. Večji del svoje-

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

kven m skupnosti,

Schellenburgu, ljubljanskem ve-

170

let ostal edina šola za deklice v mestu. Občasno je obiskovalo uršulinsko

Katarino pl. Hofstatter daroval v do-

šolo tudi več kot tisoč deklic.

brodelne namene, predvsem pa namenil Ljubljani. V duhu časa je druži-

min ha velikega mecena Ljubljane
je sedanja Slovenska cesta nekoč

na finančno podpirala predvsem cer-

imenovala Schellenburgova ulica.

Kompleks

ScheUenburg

bo sestavljen

iz

dveh objektov,

in

sicer

iz

večje sedemnadstropne

V

spo-

zgradbe

se

Palais

in

petnadstropne

stavbe Vitla.

K

Reitenburg
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V pritličju

zgradbe Palais je šest stanovanj

površine.

•

s pogledom

na vrt

þ

�'

in poslovne

Reitenburg

Stanovanja imajo veliko zastekljenih lož, ki
odprt pogled na mesto.

•

omogočajo veliko naravne svetlobe in

Reitenburg
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• Potrdili so rebalans proračuna za letošnje leto

hrpelje

Vrtci in dežurstva luknjajo proračun
Razlika med prihodki in odhodki je postala

Občine pa

prevelika tudi v hrpeljsko-kozinski občini,

pad dohodkov vrtca iz
lova

zato so na zadnji seji občinskega sveta

nila županja.

z njim potrdili, da se občina lahko
dolgoročno zadolži za 1,226 milijona evrov.

•

radi gradnje

občinski

hrpeljsko-kozinski
potrdili

2019.

Odtlej

pa

posameznih
postavk

še

marca

pa

na

višino

je

proračunskih

vplivalo

marsikaj,

zaradi

razmere

najbolj

covida-19.
“Plačilni roki,

ko

je upnik

kih. Krepko višji pa sta vsoti
za dežurstvo v zdravstveni
postaji

višala na
za

na

posebnih iger

ležimo
da.

300.000

Vplačanih

100.000

dajatev

na

srečo be-

evrov

je

od

izpa-

bilo

za

evrov manj od pred-

videnih

komunalnih

pris-

pevkov, prav tolikšen je primanjkljaj

na

iz naslova davka

promet z

nepremičnina-

mi,” je naštela županja

Saša

Likavec Svetelšek.
za dežurno

službo in vrtce

lanskega

z

tako s sabo prinesla

(s

se je

po-

evrov)

in

predvidenih

evrov se je povišala

1,046 milijona evrov). Pri

dežurni službi
povišalo
dolgov,
razmere.

postavko

je

poplačilo
pri

vrtcu

“Odkar

je

starih

pa

nove

bil

spre-

jet proračun, so se cene vr-

Čakajo na denar,

morala izplačati država na
osnovi

odobrenih evropskih

in

projektov
nanciranja

zrede,

v plačilne

minimalne

višje

plače, višjega regresa,
ga

za

regresa

tcu

ra-

..

v našem vr-

dobili tri nove oddelke,
pomeni

več

zaposlenih.

23.

člena zakona o lokalni samoupravi.

države

evrov:

Mitski

približno
za

za

v

cesto

še

po-

jasnjuje županja.

Rebalans
prihodke

letošnjega

pro-

računa s predvidenih 8,1 milijona evrov
lijona.

znižal na

Odhodke

Občinski
dlog

svetniki

so

pre-

potrdili,

rebalansa

v

razpravi je sodeloval le Vasja

Ivančič

Pripomnil

(lista
je,
ob

že

Pretresi).

da so

v listi

sprejemanju

proračuna

lani

opozarjali,

da

spomladi
v

so

njem

ocena

na

prihodkov

davka od prometa z nepremičninami. Glede odhodkov
pa Ivančič

meni: “V teh časih

bi bilo pametno, da bi se kdo
čemu odpovedal ali to prestavil v prihodnost.
skim
ravnati

denarjem

Z

bi

občinmorali

smotrno.” •

bolj

7,5
milijona

evrov

prihodkov bo

imela letos

tako skupne

je

z dolgoročno zadolžitvijo.

parkirišče

v Hrpeljah, za
Rodik,”

park

od

da

“Čakamo,

dobimo

400.000

višje-

prehrano

fi-

podlagi

na

Markovščini,

napredovanj

naslova

iz

za avtodome

dviga

za-

pa

1,226

milijona evrov, kar bo dobila

primer

lagajo tudi denar, ki bi jim ga

plač,

posledica

občine

pa

črto

občina potrebovala

mehurčki, ki bodo počili,

ki ga izplačuje država
Nenazadnje

milijona evrov. Pod
bo

Pretresi

evrov stroškov.

tca dvakrat povišale, to pa je

bila

to

leto in
415.000

predvide-

evrov

Poleg tega smo

Precej več

(s

392.000

vrtce

531.000

nas-

Hrpelje

100.000

vpliva na

prihodke. Iz

v

novega vrtca

večina postavk ostala ena-

podaljšali na 60 dni, kar zelo

lova koncesijskih
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nikomur niso nič vzeli in

nih

javni organ, so se, na primer,

proračuna

je

predvidenih 8,2 na skoraj 8,9

tudi za-

zamaknila v letošnje
strani

drugi

Na

že

je

je pojas-

Pri vrtcih

Materiji, ki se je

Race

iznas-

dejavnosti

številka poskočila

Proračun za letošnje leto so
svetniki

profitabilne

zaradi covida-19,”

sprejeli rebalans proračuna. Med drugim so

Helena

tudi krijemo

7,5

hrpeljsko-kozinska

občinska blagajna

mi-

pa povišal s

Zbirajo predloge za participativni proračun
Medtem
prihodnje

hrpeljsko-kozinska
leto,

del

ga

dloge naložb,

za katere

bodo

do

zbirali

občinski

21.

občina že

bodo oblikovali

snuje

občani želijo, da
oktobra.

Obrazci

proračun

participativno.
jih

so

za

Pre-

občina izvede,
objavljeni

na

spletni strani.
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Sejo

občinskega

predpisano

sveta

so

þ

tokrat imeli

v kulturnem

domu

v Hrepljah

in

med

udeleženci

ohranjali

razdaljo.
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Delodajalci ponujajo mladim tudi
do 520 evrov štipendije na mesec
ga matematika, ki bi prejemal mesečno
280 evrov štipendije, Zavarovalnica Tri-

PIA BEDENE
pia.bedene@finance.si

V začetku šolskega

oziroma študij-

skega leta podjetja spet podeljujejo kadrovske

štipendije. Tako

lodajalci zagotovijo

si

de-

mlade talen-

glav išče študente poslovne informatike,
ki bi jim izplačali mesečno 200 evrov. Štipendije v podjetju Iskraemeco se gibajo

drovsko štipendijo ponekod

tež-

vprašali, kako

kolikšna
teri

je

iščejo mlade kadre,

višina

štipendij in ka-

poklici so med najbolj iskani-

mi. Del štipendije

lahko

sofinanci-

ra tudi država, zato smo pripravili
še pregled razpisov

po posameznih

regijskih razvojnih agencijah.

Najbolj

iskani so

dijaki in

študenti

tehničnih smeri
Glede na oddane podatke sklada je

lani

čanem študiju odločijo za specializacijo
družinske medicine, pediatrije ali urgentne medicine. »Odziv na razpis je manjši,

»Mlad kader lahko oblikujemo po

kot bi bilo pričakovati glede pa višino kadrovske štipendije,« pravi Eva Čemas, di-

svojih željah«

Tako pravijo delodajalci in zagotavljajo,
da si s kadrovskimi štipendijami rezervirajo mlad kader. Po njihovih besedah
so štipendisti zavzeti in vestni delavci.
Kakšno je povpraševanje mladih? ETA
Cerkno vsako leto v lokalnih medijih objavi razpis za različne tehnične kadre -

rektorica ZD Črnomelj.
V Termah Olimia letos iščejo pet natakarjev in pet gastronomskih hotelirjev.

»Poseben izziv je privabiti mlade iz deficitarnih poklicev. Začeti je treba že korak
pred tem in mlade navdušiti za poklice v
gostinstvu in hotelirstvu,« pravijo v pod-

od strojne in elektrostroke, mehatronike do inženirjev tehničnih strok. »Povpraševanje po štipendijah je veliko, saj

jetju, odziv na ponudbe za štipendiranje

pa je manjši, kot bi

želeli.

Upad zanimanja za kadrovsko štipen-

finanč-

dijo opažajo tudi v Hitu Alpinei. »Vse več

kadrovsko štipendijo podeljevalo 1.447

ne razbremenitve zagotovijo tudi redno

različnih delodajalcev

zaposlitev po končanem šolanju,« pravijo v podjetju.

dijakov se odloča za nadaljnje šolanje,
kar pomeni, da se med šolanjem spremeni tudi njihov zaposlitveni cilj. Tako

3.086

štipendis-

Največ štipendij je bilo v minulem
šolskem letu podeljenih za gimnazijski

tom.
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jejo za študente medicine, ki se po kon-

med 350 in 520 evri.

te, vendar pa je tudi z visoko kako najti štipendiste. Podjetja smo

nega območja mladi odhajajo, s štipendijami pa jih želijo privabiti v kolektiv. Štipendije v vrednosti 300 evrov razpisu-

si s tem dijaki in študentje poleg

Čedalje večje povpraševanje po šti-

niso več pripravljeni za zaposlitev na

po-

izobraževalni program, sledi pa množica
programov tehničnih smeri, kot sta stroj-

pendijah opažajo tudi v podjetju Her-

dročju, za katero so se začeli šolati in za

mi, ki se ukvarja s proizvodnjo, proda-

katero so sklenili pogodbo o štipendira-

ništvo

jo in montažo strelovodne opreme. »Že

nju,« opozarjajo v podjetju.

podobno, sicer pa delodajalci iščejo tu-

15 let zagotavljamo štipendijo vsaj

di nekaj zanimivih profilov,

mu

štipendistu in to načrtujemo tudi v

Podobno je tudi v kranjskem podjetju
Iskraemeco. Kot menijo, je eden izmed

prihodnje,« pravijo. Kot opažajo, se pov-

razlogov to, da se mladi ne želijo vezati.

praševanje po kadrovskih štipendijah

»Študenti nižjih letnikov se sploh ne že-

Kako visoke so štipendije?

leta v leto povečuje. »Želimo
si, da bi imeli takšnih štipendistov čim

jetju več let. Od štipendistov pri nas nava-

Kadrovske štipendije so v povprečju naj-

več,« poudarjajo.

dno nihče na začetku ne misli, da bo os-

in

elektrotehnika.

Letos je precej

na primer

hotelirje, kuharje, ekonomiste in magistre

prava.

pri njih

višje med vsemi vrstami štipendij in z za-

konom niso omejene navzgor.

V Izme-

njevalnici, kjer delodajalci objavijo razpise, najdemo tudi podatek o višini štipendij. Delodajalci določijo, kakšna bo

iz

»Tovrstna praksa seje doslej

kazala,

sporočajo iz
Zavarovalnice Triglav. Septembra so objavili razpis za štipendiste smeri raču-

tos iskala magistra prava in

finančne-

tal dlje, kot ga zavezuje pogodba,« so
vedali v podjetju.

po-

Polovico

štipendije lahko

strojništvo in poslovna informatika. »Po

sofinancira država
Podjetja lahko pri kadrovskem štipendiranju pridobijo do 50-odstotno sofinanci-

končanju študija se mora štipendist zapo-

ranje države, vendar največ do višine 30

sliti v našem podjetju vsaj za toliko časa,

odstotkov minimalne plače.

kot je prejemal štipendijo.

štipendiranja za poklic, opredeljen s po-

tnikov, nekateri upoštevajo tudi stroške
bivanja in uspešnost pri opravljanju šol-

Izmenjevalnicigiba od sto pa tudi do 520
Banka Slovenije je, na primer, le-

iz-

lijo vezati, ker to pomeni, da bodo v pod-

zo* prihodnjih sodelavcev,«

nalništvo

ev*)v.

dobro

saj imamo tako zagotovljeno ‘ba-

osnovna vrednost štipendije in kako se
lahko zviša. Povedali so, da večinoma
izplačujejo dodatke študentom višjih le-

skih obveznosti.
Razpon vrednosti se glede na objave v

ene-

in informatika, gradbeništvo,

S

to ‘zavezo*

štipendista ponavadi ni težav,« pravijo.

Vseh štipendij

ponekod nimajo

litiko štipendiranja, pa kar 70-odstotno
sofinanciranje do največ 40 odstotkov
minimalne plače.

Število

sofinanciranih

štipendij je odvisno predvsem od razvoj-

komu podeliti
V ZD Črnomelj

V primeru

pa so v

podeljevanje šti-

pendij skoraj prisiljeni, saj zaradi rural-

nih potreb delodajalca

oziroma od indek-

sa razvojne ogroženosti regije.
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Osrednjeslovenska regija: razpis objavljaRegionalna

razvojna agenci-

ja ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.
jave je določen kot odprti rok prijave in
be sredstev, vendar najdlje

do vključno

traja

26.

februarja

nega razpisa je 22.400 evrov. Do sofinanciranja
ški, nastali od 1. septembra 2020

Rok

pri-

od 5. oktobra 2020 do pora2021. Vrednost jav-

so torej upravičeni stro-

do najpozneje 31. oktobra 2022.

Gorenjska: vloge na javni razpis morajo prispeti na naslov: BS, poslovno
podporni center, d. o. o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000
oddajo vlog: do porabe
Posavje: prijave

sredstev oziroma

najpozneje

sprejemajo od 1. septembra 2020

do

Rok za

Kranj.

februarja

do 28.

2021.

porabe sredstev,

vendar najdlje do vključno 30. septembra 2021. Vrednost javnega razpi-

sa je 600
savje,

tisoč

evrov, prijave pa pošljite Regionalni razvojni agenciji Po-

krških žrtev 2, 8270 Krško.

Cesta

' Zasavje: pogodba

zavezuje,

da

o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalca

koncu

po

izobraževanja

leto. Rok za oddajo vlog je
septembra
1410

štipendista

porabe sredstev

zaposli

oziroma

za

najmanj

eno

najpozneje do 30.

Prijave sprejemajo na naslovu Kolodvorska

2021.

Zagorje

do

cesta 2,

ob Savi.

St Obalno-kraška regija: rok za prijavo traja do vključno 28. februar-

ja 202 1 oziroma do porabe sredstev. Vrednost javnega

razpisa

je 70 ti-

soč evrov. Do sofinanciranja so torej upravičeni stroški, nastali odi. sepdo

tembra 2020

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

rajo prispeti

na

najpozneje 31. oktobra 2022. Vloge na javni razpis mo-

naslov:

Regionalni razvojni ceritei* Koper, Ulica 15. maja

19, 6000 Koper.
#

Savinjska regija: rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od

1. septembra 2020 do porabe sredstev,
septembra 2021. Vrednost javnega

vendar najdlje

razpisa

do vključno

je 300 tisoč evrov.

Do

30.

sofi-

nanciranja so upravičeni stroški, nastali od 1. septembra 2020 do najpozneje

31.

oktobra 2022.

ske regije,

d. o. o„

Prijave sprejemajo na Razvojni agenciji Savinj-

Ulica XIV. divizije

¥ Podravje: regijo pokriva

je

določen kot odprti rok

sredstev,

vendar

12, 3000 Celje.

Mariborska razvojna agencija. Rok prijave

prijave

in

traja od 12. oktobra 2020 do porabe

najdlje do vključno 26. februarja 2021. Vrednost jav-

nega razpisa je 101 tisoč evrov. Do sofinanciranja so upravičeni stroški,

nastali od 1. septembra 2019 do najpozneje 31. oktobra 2022.
©

Goriška regija: javni razpis objavlja Posoški razvojni center v okviru

Regijske štipendijske sheme goriške regije.
tobra

2020 in traja do porabe

bruarja

2021.

Rok

prijave

začne

teči 1. ok-

sredstev, vendar najdlje do vključno

Vrednost javnega razpisa je 300

28. fe-

tisoč evrov. Do sofinanci-

ranja so upravičeni stroški, nastali od 1. septembra

2020 do najpozneje

31.oktobra2022.
J-

Koroška: vrednost javnega razpisa je 300 tisoč evrov Do sofinancira-

nja so upravičeni stroški, nastali
oktobra
Meža

2022. Prijavite

od

1. septembra 2020

do

najpozneje 31.

se na Regionalno razvojno agencijo za Koroško,

10, 2370 Dravograd.
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V celjskem Dečkovem naselju
opremljajo prva dva bloka
VASILIJ KRIVEC, STA
finance@flnance

V stanovanjski

si

soseski Dečkovo naselje v

Celju, kjer je predvidena gradnja

šestih sta-

novanjskih blokovs 135 najemnimi stanova
nji

in

garažne hiše, sta dva večstanovanjska

objekta že zgrajena. V obeh blokih začenjajo vgradnjo stavbnega pohištva. Trenutno
potekajo

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

žno

tudi

groba gradbena dela za

gara-

hišo.

Z gradnjo,

ki sledi smernicam energetske učinkovitosti, bo celjska občina uredila 2,3 hek-

bo del stanovanj prilagojen gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha.

tarja nerevitaliziranih površin, so sporočili z

Sicer pa so na celjski občini pri projektiranju po
lastnih navedbah sledili sodobnim bivalnim standardom, ki zagotavljajo trajnostno in kakovostno

občine. Gradnja omenjenih blokov je največji
projekt celjske občine v zdajšnji finančni perspektivi. Komunalno infrastrukturo na območju prihodnje stanovanjske soseske je zgradilo podjetje Nivo Eko, ki v sodelovanju s podjetjem Remont gradi tudi stanovanjske bloke

in garažno hišo.
Pri oddaji novih stanovanj bo družba Nepremičnine Celje posebno pozornost namenila mladim in mladim družinam, starejšim, ki jim bodo
namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa

bivalno okolje.
Za

projekt, ki bo končan predvidoma ma-

ja 2022, sta bila odobrena finančni prispevek iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj in pripadajoči prispevek države v skupni vrednosti 5,7
milijona evrov. Vrednost projekta je 16,5 milijona
evrov, pri čemer prispevek celjske občine znaša

nekaj več kot 620 tisoč evrov, družbe Nepremič-

nine Celje pa dobrih 10 milijonov evrov.
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O BIZNIS & TRENDI
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23. in 24. novembra 2020,

.

V dveh dneh bomo na konferenci ponudili nova poslovna
znanja in trende, ki jih narekuje tehnološki napredek v industriji
in gradbeništvu, veliko pozornosti pa bomo namenili tudi
investicijam v gradbeništvu in prihodnosti panoge, tudi v luči
kritičnih medkoronskih in pokoronskih razmer.
Osrednje teme:

•

Ali bo država zmanjšala investicije v infrastrukturo? Kako
se izvaja petletni investicijski načrt, še posebej v luči (po)

|

|

korenskih razmer?

•

Posledice neizvajanja tako imenovanega zlatega
investicijskega pravila
gospodarstvo

v gradbenem sektorju na celotno

v letu 2020. Vpliv izvedenih investicij (obsega
z BDP, če se investicije

gradbenih del) na BDP. Kaj se zgodi

(obseg gradbenih del) precej zmanjšajo ali povečajo.

•

Kako je država kot največji naročnik gradbenih del
sposobna peljati posle? Kako bolje

upravljati projekte in

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

panogo?

•

Pogovor z menedžerji velikih gradbenih podjetij

•

Kako biti uspešen v gradbeništvu -zgodbe uspešnih

•

Izzivi gradbene panoge in recepti za uspeh gradbenih
šampionov

•

Tehnološki trendi v gradbenih materialih in mehanizaciji

•

Leaders of the Future

•

-

primeri najboljših

Inovativni pristopi projektantov s področja gradbenih
konstrukcij in gradbeništva

•

Kako z digitalizacijo in industrijo 4.0 do večje
produktivnosti

|

EBafli
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Kako pretirane so cene na razpisih?
Gradbinci v pogajanjih z UKCL ceno
spustili za 40 odstotkov
Javni naročniki bi se morali manj zanašati na najnižje cene na
odprtih razpisih in več uporabljati tudi pogajanja
ANDREJA REDNAK
andreja.rednak@finance.si

Pred

nedavnim smo

pisali,

da so v UKCL na javnem razpisu za

ureditev sive cone za

COVID-19 v

stavbi

ZVD

dobi-

li pet ponudb, in sicer v višini

bijo javni naročniki na javnih

22,9 odstotka,

razpisih, močno pretirane, za-

najdraž-

sprva

ja Lesnina MG oprema za 42,7
odstotka, sprva drugi najdražji Remont pa za 41,5
Na

ši

odstotka.

to

tudi izbor najcenejšega

gosto

ni dobra novica

po-

za davko-

la dva milijona evrov manj, kot
bo UKCL.
Kaj bodo delali
W

Rok za Izvedbo

del za ure-

koncu je bil tako najcenej-

plačevalce. Ker še vedno preplačajo. In če sklepamo naprej,

v UKjCLje največ 70 koledar-

s ponudbeno ceno

očitno bi morali javni naročni-

skih dni od sklenitve pogod-

Remont

-

ditev sive cone za COVID-19

je UKCL kot takega izbral; rok

ki izvesti pogajanja dosti pogosteje, ne pa zgolj izjemoma, kot

be. Še vedno sicer ostaja vpra-

Ko pa je UKCL izvedel še pogajanja, so ponudniki cene

za revizijske zahtevke sicer

je praksa zdaj.

lotevajo šele zdaj, ko

seveda lahko rečemo za
primere, ko je konkurenca odpr-

boko v drugi fazi epidemi-

od 1,6 do 2,4 milijona evrov.

močno

znižali

Remont

iz

Posel je

dobil

Makro 5 gradnje: 1.564.923
evrov;
Komin

gradnje:

1.945.496

-

in

ga
še

ni potekel.

To

bo na razpisu, bi plačal

361

ta

tisoč

evrov več, kot bo očitno plačal

po pogajanjih (ob predpostavki,
da bo delo opravljeno, kot je tre-

team:

2.058.223 evrov;
Lesnina MG oprema:
2.408.650

evrov z DDV.

nekaterih dru-

gih primerih, kakršnega

smo

razkrili pred nedavnim, ko je
UKCL razpis za srčne zaklopke

je,

ne

pa, denimo,

poleti, ko je

vladalo zatišje.

Kakorkoli, nova siva cona
UKCL v pritličju objekta ob
Bohoričevi ulici (nekdanja

stavba

obravnavi pacientov, ki imajo

ponudnik in tako seveda lahko

poleg akutne bolezni še sum

ponudil tako rekoč kakršnokoli

na COVID-19. V pritlični eta-

ceno, pa bo najverjetneje vsee-

ži bo poleg sob za osebje in

-

no izbran, pogajanja ne bi veliko

shramb urejenih tudi devet

vedoč, da sledijo še pogajanja sprva ponudili bistveno previ-

koristila. Težava je odsotnost tu-

izolimih bolniških sob s toa-

Joj,

Remont:

V

smo glo-

v vsakem sklopu prijavil samo en

1.984.943

evrov;

in delujoča.

šanje, zakaj se razpisa in del

napisal tako ozko, da seje lahko

ba, in ne bo nobenih aneksov).

evrov;

Janko

1,2 milijona evrov z DDV

Epilog je tak: če bi UKCL zgolj
izbral »najugodnejšo« ponud-

Celja.

Ponudbe na razpisu so oddali:

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

najcenejši, je ceno znižal za

ti

razpisi

.

Ta razpis odpira nekaj vprašanj
Na

primer, ali so ponudniki

Vnaprej napovedana

soke cene, tako da bi se lahko v

pogajanja

je konkurence, ki pokaže, po ka-

ZVD)

bo namenjena

letnimi prostori in štiri bolniš-

pogajanjih »izkazali« z velikimi

kšnih cenah material in opremo
kupujejo bolnišnice v tujini. Pri

iz poročila UK-

znižanji? Morda, ampak vseeno

razpisu za srčne zaklopke seje,

slabšem stanju. Iz

portalu javnih naročil, so

je na koncu štela najnižja cena,

denimo, na podlagi primerjave

ba rekonstrukcijo prostorov

enega ponudnika izključili (Janko team), ker ni ponudil celot-

tako da ta logika ne zdrži.

cen izkazalo,

da bi nemška bolče bi kupila enake koli-

(gradbeno-obrtniško-inštala-

nega predmeta javnega naročila, preostale štiri pa pozvali

zuje, da so lahko cene, ki jih do-

Kot je
CL na

razvidno

k dopolnitvi ponudb, kar

Bolj veijetno ta primer naka-

nišnica

-

čine in vrste materiala

-

plača-

ke izolime sobe s stalnim nad-

zorom za bolnike v nekoliko

cijska

dela) ter

/esti je tr 2-

dobaviti pohi-

štvo ln drugo opremo.

so ti

tudi storili. Nato so izvedli pogajanja, kar je bilo v razpisu sicer vnaprej napovedano. Izved-

li

so dva kroga neposrednih po-

gajanj in še končni krog prek sistema elektronskih javnih naro-

čil e-JN. Eden od ponudnikov ni
vztrajal do konca in je bil izločen
kot predrag

(Komin gradnje).

Pogajanja prinesla 361
tisoč evrov prihranka

Trije pa so spustili cene takole:
Makro 5 gradnje, kije bil sprva
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Kdo se poteguje za dograditev policijskega
komunikacijskega sistema Tetra
druge profile za policijo opera-

pisa, torej za opremo, storitve in

tivno zanimivih oseb, trenutno
pa zoper njega poteka vnovič-

vzdrževanje,

ša država dokončati sistem

no sojenje za vdore v Tetro. Or-

za nadgradnjo).

Tetra, to je evropski stan-

nigsicer ves čas trdi, daje vTetro

dard digitalnih radijskih ko-

vdiral po naročilu in z vedenjem
policije, da bi pomagal odkriva-

Kranjska družba Comita je oddala ponudbo za skupaj slabih

ANDREJA REDNAK
andreja.rednak@finance.sl

Desetletje

in

več že posku-

munikacij, ki ga uporabljajo
policija in nekateri drugi dr-

žavni

organi za šifrirano ko-

munikacijo. Na nov razpis za
vzpostavitev in vzdrževanje

Tetre so se

prijavili trije po-

nudniki, cene so od 16,3 do
17,6 milijona evrov z DDV.

razvidno z razpisa, bo cena odločilno merilo, nekaj točk

Kot je

pa prinese še rok izvedbe. Glede na preteklo dogajanje sklepamo, da bo boj za ta veliki posel še
hud, verjetno je mogoče pričakovati tudi revizijske zahtevke,
ko bo znan izbor ali če bo kateri
od ponudnikov izločen.

ter daje po-

infrastrukture, denimo 150 ba-

znih postaj in osem mobilnih,
pa dobavo dispečerskih sistemov, radijskih postaj (po domače voki-tokijev), anten, napajal-

nikov in druge opreme, gradbeno-inštalacijska dela ..., je največ

evrov brez DDV za opcijski del,

17,6 milijona
roma

leli odpraviti.

ski del). Comita je v lasti Danila Durakoviča in ciprskega Perrone Investmenta, lani je z 21

O

pomanjkljivostih in do-

mnevni zastarelosti sistema
Tetra, tudi o nezadostni pokri-

del

ni

1,14 milijona

in

zaposlenimi v Sloveniji ustvari-

čistih pri-

tosti Slovenije z baznimi postajami zanj, pa o kaotičnem načr-

hodkov od prodaje. Je sistemski
integrator za mednarodne pro-

tovanju brez realne ocene stroškov, spornih razpisih
2015 in 2016

...je leta

obširno pisal portal

podcrto.si.

Razpis iz leta
razveljavitvi

37 milijonov evrov

jekte na področju telekomuni-

Javni razpis za dograditev sistema Tetra je bil objavljen leta

dela na območju RS, vzpostavljen kakršenkoli sistem oziroma protokole

za zagotavljanje

neprekinjenega poslovanja, da
ima zagotovljeno usposobljeno ekipo in vzpostavljen sistem
za nadzor kibernetske varnosti
ter da ima zagotovljen vsaj sistem za

upravljanje informacij-

ske varnosti«.

Kot

opozarja po-

nudnik, gre pri Tetri za sistem,

»ki bo v času svojega delovanja
tarča številnih hekerskih vdorov fizičnih in pravnih oseb ter
tujih obveščevalnih služb«, zato bi po njegovem moral naročnik zaostriti zahteve.

zacije in energetsko varčnih sistemov, njeni slovenski partnerji

razpisno dokumentacijo

so Iskratel, Iskraemeco

2016 po
izbora

ma zagotovljeno niti, da ima ponudnik, ki bo dejansko izvajal

kacij, IKT, industrijske avtomati-

in Iskra

Na MNZ so nato res dopolnili
-

in

se

pri tem sklicevali na sklep vlade

Sistemi. Družba največ posluje

o kritični infrastrukturi iz dalj-

v Rusiji, sodeluje z Gazpromom

nega leta 2013; po novem so zahtevali, da mora imeti tisti, ki bo

pri upravljanju njegovih plino-

vodov (pred leti tudi pri pozneje
opuščenem projektu Južni tok),

izvajal integracijo rešitve, certi-

zadeve (MNZ) dobilo
štiri ponudbe. Po dolgotrajnih

lani je odprla predstavništvi za

macijske varnosti, kar dokaže z

potrebe plinovodnih projektov

postopkih je šele maja lani MNZ

v Srbiji in Turčiji.

dokazilom o certifikatu 27001
ali enakovredno.
To je sprožilo nov odziv na

2016,

na njem je ministrstvo za

notranje

izbral ponudbo Telekoma Slovenije, potem ko je druge tri ponudbe izločil. Toda na pritožbo

Italijanska družba Leonardo
oddala ponudbo v vred-

S.p.a. je

tencialnega ponudnika, kije zapisal, da s tem naročnik krši na-

del

podpore in usposabljanje. Opcij-

vila, saj daje naročnik ponudni-

ski del razpisa predvideva tudi

ke neenakopravno obravnaval,
ko je dopolnitev ponudbe dovo-

na družba

lil le Telekomu, drugima dvema
pa ne. MNZ je tako ostal brez dočil in razpisje februarja letos dokončno propadel.

portalu in očitek drugega po-

brez davka

cijski

pustnih ponudb, saj je vse izlo-

fikat za sistem upravljanja infor-

nosti slabih 17,6 milijona evrov z

vizijska komisija izbor razvelja-

pokazalo na ranljivost

za opcij-

la

tema ter zagotavljanje tehnične

Ornigovo vdiranje

(ozi-

licijo na varnostne težave opozarjal, a tam ranljivosti niso že-

Iskratela in italijanskega ponudnika Leonarda je državna re-

do LTE-omrežja.

evrov z DDV

14,4 milijona brez DDV,

400 dni, naročilo pa vključuje
tudi osemletno vzdrževanje sis-

nadgradnjo sistema s povezavo

še 1,13 milijona

od tega 13,28 milijona za glav-

Telekoma propadel

Rok za izvedbo posla, ki
vključuje dobavo in montažo

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

ti njene ranljivosti,

ter

DDV ter 14,4 milijona

(od tega 13,44 milijona za glavni

čelo zagotavljanja konkurence

tisoč evrov za opLeonardo je global-

in enakopravne obravnave ponudnikov, po njegovem namreč

eno naj večjih ita-

na našem trgu »s takšnim certi-

je imela

fikatom razpolagata le dva po-

13,8 milijarde evrov prihodkov
in 49

tencialna ponudnika«. Zato je
MNZ pozval, naj rok za odda-

jev do radarjev, orožja in komu-

jo ponudb podaljša za najmanj
dva meseca, da bodo tudi drugi

nikacijskih sistemov;

in

še

971

del).

in

lijanskih podjetij

- lani

tisoč zaposlenih -, ki proizvaja in prodaja od helikopterposel

ponudniki lahko pridobili certi-

nje digitalnega omrežja za pot-

Tetra seje pri nas potegovala že

rebe državnih organov sega v
leto 2004, čeprav so se pilotne

na prvem razpisu.

fikat ali pa se povezali z nekom,
ki certifikat ima. MNZ je rok podaljšal, a le za dva tedna.

Prva

državna strategija grad-

nabave baznih postaj za
začele že leta 2002. Leta

Tetro
2012

Letos nov razpis, kdo so

Kot

ponudniki
Julija letos je MNZ objavil
javni razpis

nov

za gradnjo infra-

je bila narejena projektna do-

strukture

kumentacija za dokončanje sis-

talnega radijskega sistema dr-

tema, na njej večinoma temelji

žavnih organov po standardu
Tetra. MNZ je septembra dobil

tudi zdajšnji razpis.
Leta 2014 je na pomanjkljivosti sistema Tetra opozoril

takra-

tni študent fakultete za varnoin heker Dejan Omig,

stne vede

kije vdiral vanj in prisluškoval
policiji. Lani je bil pogojno obsojen zaradi vdorov v spletne in

in vzdrževanje

tri ponudbe, je razvidno

digi-

iz ob-

jave na portalu e-JN:

Ponudba Telekoma Slovenije
znaša

skupaj 16,3 milijona evrov

z DDV (oziroma slabih 13,4 mi-

lijona evrov brez DDV,

od tega

12,25 milijona za glavni del raz-

za

zanimivost omenimo, da

se ponudbi Comite in Leonarda

pod črto razlikujeta le za okoli

500

evrov.

Očitki ponudnikov

MNZ je

dobil na portalu javnih

naročil zelo veliko vprašanj potencialnih ponudnikov. Med
njimi je tudi očitek, da naj bi bili
pogoji napisani preveč ohlapno

oziroma skopo ter da zato razpi s
ne omogoča lojalne konkurence. Še več, da zato »naročnik

ni-
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NOVA GORICA, GORICA

-

Dizajnerska osvetlitev in svetlikajoča se tla

kolesarska pot
dobila računalniško podobo
Čezmejna

Medtem ko v Solkanu pospešeno
poteka gradnja brvi čez Sočo, se zaključuje

nadaljevala navkreber
ulici Pot na Breg do desnega razcepa
proti goriški Ulici degli Scogli, od tam pa

pravljamo pa se že tudi na fazo pridobivanja

od brvi do mejnega prehoda med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico.

naprej čez solkansko polje do solkanskega

Projekta

mejnega prehoda. Tam pot prečka cesto in

predvidoma v roku enega

Oba projekta sodita med

se nadaljuje

projektiranje za gradnjo čezmejne kolesarske
in pešpoti

turne
GO,

ob

meji:

štiri

infrastruk-

ukrepe Isonzo-Soča v okviru EZTS

ki je financiran

iz

programa

Interreg

Italia-Slovenija 2014-2020. Prvi izmed štirih
sklopov ukrepov je zajemal ureditev zelenih

Urejen

po

smo tudi soglasja vseh soglasodajalcev. Pri-

lodvorske poti,

Odsek

zelenem pasu vzdolž Kodo Trga Evrope/Transalpina.

po

vzdolž Kolodvorske

poti

asfaltiran. Tam
zeleno okolico

poti

ne bo

je zaradi

lepšega stapljanja z
predviden utrjen kamnit

je

za

izvedbo del.

Ta

bo

meseca,

končan
daje pa

nam vso potrebno podlago za javno naročilo
za gradnjo, kije predvideno konec letošnjega

leta,«

je

za

Primorski

Tomaž Konrad,

GO.

Če

dnevnik

pojasnil

pomočnik direktorja EZTS

bo šlo vse po načrtih, bi gradnjo koin pešpoti od solkanskega kajak

površin s parkirišči za avtodome v rekrea-

granulat oz. makadam, ki bo v bližini Trga

lesarske

cijskem parku v Vrtojbi in je že zaključen.

Evrope prešel

sodi v drugi sklop, tretji zajema omenjeno kolesarsko in pešpot ob
meji, četrti pa izgradnjo kolesarskih in pešpoti ob Soči od Ulice Scogli do Pevmskega

posipom, s čimer želijo načrtovalci poudariti

do mejnega prehoda na Erjavčevi
ulici lahko začeli spomladi. Okvirna cena za
gradbena dela, ki naj bi trajala slabo leto,

Brv v Solkanu

Stražic ter Pevmskega parka do
Skabrijelove ulice.

parka in

Tokrat

v ospredje

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

bil Projekt za gradnjo, pridobili

centru, od koder se bo

kolesarske

postavljamo

t.

i.

izgradnjo čezmejne peš in

do mejnega
EZTS GO so namreč
pred kratkim objavili nekaj računalniških
upodobitev končne rešitve, ki razkrivajo
poti

od brvi

čez Sočo

prehoda Erjavčeva. Na

predvsem

podrobnosti

ureditve v bližini

Trga Evrope/Transalpina.

Trasa 3,5-kilometrske

kolesarske

in

pešpoti se bo torej začela ob izteku brvi na
levem bregu Soče pri solkanskemu kajak

v granulat z fluorescentnim

posebnost čezmejnega pasu. Na tistem ob-

bodo tudi nameščena umetniška
svetlobna telesa, postavljena v skupine, ki
bodo osvetljevala ozelenitev in mejne kamne.
močju

Od

Trga Evrope se bo kolesarska pot nadaprehoda na Erjavčevi,

centra

znaša 460.000

datki o

navezavi

kjer se bo navezala na mrežo kolesarskih

slovenski

Nove

Gorice in na

kolesarsko

Šempetru. V sklopu projekta na

pešpot

okoliški ponudbi.

frastrukturnih

železniškim
prehodom, navezavo na kolesarsko pot v
Šempeter, cesto proti središču Nove Gorice
problematičnega

območja

z

Na

za smeti. Na italijanski strani meje se bo ta

videna

prometno precej

bo

z urbano opremo kot so klopi z mizo in koši

kolesarska pot navezala na

ureditev sedaj

meji

strani je predvideno eno počivališče

območju mejnega prehoda Erjavčeva predše

ob

na druge kolesarske in pe-

v bližini ter o

špoti

pot proti

in

opremljena z informacijskimi tablami s po-

ljevala do mejnega
poti Gorice,

evrov brez DDV.

Kolesarska

že

t.

i. 4. sklop in-

ukrepov, v okviru katerega je

predvidenih več počivališč, (km)

in v drugi smeri proti Italiji.
V
poti ob

kakšni fazi je torej projekt kolesarske
meji? »Sedaj smo

v

fazi projektiranja.

Računalniška
podoba nove
kolesarske

poti
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MURSKA SOBOTA

V likvidacijo so poslali

razvojni

fantomski Pomurski

inštitut, kije bil leta 2008 ustano-

vljen za seznanjanje zainteresirane javnosti s projektom gradnje hidroelektrarne na

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

Muri. Inštitut je vodil nekdanji generalni
direktor policije in apaški župan Darko

Anželj in za to prejemal plačo. Vrata pisarne so bile praviloma ves čas zaprta.
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PRIHAJA ČAS ZA ČIŠČENJE
OKEN, DA BOMO IZKORISTILI
JESENSKE ŽARKE

Svetujemo
Očistiti bi jih morali vse od dvakrat pa do štirikrat na leto – če umazanih oken ne prenesete, pa
seveda večkrat.
Foto: Ro_ksy/Shutterstock

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

Deli s prijatelji
12. 10. 2020 | Besedilo: T. S. P.

ogrevanje, razgled, jesen, čiščenje, okna
Okna naj bi očistili dvakrat do štirikrat letno, saj nam omogočajo lep razgled in v prostore povabijo
sončne žarke, ki nam ogrejejo dom.

Pri pasivni gradnji z okni izkoriščamo sončno energijo, saj z njo ogrevamo prostore v
hiši. Na južno orientiranih oknih lahko med decembrom in februarjem, ko je pri nas
najhladneje, računamo na pozitivno bilanco, to pomeni, da bodo toplotni dobitki skozi
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okna večji od toplotnih izgub. Predvsem zaradi tega, pa tudi, ker nam okna omogočajo
pogled na zunanji svet, moramo redno skrbeti za njihovo čistočo. Očistiti bi jih morali vse
od dvakrat pa do štirikrat na leto – če umazanih oken ne prenesete, pa seveda večkrat.

Najbolje je, da se pomivanja lotimo na oblačen (a ne deževen)
dan. FOTO: Rasim Rasimoglu/Shutterstock

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

Pravi trenutek
Za čiščenje oken moramo izbrati pravi trenutek. Najbolje je, da se pomivanja lotimo na
oblačen (a ne deževen) dan. Če bomo okna pomivali, ko bo pripekalo sonce, nam bodo
vroči žarki sproti sušili površino, na njej pa se bodo naredile lise. V primeru, da
oblačnega in suhega vremena ni, vi pa ste že v nizkem startu, strokovnjaki za čiščenje
svetujejo, da pomijete tista okna, ki se nahajajo na senčni strani hiše ali stanovanja.
Najprej moramo odstraniti vso nečistočo s stekel in okvirja. Uporabite lahko metlico ali
sesalnik. Ta korak je pomemben predvsem zato, ker se boste izognili hitro umazani vodi
oziroma mešanici vode in čistil za pomivanje oken. Med odstranjevanjem nečistoče se
lotite še čiščenja zaves, žaluzij in senčil.
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Čiščenje stekla med gradbenimi deli
Med gradbenimi deli poskušajte preprečiti, da bi
vgrajeno steklo prišlo v stik z agresivno umazanijo.
Posebej nevarni so beton, cement, ometi in malta. Ker
so močno alkalni, lahko povzročijo razjede na steklu. Če
jih z veliko količino vode takoj ne odstranimo, lahko
steklo izgubi sijaj in postane motno.
Prašne delce moramo s stekla odstraniti previdno.
Namesto suhega postopka raje uporabimo vodo. Za
odstranjevanje maščob ali ostankov tesnil lahko
uporabimo topila, kot sta špirit ali izopropanol,
pojasnjujejo na spletni strani AJM. V primeru, da s
stekla odstranjujemo nalepko, pa se izogibajmo uporabi
raznih nožev, britvic ali drugih ostrih kovinskih orodij.
Preizkusite lahko več različnih načinov, na primer: s
čistilom za okna, alkoholom za razkuževanje,
odstranjevalcem laka za nohte, kisom in celo otroškimi
mokrimi robčki.
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Izberite ustrezno čistilo
Izberite čistilo, ki vam najbolj ustreza, in ga uporabite toliko, da boste odstranili vse
nečistoče in madeže. Če boste uporabljali zgolj čistilo za okna, strokovnjaki svetujejo, da
prihodnjič okna pomijete zgolj z vodo ali mešanico vode, kisa in alkohola za
razkuževanje, v razmerju 2 : 0,5 : 0,25. Če okna niso zelo umazana, jih lahko očistite
tudi z vodo in krpo za okna.
PREBERITE ŠE: Jesensko čiščenje še pomembnejše od spomladanskega

Izogibajte se ročnim pomivalcem
Ročni pomivalci oken so običajna oprema vsakega gospodinjstva, a če jih ne znate
pravilno uporabljati, je bolje, da se jih izogibate. Na steklu boste z njimi pustili svetle
črte, ki vas bodo zgolj spravljale v obup. Okna brišite s krpami iz mikrovlaken, ki so
vpojne, ne puščajo sledi, poskrbijo za sijoč videz, lahko pa jih tudi operete v pralnem
stroju. Še boljše so krpe, namenjene za pomivanje oken (na videz podobne "jelenovi
koži").

73

Iusinfo.si
Država: Slovenija

12.10.2020
Ponedeljek, 16:12

Kazalo

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-no...

1/3

Začenja se gradnja tretje razvojne osi
12.10.2020 15:51

Šoštanj/Slovenj Gradec/Novo mesto, 12. oktobra (STA) - Z uvedbo izvajalca v dela v
Gaberkah se bo v torek začela gradnja tretje razvojne osi, prometnice, ki naj bi v
prihodnosti potekala od hrvaške do avstrijske meje. Začetek del bodo z manjšo
slovesnostjo obeležili v četrtek. Zamisli o izgradnji tretje razvojne osi so stare pol
stoletja, Korošci pa si zanjo glasno prizadevajo zadnjih 16 let.
Trasa tretje razvojne osi je predvidena kot povezovalna cesta severne in jugovzhodne
Slovenije z državnim avtocestnim križem. Razdeljena je na osem odsekov, ki se razvrščajo na
prostoru od mejnega prehoda Holmec na meji z Avstrijo do mejnega prehoda Vinica na meji s
Hrvaško.
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Začetek gradnje leto dni kasneje od določil protokola
Gradnja na odseku Velenje-Slovenj Gradec se bo začela leto dni kasneje, kot je predvidel leta
2017 podpisan protokol med Koroško ter Savinjsko-Šaleško regijo in državo, predvsem na
Koroškem pa so jo že nestrpno pričakovali.
Koroška namreč zdaj tudi z več kot 60-kilometrsko oddaljenostjo od avtocestnega križa velja
za eno od središča države prometno najbolj odrezanih regij, na kar so Korošci, posebej glasno
v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os, opozarjali vrsto let.
Odsek Velenje-Slovenj Gradec, dolg 17,5 kilometra, je drugi od štirih odsekov severnega dela
tretje razvojne osi, v prostor pa je bil z državnim prostorskim načrtom umeščen prvi, in sicer
leta 2013. Poleg tega odseka je v prostor od januarja 2017 že umeščen tudi 14-kilometrski
odsek Šentrupert-Velenje, uredba o tem pa je prestala tudi ustavno presojo. Medtem postopki
za umeščanje v prostor odsekov Slovenj Gradec-Dravograd in Dravograd-Holmec tečejo.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je tudi ob nedavnem obisku vlade na Koroškem
poudaril, da se bo tretja razvojna os nadaljevala proti Holmcu oz. Avstriji, in napovedal, da se
bo z avstrijskim ministrstvom za promet decembra pogovarjal, kako tretjo os navezati na
avstrijsko cestno omrežje. Za aktualno, tako kot za prejšnjo vlado, je projekt tretje razvojne osi
med najpomembnejšimi infrastrukturnimi projekti.
Prva dela v šoštanjski občini, na Koroškem predvidoma prihodnje leto
Za prva dela na lokaciji Gaberke v občini Šoštanj, ki so zajeta v sklopu D - Gaberke, je Dars
po dobrem letu dni izbirnega postopka izbral konzorcij vodilnega partnerja, družbe Kolektor
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CPG, s podjetjema CGP iz Novega mesta in Voc Celje. Vrednost del znaša 8,5 milijona evrov
brez DDV, rok izvedbe je 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
Na Koroškem pa se bodo prva dela predvidoma začela prihodnje leto na lokaciji, imenovani
Jenina, na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Javni razpis za sklop F - Jenina že teče,
Dars pa z njim išče izvajalca, ki bo opravil dela, ocenjena na okoli 30 milijonov evrov brez
DDV. Zajemajo gradnjo trase dela hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik,
mostu Jenina in še nekatera druga dela.
Predvidoma v roku enega meseca Dars načrtuje objavo še dveh javnih naročil, in sicer za
sklop B - Škalsko jezero in sklop H - Konovo. Na celotnem odseku Velenje-Slovenj Gradec je
Dars doslej pridobil 74 odstotkov površin, potrebnih za gradnjo tega odseka.
Gradnja obeh odsekov od Šentruperta do Slovenj Gradca je ocenjena na okoli 937 milijonov
evrov brez DDV. Po zdajšnjih načrtih naj bi se gradnja odseka Velenje-Slovenj Gradec končala
v letu 2024, gradnja odseka Šentrupert-Velenje pa v letu 2026.
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Od prvih zamisli o tretji razvojni osi že okoli pol stoletja
Prve zamisli o tretji razvojni osi segajo v konec 60. let prejšnjega stoletja, ko so začeli razvijati
slovensko avtocestno omrežje. Prvi korak k operativni uresničitvi projekta pa je bil storjen
februarja 2004, ko je DZ sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji. Sledili so različni postopki, obljube, napovedi in umeščanja v prostor, ki še
potekajo in ki so nemalokrat naletela na nasprotovanja lokalnega prebivalstva in različnih
civilnih pobud.
Na južnem delu tretje razvojne osi, kjer je bil pri Novem mestu prvotno začetek del predviden
že konec leta 2018 ali v 2019, bi lahko po zadnjih napovedih ministra Vrtovca prva gradbena
dela začeli prihodnje leto. Do dokončne izgradnje celotne tretje razvojne osi pa je še daleč, saj
med drugim več odsekov še ni niti umeščenih v prostor.
Kar zadeva nadaljnje umeščanje hitre ceste v prostor na Koroškem, je župan Občine Prevalje
in predsednik odbora za spremljanje projekta tretje razvojne osi Matic Tasič tudi ob obisku
vlade prejšnji teden pozval pristojne na ministrstvih, da pospešijo postopke umeščanja
severno od Slovenj Gradca do Dravograda ter nato do Holmca, saj si želi, da bi se Korošci po
celotni prometnici lahko peljali do konca prihajajočega desetletja.
Vzporedno z umeščanjem hitre ceste je pomembno tudi prostorsko umeščanje obvoznic, ki
bodo vezane na hitro cesto. Na Koroškem so te tri, in sicer južna slovenjgraška obvoznica ter
obvoznici okoli Dravograda in Raven na Koroškem. Postopki v zvezi s tem potekajo.
Sicer pa bo s prvimi deli na Koroškem, ki bodo predvidoma prihodnje leto, po napovedih
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prenehala z delovanjem Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, ki je pod vodstvom
koordinatorja Aljaža Verhovnika izvedla številne aktivnosti. Predvsem je v pogovorih s
pristojnimi opozarjala na nujnost izgradnje sodobne cestne povezave do Koroške, ki bo po
mnenju mladinske iniciative prispevala k razvoju regije in preprečila nadaljnje odseljevanje
mladih.

76

