Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 14. 8. 2020
Število objav: 12
Internet: 10
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

Gradnja po slovensko: odkrili kup nedovoljenih objektov, 20 jih morajo rušiti

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

A. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...neskladne objekte, so z odločbami odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti (nepopolna označitev gradbišča s
tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; nepopolna gradbiščna tabla na dvojezičnem območju;
začetka gradnje ni prijavljen na predpisane način; dokazila o imenovanju nadzornika za vodenje...

Naslov

Brezpredmetna sodba upravnega sodišča (2)

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

Mateja Jaklič

Teme

Gradbeni zakon

...podlagi zahtev EK v novi zakonodaji kot integralni postopek, ampak so se pristojni leta 2018 hoteli znebiti civilnih
iniciativ s prehodnimi določbami nove gradbene zakonodaje in so večino okoljevarstvenih postopkov, tudi tega, ki se
nanaša na gradnjo tretje razvojne osi – jug, vodili po starem. O tem smo februarja seznanili...

Naslov

Obisk ameriškega zunanjega ministra v Sloveniji – prijateljstvo, posel ali oboje?

Medij

Radioprvi.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

Matjaž Trošt

Teme

Gradbeništvo, graditev

...osvetlili ozadje skupne izjave o varnosti omrežij 5G in tehnološke tekme s Kitajsko, razgrnili ameriške interese na
področju energetike, tudi v luči zamisli o graditvi drugega bloka krške nuklearke, in se vprašali, ali bomo v Sloveniji v
prihodnje gostili ameriške vojake. O gospodarskih, političnih in strateških vidikih...

Naslov

Inšpekcija: Vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 13. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Za tri neskladne objekte so odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Med temi so bile, da na gradbiščni tabli niso
bili navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, da gradbiščna tabla na dvojezičnem območju ni bila popolna, da
začetek gradnje ni bil prijavljen na predpisan način, da ni bilo dokazil o imenovanju...

Naslov

Visoke lesene stavbe so gradnja prihodnosti - kako smo zraven Slovenci

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

Smilja Štravs

Teme

Gradbeništvo, graditev

...seveda ob primernem vzdrževanju. Predvsem je treba preprečiti, da bi les poškodovala voda, potrebna pa je tudi
zaščita pred lesnimi škodljivci. V ta namen inženirji načrtujejo optimalen potek vodovodnih in kanalizacijskih vodov po
stavbi. Da je dolga življenjska doba lesene konstrukcije mogoča, nam pričajo mnoga zelo...
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Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet

Zaporedna št.
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Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

Ena uspela, druga ne

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Iz naših krajev; 13. 8. 2020

Avtor

R. G.

Teme

Gradbena parcela

Stran: 9

Površina: 124 cm2

...nove stanovanjske soseske z garažami in s parkirišči ter urejenimi zelenimi površinami. Edini dražitelj, podjetje
Termont iz Ljubljane, je za severni del gradbene parcele, velike 7.500 kvadratnih metrov, odštel več kot 600 tisoč
evrov. Južni del parcele, velik malo več kot štiri tisoč kvadratnih metrov, še nima kupca, za...

Naslov

Tako je tranzicijski tajkun Herman Rigelnik z družbo Protej ogoljufal male delničarje z
mizerno ponujeno ceno za delnico ob kupnini 232,2 milijonov evrov Triganita za lastništvo
Adria Mobila!

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

Luka Perš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nekdanjega predsednika države Milana Kučana in med ustanovnimi člani Foruma 21. Rigelnik si je svojo pot do
premoženja koval kot minister za industrijo, gradbeništvo in energetiko v Zemljaričevi vladi. Kasneje je služboval še v
Gorenju in v podružnici Ljubljanske banke v Nemčiji. Od leta 1992 do 1994 je bil predsednik...

Naslov

VISOKE LESENE STAVBE SO GRADNJA PRIHODNOSTI

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 8. 2020

Avtor

Smilja Štravs

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 34

Površina: 2.558 cm
2

...poškodovala voda, potrebna pa je tudi zaščita pred lesnimi škodljivci. V ta namen inženirji načrtujejo optimalen
Križno lepljen les je prinesel velike spremembe pri gradnji z lesom, pravi Boštjan Brank z ljubljanske fakultete za
gradbeništvo in geodezijo. potek vodovodnih in kanalizacijskih vodovpo stavbi. Daje dolga življenjska...

Naslov

Trenutno v Pomurju iščejo vodjo oddelka, učitelja in prehranskega svetovalca

Medij

Pomurec.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izobrazbo in opravljeni vozniški izpit kategorije B. Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti do 17. 8. 2020. REFLEX
podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina Gornja Radgona d.o.o. išče vodjo oddelka za
določen čas šestih mesecev. Pričakujejo končano visokošolsko 1. stopnje, visokošolsko strokovno...

Naslov

Gradnja po slovensko: odkrili kup nedovoljenih objektov, 20 jih morajo rušiti

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

A. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...neskladne objekte, so z odločbami odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti (nepopolna označitev gradbišča s
tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; nepopolna gradbiščna tabla na dvojezičnem območju;
začetka gradnje ni prijavljen na predpisane način; dokazila o imenovanju nadzornika za vodenje...
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Internet
Zaporedna št.
11

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
12

Povzetek

Naslov

Stopnja in število prostih delovnih mest sta bili v 2. četrtletju 2020 za več kot tretjino manjši

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vseh dejavnostih. Največji upad števila zasedenih delovnih mest je bil zabeležen v predelovalnih dejavnostih (za
6.300), v gostinstvu (za 4.400) in v gradbeništvu (za skoraj 4.200). Primerjava med četrtletji kaže, da je bil tokratni
upad največji od leta 2008 odkar se izvaja to raziskovanje. Nekoliko manjši upad...

Naslov

Število zasedenih delovnih mest za skoraj 30.000 manjše kot v prejšnjem četrtletju

Medij

Morel.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vseh dejavnostih. Največji upad števila zasedenih delovnih mest je bil zabeležen v predelovalnih dejavnostih (za
6.300), v gostinstvu (za 4.400) in v gradbeništvu (za skoraj 4.200). Primerjava med četrtletji kaže, da je bil tokratni
upad največji od leta 2008 odkar se izvaja to raziskovanje. Nekoliko manjši upad...
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13.08.2020

Slovenskenovice.si

Četrtek, 16:16

Država: Slovenija

Kazalo

1/3

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

Deli:
GRADBENA INŠPEKCIJA TRKA NA VRATA

Gradnja po slovensko: odkrili kup nedovoljenih
objektov, 20 jih morajo rušiti
Objavljeno 13. avgust 2020 16.04 | Posodobljeno 13. avgust 2020 16.04 | Piše: A. L.
Ključne besede:

nelegalni objekti

neskladni objekti

nevarni objekti

nadzor

Slovenija

inšpekcija

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

Ugotovili so 25 nedovoljenih objektov: 20 nelegalnih, 3
neskladne in dva nevarna objekta. Za nelegalne so bile izdane
odločbe, s katerimi so odredili ustavitev gradenj ter rok za
odstranitev objektov.

Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen, Delo

Kaj berejo drugi
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13.08.2020

Slovenskenovice.si

Četrtek, 16:16

Država: Slovenija

Kazalo

2/3

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

Ta članek trenutno bere
18

Gasilci gasili vozilo in hladili fasado
3

Živim v zabojniku, prav luštno je!
1

Pretresljivi prizori iz Domžal, debela
1

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

storitev omogoča

»Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov še vedno ugotavljamo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno
usmerjenih rednih nadzorih terena (kjer ni podane prijave ali pobude) izredno visok. Glede na to, da do sedaj pridobljeni rezultati predmetne akcije preprečevanja
nedovoljenih gradenj objektov v letu 2020 kažejo, da je 35,7 odstotka preverjenih objektov oziroma vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen, lahko ugotovimo, da se
stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo.« Tako je pokazal nadzor 34 gradbenih inšpektorjev, ki so izvedli akcijo za preprečevanje nedovoljenih
gradenj objektov.
Poostren nadzor je bil prvenstveno usmerjen v objekte v gradnji na varovanih območjih in ne v že zgrajene in vseljene objekte. Gradbeni inšpektorji so z rednimi
pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja
dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem, pojasnjujejo z ministrstva za okolje in prostor.

Objekti bodo padali
V akciji je sodelovalo 34 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 183 inšpekcijskih nadzorov in 18 zaslišanj. Uvedli so 142 postopkov, od teh 139 upravnih inšpekcijskih
in tri prekrškovne. Do začetka avgusta so odločili v 70 zadevah in ugotovili 25 nedovoljenih objektov (20 nelegalnih, 3 neskladne in dva nevarna objekta). Za 20
nelegalnih objektov so gradbeni inšpektorji izdali odločbe, s katerimi so odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov. Za dva nevarna objekta pa so
odredili takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje. Za tri neskladne objekte, so z odločbami odredili odpravo
ugotovljenih nepravilnosti (nepopolna označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; nepopolna gradbiščna tabla na
dvojezičnem območju; začetka gradnje ni prijavljen na predpisane način; dokazila o imenovanju nadzornika za vodenje strokovnega nadzora pri gradnji objekta ne
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Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

13.08.2020
Četrtek, 16:16

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

3/3

obstajajo; načrt organizacije gradbišča ni izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja ter zapisnik o zakoličbi ne obstoji), javljajo iz ministrstva za okolje in
prostor.

Izdane tudi kazni
V sklopu akcije je bila izdana ena odločba po Zakonu o prekrških (ZP-1) z izrečenim opominom, ena odločba o prekršku v višini izrečene globe 5000 evrov in en
plačilni nalog po ZP-1 v višini izrečene globe 1000 evrov. Ugotovljeni prekrški so se nanašali na ugotovljene nedovoljene objekte, ko se je z gradnjo pričelo pred
pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

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

V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so gradbeni inšpektorji zavezancem izrekli opozorilo na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ter jim odredili
rok za njihovo odpravo.
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Delo.si
Država: Slovenija

13.08.2020
Četrtek, 05:02

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/pisma/brezpredmetna-sod...

1/2

Brezpredmetna sodba upravnega sodišča (2)
Bralcem oziroma širši javnosti smo dolžni pojasniti, da je izjava
Darsa zavajajoča.
Objavljeno
13. avgust 2020 05.00

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

Posodobljeno
13. avgust 2020 05.00

Za razliko od Darsa v CI trdijo, da so brezpredmetni vsi postopki in nezakonita vsa dokumentacija, ki je podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo tretje razvojne osi – jug. Foto Voranc
Vogel/Delo
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Delo.si
Država: Slovenija

13.08.2020
Četrtek, 05:02

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/pisma/brezpredmetna-sod...

2/2

Mateja Jaklič, predstavnica CI 3ROS-jug,, Novo mesto
Delo je 5. avgusta na strani 3 objavilo članek Brezpredmetna sodba upravnega sodišča v zvezi s tretjo razvojno osjo – jug (3ROS-jug).
V civilni iniciativi 3ROS-jug (CI) ugotavljamo, da je naslov članka povzetek izjave Darsa, ki pravi, da je že maja 2020 na ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vložil vlogo za izdajo
gradbenega dovoljenja (GD) na podlagi zakona o interventnih ukrepih, ker naj bi se postopek, ki poteka pred agencijo za okolje (Arso), prekvalificiral v postopek za izdajo GD na MOP. To naj
bi se zgodilo, ko bo Arso od MOP prejel zaprosilo in bodo stranske udeležence v integralnem postopku presojali po gradbenem zakonu. Zato Dars pravi, da je sodba nerelevantna za postopek
pred MOP. Bralcem oziroma širši javnosti smo dolžni pojasniti, da je ta izjava Darsa zavajajoča.
Kot prvo: V CI trdimo, da so brezpredmetni vsi postopki in nezakonita vsa dokumentacija, ki je podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo tretje razvojne osi – jug. Ta je namreč izdelana na
podlagi državnega prostorskega načrta (DPN), o katerem je že evropska komisija (EK) ugotovila, da je bil pripravljen in sprejet v nasprotju z evropskimi direktivami. Javno predstavljen nam
je bil namreč le osnutek ene variante poteka trase ceste, in še to v fazi, ko naj ga ne bi bilo več mogoče spreminjati. Zato že leta 2011 ni bilo mogoče vplivati na lokacijo umestitve ceste v
prostor. Vsi pristojni to dejstvo še vedno ignorirajo, zato bomo to dokazovali še v vseh upravnih in sodnih postopkih, ki sledijo, če bo treba, še nadaljnjih deset let. Saj smo v naši državi to
možnost dobili šele zdaj.
Kot drugo: Prekvalificirani postopek pomeni, da je to še vedno ta, isti postopek. Integralni postopek pa ne pomeni nič drugega kot združen okoljevarstveni in gradbeni postopek. To pomeni, da
vse, kar je zdaj naloga Arsa, postane naloga MOP. Zato bodo, v kateremkoli postopku že, v pravni državi morali spoštovati tudi sodbo upravnega sodišča. Bistvo te je, da napotuje naše
odločevalce (ni bistveno, ali je to Arso ali MOP!), da pri odločanju o tem, ali je na neki lokaciji dopustna gradnja objektov z vplivi na okolje, spoštujejo evropsko pravo. Morebitno dovoljenje
za gradnjo objekta z vplivi na okolje je tudi podlaga za pridobitev evropskih sredstev.
Če bi Dars oddal vlogo na MOP, bi ta vloga na podlagi veljavne zakonodaje morala biti s celotno dokumentacijo za izdajo GD objavljena na spletnem portalu e-uprava. Objave na tem portalu
dnevno spremljamo in beležimo, vendar taka vloga do danes ni bila objavljena. Samo ugibamo lahko, da je verjetno dokumentacija še vedno tako nepopolna, da vloga ni sposobna obravnave
in javne razgrnitve, vendar je MOP očitno tudi po več mesecih nepopolnosti ne zavrne.
Bistveno je tudi vprašanje, ali bo EK sploh odobrila evropska sredstva za postopke v zvezi z DPN. Postopek priprave in sprejetja DPN za tretjo razvojno os – jug je namreč presojala od lets
2013 do 2016 in ugotovila, da pri tem niso bile spoštovane direktive EU. Zato je EK naši državi izdala tudi uradni opomin. Slovenija je zakonodajo potem spremenila, DPN pa je še naprej
veljal.
Sporno je tudi, ker se tudi postopek pred Arsom leta 2018 ni začel na podlagi zahtev EK v novi zakonodaji kot integralni postopek, ampak so se pristojni leta 2018 hoteli znebiti civilnih
iniciativ s prehodnimi določbami nove gradbene zakonodaje in so večino okoljevarstvenih postopkov, tudi tega, ki se nanaša na gradnjo tretje razvojne osi – jug, vodili po starem. O tem smo
februarja seznanili EK, ki je našo državo marca na to opozorila. Zato pa so zdaj problemi s tem, kako čim prej prekvalificirati obstoječe, propadle (dvostopenjske) postopke v (združene)
integralne.

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

Posledica opisane prakse prostorskega načrtovanja in »telovadbe« z zakonodajo so današnji problemi v upravnih postopkih, v katere se vmešavajo še »nebodijihtreba«. Čas za črpanje sredstev
EU (v tej perspektivi) pa se izteka.
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Radioprvi.rtvslo.si

13.08.2020
Četrtek, 18:28

Država: Slovenija

Kazalo

https://radioprvi.rtvslo.si/2020/07/studio-ob-17-0...

1/1

Obisk ameriškega zunanjega ministra v
Sloveniji – prijateljstvo, posel ali oboje?

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

radioprvi.rtvslo.si/2020/07/studio-ob-17-00-330

Postanek državnega sekretarja Mika Pompea na Bledu je prvi obisk kakega
ameriškega zunanjega ministra v Sloveniji po skoraj četrt stoletja. Dobro in
koristno je imeti za svoje zaveznice najmočnejše države na svetu, če to ne
izključuje možnosti sodelovanja z drugimi. Zadovoljstvo ob srečanju zato
spremlja tudi previdnost. V oddaji bom osvetlili ozadje skupne izjave o
varnosti omrežij 5G in tehnološke tekme s Kitajsko, razgrnili ameriške
interese na področju energetike, tudi v luči zamisli o graditvi drugega bloka
krške nuklearke, in se vprašali, ali bomo v Sloveniji v prihodnje gostili
ameriške vojake.
O gospodarskih, političnih in strateških vidikih slovensko-ameriških odnosih
voditelj Matjaž Trošt in gostje:
- Faris Kočan, Center za mednarodne odnose pri Fakulteti za družbene
vede,
- Miroslav Gregorič, strokovnjak za jedrsko varnost, nekdanji direktor
Uprave za jedrsko v varnost in inšpektor Mednarodne agencije za jedrsko
energijo ,
- Aleš Špetič, podjetnik, nekdanji digitalni glasnik.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia
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15:41
15:41

Kazalo

https://www.sta.si/2795708/inspekcija-vsak-tretji-...

1/1

Inšpekcija: Vsak tretji objekt v gradnji
nedovoljen
Gradbena inšpekcija je v okviru letošnjega nadzora, ali imajo objekti v gradnji gradbeno dovoljenje, v 70 odločenih
zadevah ugotovila 25 nedovoljenih objektov. Od teh je 20 nelegalnih, trije neskladni in dva nevarna objekta, so danes
sporočili z inšpektorata za okolje in prostor.
Gradbeni inšpektorji so v nadzoru med februarjem in julijem preverjali, ali imajo objekti, ki so v gradnji, izdano gradbeno
dovoljenje. Uvedli so 139 inšpekcijskih postopkov in do 4. avgusta odločili v 70 zadevah.
Za 20 nelegalnih objektov so odredili ustavitev gradenj in rok za odstranitev objektov. Za dva nevarna objekta pa so
odredili takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje.
Za tri neskladne objekte so odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Med temi so bile, da na gradbiščni tabli niso bili
navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, da gradbiščna tabla na dvojezičnem območju ni bila popolna, da začetek
gradnje ni bil prijavljen na predpisan način, da ni bilo dokazil o imenovanju nadzornika za vodenje strokovnega nadzora
pri gradnji, da načrt organizacije gradbišča ni bil izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in da ni bilo zapisnika
o zakoličbi.
Izdali so eno odločbo z izrečenim opominom, eno odločbo o prekršku z globo 5000 evrov in en plačilni nalog z globo
1000 evrov. Prekrški so se nanašali na ugotovljene nedovoljene objekte, ko se je z gradnjo pričelo pred pridobitvijo
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti pa so inšpektorji izrekli opozorilo in
odredili rok za njihovo odpravo.

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

Kot pravijo na inšpektoratu, je bila akcija prvenstveno usmerjena v objekte v gradnji na varovanih območjih, in ne v že
zgrajene in vseljene objekte. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali, ali je bilo za
gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so
preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.
"Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov še vedno ugotavljamo, da je odstotek
ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena (kjer ni podane prijave ali pobude) izredno
visok. Glede na to, da do sedaj pridobljeni rezultati predmetne akcije preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov v letu
2020 kažejo, da je 35,7 odstotka preverjenih objektov oziroma vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen, lahko ugotovimo, da
se stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo," so navedli.
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Visoke lesene stavbe so gradnja prihodnosti - kako smo
zraven Slovenci
Čas branja: 9 min

0
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Pogovarjali smo se z Boštjanom Brankom z ljubljanske fakultete za
gradbeništvo in geodezijo, ki sodeluje pri mednarodnem projektu
DynaTTB, kjer raziskujejo obnašanje visokih lesenih stavb v vetru.

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

SMILJA ŠTRAVS

Najvišja lesena stavba na svetu je 18-nadstropni nebotičnik Mjøstårnet ob jezeru Mjøsa na
Norveškem, v višino meri kar 85,4 metra.
Foto: Moelven
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tehnologija >
gradbeništvo >
Artur Buchardt >

tujina >

mednarodno sodelovanje >

Fakulteta za... >
Hyperion >

UniLJ >

fakultete >

Boštjan Brank >

Jelovica >

Murray Groove >

V svetu narašča trend gradnje visokih lesenih stavb, njihovo gradnjo narekuje
predvsem trajnostno naravnani razvoj. Lesena gradnja se med drugim odlikuje po
lahkosti konstrukcije, ki pa je hkrati tudi njena šibka točka. Mednarodni projekt
DynaTTB, ki se je začel marca 2019, je namenjen raziskovanju obnašanja visokih
lesenih stavb v vetru, da bi zagotovili zanesljivejše modeliranje. Pri projektu, ki se bo
končal marca 2022, sodelujeta tudi partnerja iz Slovenije, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter zavod InnoRenew CoE iz
Izole. Več o izzivih lesene gradnje nam je povedal Boštjan Brank, glavni

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

predstavnik ljubljanske univerze v omenjeni raziskavi.

Foto: Željko Stevanić

Križno lepljen les je prinesel velike spremembe pri
gradnji z lesom, pravi Boštjan Brank z ljubljanske
fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
Povečanje lesene gradnje na eni strani narekuje trajnostno naravnan
razvoj, na drugi moda. Kdaj se je to začelo in zakaj so lesene zgradbe bolj
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trajnostne, ker je zanje uporabljenega manj materiala ali ker ga je lažje
reciklirati?
Križno lepljen les je prinesel velike spremembe pri gradnji z lesom. Idejo, patent in
prototip so razvili v Avstriji, leta 2000 je križno lepljen les prišel na trg, čez 18 let pa
je bilo na svetu že 54 obratov za proizvodnjo tega materiala, pri čemer je bilo 89
odstotkov svetovne proizvodnje v Evropi, od tega 65 odstotkov v Avstriji. Križno
lepljen les je omogočil konstrukcijske in arhitektonske inovacije v leseni gradnji,
hkrati pa spodbudil razvoj bolj tradicionalnega materiala, klasičnega lepljenega lesa
za linijske konstrukcijske elemente. Na podlagi tega so začele nastajati drznejše lesene
stavbe, tudi visoke, večnadstropne, ki se zdaj že približujejo višini sto metrov.
Pojem trajnostna gradnja zajema veliko stvari in nima enotne definicije, vsekakor pa
je les material, ki se obnavlja v gozdovih, proizvodnja lesenih gradbenih elementov ne
obremenjuje okolja, lesena gradnja pa je čista. V tem smislu lahko rečemo, da je
gradnja z lesom trajnostna. Reciklaža gradbenega lesa je še v razvojni fazi v okviru
iniciative krožne ekonomije, se pa bo morda uveljavila, če bo povpraševanje po
lesenih gradbenih izdelkih še raslo po eksponentni krivulji, ki ima svoj začetek v letu
2005.
Kako razširjena je gradnja lesenih objektov v Sloveniji in drugje po svetu?

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

Moderne lesene stavbe (pa tudi drugi leseni objekti, kot so mostovi in stolpi) so
priljubljene predvsem v deželah, bogatih z lesom in s tradicijo gradnje z lesom, ni pa
nujno. Pomembni trgi za leseno gradnjo so skandinavske države, Avstrija, Švica,
Italija, Francija, Združeno kraljestvo, pa tudi Kanada, ZDA, Nova Zelandija, Avstralija
in Japonska. Med zelo gozdnate države sodi tudi Slovenija, kjer tudi narašča trend
gradnje modernih lesenih stavb. Gradijo se lesene družinske hiše in stanovanjske
stavbe, tudi večnadstropne, les pa je pogosto uporabljen kot nosilni material tudi pri
šolskih, športnih, raziskovalnih in nastanitvenih objektih ter nadgradnjah in obnovah.
Po oceni strokovnjaka iz Jelovice je tržni delež lesenih hiš v Sloveniji od 10 do 12
odstotkov. Trenutno je najvišja lesena stavba v Sloveniji stanovanjski blok v
Domžalah, imenovan Karantanika, ki ima štiri nadstropja.
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Kakšna je življenjska doba lesenega nebotičnika in kakšno vzdrževanje
zahtevajo leseni objekti?
Gradbeni konstrukterji, stavbarji in arhitekti visokih lesenih stavb pravijo, da je
življenjska doba takšne stavbe podobna tisti, ki se pričakuje za primerljive stavbe iz
drugih klasičnih gradbenih materialov, seveda ob primernem vzdrževanju. Predvsem
je treba preprečiti, da bi les poškodovala voda, potrebna pa je tudi zaščita pred
lesnimi škodljivci. V ta namen inženirji načrtujejo optimalen potek vodovodnih in
kanalizacijskih vodov po stavbi. Da je dolga življenjska doba lesene konstrukcije
mogoča, nam pričajo mnoga zelo stara lesena ostrešja v obstoječih stavbah.
Ali imamo Slovenci dovolj (kakovostnega) lesa za leseno gradnjo?
Trenutno se javnost precej razburja zaradi omejevanja nevladnih
organizacij pri gradbenih posegih v prostor ...
Imamo. Znano pa je, da imamo malo obratov za predelavo lesa v gradbene produkte,
ves križno lepljen les, na primer, uvažamo. Po drugi strani pa imamo kar nekaj
proizvajalcev lesenih hiš, specializirane projektantske in arhitekturne biroje ter
izvajalce za leseno gradnjo, pa tudi uspešna strojna podjetja za naprave, ki se
uporabljajo pri proizvodnji gradbenih produktov. Ne vidim, da bi se zadeve na
področju ohranjanja narave pri nas zaostrovale, bolj je videti, kot da se regulirajo.

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

Gradbeništvo in ekologija pa sta že mnogokrat dokazala, da lahko delujeta z roko v
roki, in verjamem, da bo tako tudi vnaprej.
Kateri les je primeren za gradnjo lesenih nebotičnikov, za kakšne
postopke obdelave gre, da les ne poka?
Za gradnjo se uporablja mehki les iglavcev, predvsem smreka. Raziskuje se tudi
uporaba tršega lesa listavcev, predvsem zaradi tega, ker se površine listnatega gozda
povečujejo, iglastega pa zmanjšujejo. Vendar je do uporabe listavcev v gradbeništvu
še dolga pot, saj to zahteva spremembo tehnologij in strojev pri predelavi lesa in
konstrukcijskih elementov, akumulacijo znanja o obnašanju trdega lesa v stavbah ter
pripravo ustreznih projektantskih standardov. Osnovna konstrukcijska sistema
popolnoma lesenih visokih stavb sta predvsem dva. Prvi je okvirni konstrukcijski
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sistem iz lesenih lepljenih linijskih elementov z velikimi prerezi, drugi pa stenasti
konstrukcijski sistem iz križno lepljenih lesenih plošč. Ne glede na izbrani
konstrukcijski sistem pa bo les v takšni stavbi pokal (in to zelo glasno), pri čemer
mnoge razpoke sploh ne bodo vidne, dokler ne bo prišlo do konsolidacije napetosti po
konstrukciji in prilagoditve lesa na klimatske razmere v stavbi.

Foto: Lars Erik Skrefsrud/Moelven

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

Norveški nebotičnik Mjøstårnet: celotna
konstrukcija je iz lesa, tudi jaška za dvigala in
stopnišče.
Najvišja lesena stavba na svetu je 18-nadstropni nebotičnik Mjøstårnet ob
jezeru Mjøsa na Norveškem, v višino meri kar 85,4 metra. Kdo jo je
zgradil?
To je stavba, ki ima konstrukcijsko ogrodje v celoti iz lesa, tudi jaška za dvigala in
stopnišče sta lesena. Gre za okvirni konstrukcijski sistem iz lesenih lepljenih linijskih
elementov, ki so stikovani z jeklenimi veznimi elementi. Stavbo je projektiral norveški
biro Sweco, gradilo pa jo je podjetje Moelven, ki ima 37 tovarn za lesene
konstrukcijske elemente na Norveškem in Švedskem. Obe podjetji sta del evropskega
konzorcija za raziskovanje obnašanja lesenih visokih stavb, kjer sodeluje tudi
Univerza v Ljubljani s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Investitor je norveški
podjetnik Artur Buchardt, ki je želel postaviti najvišjo popolnoma leseno stavbo na
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svetu iz lesa okoliških gozdov, na podlagi lokalnega znanja in z lokalnimi izdelovalci
lesenih gradbenih produktov.
V zadnjih šestih letih je bilo zgrajenih več kot 44 visokih lesenih zgradb
po svetu. Katere bi lahko poleg najvišje še poudarili?
Verjetno jih je bilo narejenih še precej več. Lahko naštejem tiste, ki jih testiramo pri
prej omenjenem konzorciju: Yoker v Glasgowu, Treed'it v Parizu, La
tour Hyperion v Bordeauxu, Treet v Bergnu, Murray Groove v Londonu in Eken v
Mariestadu. Visoke lesene stavbe v naši bližini so v Gradcu (kjer je kar nekaj, sicer ne
zelo visokih, vendar lesenih objektov), na Dunaju (kjer je 24-nadstropna stavba iz lesa
in armiranega betona Hoho Vienna) in v Milanu (kjer je naselje devetnadstropnih
lesenih stavb Via Cenni).
Na čem temelji tehnologija gradnje visokih lesenih zgradb, kaj jim
zagotavlja stabilnost? So varne?
So varne; projektirajo se tako, da so varne tako s konstrukcijskega kot tudi s
požarnega vidika, kar mnogo ljudi najprej zaskrbi, ko pomislijo na leseno stavbo.
Imajo pa visoke lesene stavbe manjšo togost kot klasične visoke stavbe, kar lahko
povzroči učinke, ki jih pri zadnjih ni. Mnoge visoke stavbe so kombinacija lesa z

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

armiranim betonom ali jeklom in njihova konstrukcija ni popolnoma lesena.
Kako se obnesejo z uporabniškega vidika?
Na zunaj ne boste opazili, da je stavba lesena, v nekaterih stavbah tudi notranjost ne
bo kazala na to. V drugih stavbah pa je v notranjosti prisotnost lesa poudarjena.
Predvsem v stavbah iz križno lepljenega lesa lesena konstrukcija v notranjosti pogosto
ni zakrita, kar daje občutek (in vonj) topline in domačnosti, ker je les toplejši
material, kot sta armirani beton in opeka. V lesenih stavbah je zato ugodje bivanja
lahko visoko. Postane pa moteče, če je lesa v notranjosti preveč, zato se nekatere stene
obdajo z mavčnimi ploščami. Pomembna stvar v lesenih stavbah je preprečitev
prehajanja zvoka med prostori. Zato se stavbarji, gradbeni inženirji in arhitekti
posebej posvečajo temu problemu, kar se ne dogaja pri klasičnih stavbah.
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Zakaj se kupci odločajo za gradnjo lesene hiše?
Hišo želijo imeti hitro narejeno (kar je z leseno montažno gradnjo mogoče), možne so
tudi domiselne arhitekturne in gradbeniške rešitve, ki jih drugi materiali ne ponujajo,
lahko pa da med kupci velja tudi prepričanje, da z nakupom lesene hiše pripomorejo k
varovanju okolja.
Leseni objekti se gradijo montažno iz vnaprej narejenih lesenih profilov.
Za kakšno gradnjo gre?
Lesene stavbe se sestavljajo iz lesenih konstrukcijskih elementov, ki so lahko linijski,
kot so lepljeni nosilci, ali ploskovni, kot so križno lepljene plošče. Narejeni so v
obratih in prepeljani na gradbišče, kjer se sestavljajo z uporabo jeklenih veznih
elementov. Možnosti obratov in transporta pogojujejo največje dimenzije teh
elementov. Podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo lesenih stavb, so specializirana in
poznajo zahteve proizvajalcev konstrukcijskih elementov kot tudi različne tehnologije
za spajanje elementov med sabo. Seveda pa je vsaka stavba unikat, kar zahteva
reševanje specifičnih detajlov prav vsake stavbe.
Glavna težava visokih objektov iz lesa je, da se v višjih nadstropjih zibljejo
v vetru. V katerih nadstropjih se to čuti?

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

Lastniki stanovanj v visokih stavbah včasih opazijo, da njihova stavba v vetru niha, in
to opišejo kot občutek, da so na ladji v valovitem morju. Visoke lesene stavbe imajo
manjšo togost od klasičnih visokih stavb, pa tudi konstrukcijsko dušenje je nizko, zato
lahko hitro pride do prevelikih horizontalnih pomikov v vetru, kar povzroča neudobje
in vznemirjenje pri stanovalcih, pa tudi pospeški v gornjih nadstropjih lahko dosežejo
stopnjo, ki je moteča za ljudi. Projektanti pravijo, da je prav to glavno merilo (poleg
potresne odpornosti na potresnih območjih) za obliko in višino visokih lesenih stavb.
Nihanje je odvisno od porazdelitve mase in togosti po konstrukciji in zmožnosti
konstrukcijskega sistema za dušenje vibracij.

Lastniki stanovanj v visokih stavbah včasih
opazijo, da njihova stavba v vetru niha, in to
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opišejo kot občutek, da so na ladji v valovitem
morju.
Togost in dušenje sta zelo odvisna od vrste jeklenih povezav med lesenimi
konstrukcijskimi elementi. Trenutno znanje o dejanskem dušenju in togosti je
omejeno, predvsem zaradi učinkov različnih spojnih elementov v povezavi z
inovativnimi konstrukcijskimi sistemi in detajli. Vrednosti dušenja, ki jih trenutno
uporabljajo projektanti, so ocene, ki imajo zelo malo znanstvene podlage. Računanje
predvidenega odziva stavb v vetru je močno odvisno od lastnih frekvenc in dušenja.
Že majhne negotovosti pri teh parametrih lahko privedejo do velikih razlik pri
napovedih o sprejemljivosti pričakovanih vibracij. Sistematična identifikacija ključnih
dinamičnih lastnosti obstoječih visokih lesenih stavb pa je v teku in jo izvaja omenjeni
konzorcij.
Sodelujete pri projektu DynaTTB, ki se je začel lani in katerega namen je

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

ugotoviti prav obnašanje visokih lesenih stavb v vetru. Kdo vse je zraven?
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Foto: Boštjan Brank

Najvišja škotska lesena stavba Yoker v Glasgowu
Pri projektu, ki se bo končal marca 2022, sodelujeta dva partnerja iz Slovenije,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) ter zavod
InnoRenew CoE iz Izole. Projekt DynaTTB združuje 14 raziskovalnih organizacij,
projektantskih birojev, podjetij iz lesne industrije in velika izvajalska podjetja iz petih
držav, Slovenije, Švedske, Združenega kraljestva, Norveške in Francije. Univerza v
Ljubljani, ki jo zastopava skupaj z asistentom in doktorskim študentom Blažem
Kurentom, sodeluje pri določitvi dinamičnih lastnosti (lastnih frekvenc, nihajnih
oblik in dušenja) nekaterih evropskih visokih lesenih stavb. V sodelovanju z Univerzo
v Exeterju sva nedolgo od tega proučila dinamične lastnosti najvišje škotske lesene
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stavbe, imenovane Yoker, ki stoji v Glasgowu. Kmalu bo na vrsti Treed'it v Parizu, kjer
bosta meritve opravljali Univerza iz Exeterja in francoski CSTB. Naslednja načrtovana
stavba je Treet v Bergnu na Norveškem, pa tudi Mjøstårnet, kjer bo meritve izvajala
Norveška univerza za znanost in tehnologijo iz Trondheima. Izvajajo se ambientalne
meritve – kjer vzbujanje stavbe povzroča veter – ter meritve, kjer so vibracije vsiljene
s posebnimi napravami. Vse meritve se izvajajo ob polnem funkcioniranju stavbe, z
visoko tehnološko brezžično tehnologijo.
Najina naloga je priprava in kalibracija numeričnega modela. To pomeni zanimivo
mešanje numeričnega modeliranja (pred testi in po njih), sodelovanja pri testih in
kalibracijo numeričnih modelov glede na izmerjene empirične podatke, pri čemer se
uporabljajo tudi metode strojnega učenja in Bayesove identifikacije. Skratka, najino
delo povezuje numerično mehaniko, in-situ eksperimente, optimizacijo in
probabilistiko. Vse z namenom ugotoviti odstopanje realnega obnašanje stavbe od
trenutnih projektantskih modelov, ki nastajajo na podlagi najboljše inženirske presoje
in pomanjkljivih standardov. V okviru projekta DynaTTB je sicer načrtovana
dinamična identifikacija desetih visokih lesenih stavb v Franciji, Združenem
kraljestvu, Norveški, Švedski in Sloveniji.
Leto dni že delate pri projektu DynaTTB. V katero smer gredo vaše
ugotovitve, v kateri fazi proučevanja ste, kaj lahko slovenski strokovnjaki
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na področju lesene gradnje še ponudite kolegom iz tujine?
Namen projekta je bolje razumeti obnašanje visokih lesenih stavb in spoznati njihove
dinamične lastnosti. Raziskovalci projekta si želimo pridobiti več znanja o vibracijah
in njihovem dušenju, da bodo gradbeni projektanti lahko pripravili bolj realistične
dinamične modele visokih lesenih stavb. Delo konzorcija vodi Research Institute of
Sweden, sodelovanje med partnerji je dobro, tudi raziskave so do pred kratkim
potekale po načrtu. Koronakriza pa je zamaknila izvedbo testov v Skandinaviji in
Franciji, ki so bili načrtovani za pomlad.
Kaj pričakujete od tega projekta?
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Pričakujemo novo znanje o obnašanju visokih lesenih stavb pri neekstremnih
obtežbah. Projekt se omejuje na normalne razmere obratovanja stavb, kjer je glavni
vir vibracij veter, ne proučuje pa obnašanja in možnih poškodb visokih lesenih stavb
ob morebitnem potresu. Glavni cilj je na podlagi raziskovalnih rezultatov pripraviti
priporočila projektantom. To bodo lahko izkoristili tudi slovenski projektanti in
morda naredili načrte za prvo visoko leseno slovensko stavbo.
Kakšne so vizije na področju visoke lesene gradnje? Japonsko
podjetje Sumitomo Forestry Co. namerava leta 2041 ob svoji 350-letnici
zgraditi leseno stavbo, ki bo visoka 350 metrov in bo imela 70 nadstropij.
Kako realno se vam to zdi?
O tem težko sodim. Če bi mi pred nekaj leti rekli, da bo leta 2019 popolnoma lesena
stavba visoka 85 metrov, kar je skoraj toliko, kot je najvišja slovenska stavba, ki pa je
armiranobetonska, ne bi verjel. Zato je težko napovedati, kaj bo na področju visokih
lesenih stavb novega čez 20 let. Tudi v gradbeništvu se tehnologije hitro razvijajo,
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čeprav gre v osnovi za konservativno panogo.
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Ena uspela,
CELJE

-

druga ne

Mestna občina je pred kratkim izvedla dve jav-

ni dražbi za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč za
večstanovanjsko gradnjo. Prva javna družba za zemljišče
v Dečkovem naselju (DN), v bližini, kjer že nastaja nova

stanovanjska soseska, ni bila uspešna, medtem ko je uspela

dražba za zemljišče na Babnem.
Nezazidano stavbno zemljišče v Dečkovem naselju (katastrsko območje Ostrožno) v skupni izmeri več kot 14 tisoč
kvadratnih metrov je MOC prodajala za 1,2 milijona evrov. Na
območju so v skladu z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom (OPPN) predvideni večstanovanjska gradnja, podzetem

mna parkirna hiša,

parkirišče in ureditev zelenih parkovnih

površin. Kupec bo sicer moral sam na svoje stroške poskrbeti
za gradnjo javne komunalne infrastrukture, plinovod, daljin-

sko ogrevanje, vodovod, kanalizacijo. V kupnini tudi ni bil
zajet komunalni prispevek, ki ga bo občina obračunala glede
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na predložen projekt investitorja.

MOC je uspela prodati zazidljivo zemljišče za večstanovanjsko gradnjo v Medlogu, kjer

je v skladu z OPPN Babno

predvidena gradnja nove stanovanjske soseske z garažami in

s parkirišči

ter urejenimi zelenimi površinami. Edini dražitelj,

podjetje Termont iz

Ljubljane, je za severni del gradbene
velike 7.500 kvadratnih metrov, odštel več kot 600
tisoč evrov. Južni del parcele, velik malo več kot štiri tisoč
kvadratnih metrov, še nima kupca, za izklicno ceno 330 tisoč
parcele,

evrov

ni bilo dražitelja.

Kot so navedli, bo v novi stanovanjski soseski poudarek na
kakovosti bivanja, povezanosti z zelenim območjem mesta in
okoliškimi kolesarskimi in pešpotmi. Uidi na tem območju bo
moral investitor poskrbeti za gradnjo komunalne infrastrukture

in plačati komunalni prispevek.
RG
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Tako je tranzicijski tajkun Herman Rigelnik
z družbo Protej ogoljufal male delničarje z
mizerno ponujeno ceno za delnico ob
kupnini 232,2 milijonov evrov Triganita za
lastništvo Adria Mobila!
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Lastnik poslovnega konglomerata ACH Herman Rigelnik. (Foto: STA)

Predstavljamo vam še eno umazano poslovno zgodbo levega omrežja. Družba ACH je veljala za
eno izmed paradnih slovenskih državnih družb. Glavno besedo v odločanju ima družina
Rigelnik. Leta 2005 se je skupina 49 takratnih in nekdanjih menedžerjev v skupini ACH odločila
za menedžerski prevzem preko družbe Protej. Aktivno vlogo z večmilijonskimi krediti za
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financiranje prevzema sta odigrali hišni banki Foruma 21 ACH Factor in Probanka. Do
dokončnega uspeha in prevzema jim nasproti stoji le še Vseslovensko združenje malih
delničarjev pod vodstvom Kristjana Verbiča. Ob koncu članka si lahko preberete dvajset strani
neodvisnega poročila združenja, v katerem so zapisane številne mahinacije, ki so jo izvedli v
družbi Protej pri lastninjenju ACH-ja.
Herman Rigelnik je dolgoletni vplivni gospodarstvenik, ki to ne bi postal, če se pred tem ne bi politično
udejstvoval v Zvezi komunistov. Je dolgoletni prijatelj in politični zaveznik nekdanjega predsednika
države Milana Kučana in med ustanovnimi člani Foruma 21. Rigelnik si je svojo pot do premoženja
koval kot minister za industrijo, gradbeništvo in energetiko v Zemljaričevi vladi. Kasneje je služboval še
v Gorenju in v podružnici Ljubljanske banke v Nemčiji. Od leta 1992 do 1994 je bil predsednik
Državnega zbora v Sloveniji. Politike se je hitro naveličal in leta 1994 pristal na mestu generalnega
direktorja družbe ACH.

Preberi tudi: Partijski zlati deček Herman Rigelnik se je znašel pod drobnogledom Nacionalnega

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

preiskovalnega urada, ACH naj bi za nakup luksuznih stanovanj izčrpaval tudi njegov sin Matej

Rigelnik in njegova ekipa se je hitro lotila širjenja poslovnega portfelja družbe, ki se je ukvarjalo z
uvozom nemških in italijanskih avtomobilov. Z odličnimi vezami v poslovnem svetu in vplivnimi igralci
nekdanjega režima so mu bila vrata odprta vsepovsod. V sledečih letih je dodal še turistične objekte,
leta 2002 doda hotel Union. Leta 2004 v poslovni imperij Rigelnik dokupi še Adrio Mobil. Le-ta postane
ob vseh kasnejših finančnih težavah Rigelnika eden redkih zdravih draguljev, ki ga je rešil pred
njegovim gospodarskim zlomom. Kot pravi tajkunski gospodarstvenik ni pozabil niti na banko na katero
se je lahko obrnil kadarkoli v primeru finančnih težav. To vlogo je vse do likvidacije opravljala Factor
banka. V njej je imela družba ACH 41 odstotni delež.
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Predsednik Foruma 21 Milan Kučan ter tranzicijski tajkun Herman Rigelnik. (Foto: STA)

Od skorajšnjega propada Rigelnikovega finančnega poslovnega imperija do velike vrnitve na
slovensko poslovno politično sceno
V prihodnjih dneh bomo še bolj podrobno predstavili procese med ACH, Factor banko in povezanimi
družbami v lasti ACH. Rigelnik je bil podobno kot preostali slovenski tajkuni prepričan, da si lahko
privoščijo vse. Kredite je dobil, kadar je želel. A vse je presenetil zlom finančnih trgov v letu 2008.
Začelo se je dolgoletno reševanje njihovega premoženja. Rešili so se tako, da je njihove slabe terjatve
odkupila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in jih v sumljivem poslu prodala ameriškemu
finančnemu velikanu Bank of America Merrill Lynch.
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Posledica zgrešenih naložb je bila tudi likvidaciji Factor banke in Probanke. Obe banki sta imeli
primanjkljaja več kot 550 milijonov evrov. Dvesto milijonov evrov se je pokrilo in odpisa kapitala in
podrejenih obveznosti, je za Siol povedal analitik Alte Matej Šimenc. Po njegovem mnenju sta
obe banki zagotavljali financiranje za okoli 290 milijonov evrov kreditov. Lastniki so zaradi
napačnega vodenja obeh bank izgubili 123 milijonov evrov, je še povedal Šimenc.

Po vseh teh slabih novicah in reševanju poslovnega imperija ACH-ja je sledil dolgotrajni boj med
taboroma direktorice Adria Mobil Sonje Gole in poslovnim krogom Rigelnika za prevzem skupine
Protej. Vojna je pustila posledice v obeh taborih, zato so se sporazumno dogovorili za prekinitev ognja.
Tako se je Goletova sprijaznila, da bo še naprej imela glavno besedo v podjetju Adria Mobil, ki na leto
ustvari do 300 milijonov evrov prihodkov in okoli 23 milijonov evrov denarnega toka iz poslovanja
(EBITDA) so poročali na Siolu.
Herman Rigelnik je zaradi močnih političnih in gospodarskih povezav ostal nekaznovan in ni delil usode
padlih tajkunov Bineta Kordeža, Boška Šrota in Igorja Bavčarja. Po prodaji Adrie Mobil francoski
družbi Trigano je Rigelniku na bančni račun kapnilo več kot 26 milijonov evrov. Družba se je razdelila na
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tri dele. Prvi del je predstavlja Adria Mobil. Druge del trgovina z vozili in tretji del poslovno hotelirstvo.
Lastništvo prvega obvlada Protej. Drugi del, v katero spadajo Autocommerce v Ljubljani in drugih
prestolnicah nekdanje skupne države so si po poročanju Svet24 z vložkom milijonov evrov osnovnega
kapitala prisvojili Janko Šemrov, Rasto Oderlap in Damijan Vuk. Direktor družbe je postal Oderlap.
Herman Rigelnik in njegov sin Matej Rigelnik sta se skrila v tretjem krilu poslovnega konglomerata, v
katerem lastništvo obvladujeta družbo Grand Hoteli Union z Grand hotelom Union, Central hotelom in
hotelom Lev. A njihovemu poslovnemu konglomeratu lahko vsaj deloma prekriža načrte Vseslovensko
združenje malih delničarjev (VZMD), ki bije bitko z Rigelnikom vse od prodaje Adria Mobil francoski
družbi Trigano, ko so jih s ponudbo 83 evrov na delnico iztrgali iz lastništva Proteja.
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Matej Rigelnik je nasledil hotelski imperij svojega očeta Hermana Rigelnika. (Foto: Facebook)

Mali delničarji pod vodstvom Kristjana Verbiča bijejo bitko z rdečim poslovnim omrežjem
Hermana Rigelnika
Dne 28. aprila 2017 je potekala skupščina družbe ACH, kjer je glavni delničar družba Protej z več kot
93 odstotnim deležem. Iz družbe so namreč iztisnili kar 270 malih delničarjev. Ponudili in izplačali so jim
za denarno odpravnino 83 evrov za vsako delnico, delnice so jim dobesedno razlastili. Skupščine se je
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udeležilo še osem drugih delničarjev, med njimi Janez Košak kot član Strokovnega sveta VZMD. Na
njej je sodeloval tudi predsednik VZMD mag. Kristjan Verbič, ki je poleg svojih varovancev zastopal še
324 delnic vključenih v Delniško OPORO.

A kot izhaja iz neodvisnega poročila VZMD-ja, katerega si lahko preberete ob koncu članka, so
želeli vodilni kadri Proteja male delničarje kratko malo prenesti naokrog. Slednji se namreč ne
strinjajo s tem, da so za delnico dobili le 83 evrov. Kot vzrok za to navajajo, da ni bil pravilno
vrednoten paradni konj finančnega konglomerata družbe Protej. “Dosedanje strokovne podlage
so pokazale, da razlika v oceni vrednosti ključnih družb v skupini ACH (Adria Mobil, Union Hoteli
in Avto Triglav) med vrednostjo, ki jo zagovarja glavni delničar in našo trenutno oceno vrednosti,
ki izhaja iz vrednotenja na podlagi primerljivih borznih podjetij, znaša skupaj kar 259,4 milijonov
evrov oziroma kar 97,7 evrov na delnico. Pri vseh ostalih nespremenjenih predpostavkah bi
morala primerna denarna odpravnina znašati 180,7 evrov na delnico, kar je za 117,7% več od
ponujene denarne odpravnine. V PRILOGI 1 so predstavljene strokovne podlage za ocene
vrednosti družb Adria Mobil, Union Hoteli in Avto Triglav, ki jih zagovarjamo v VZMD.”
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Zapletlo se je ob prodaji družbe Adrie Mobil v vrednosti 232,5 milijonov evrov francoski družbi Trigano.
S tem so preostali menedžerji ACH, ki so bili povezani v družbi Protej dobili novo finančno injekcijo. V
VZMD so tako zatrjevali, da glavni delničar ni želel pojasnjevati okoliščin in poteka transakcije. Navedli
so le, da je bila prevzemna cena 180 milijonov evrov za Adrio Mobil.
Bistvo problema predstavlja cenitev glavnega delničarja (Protej) iz dne 30. septembra 2016. VZMD
vztraja, da je pri določitvi višine izplačila izključenim malim delničarjem potrebno izhajati iz stanja na
dan izključitvene skupščine 28. aprila 2017, kar je nenazadnje tudi izrecna zakonska zahteva. Ključna
poanta stališča VZMD je, da je v vmesnem času med 30. septembrom 2016 in 28. aprilom 2017 prišlo
do materialne razlike v višini EBITDA ter da na dan 28. aprila 2017 znašala na ravni 43 milijonov evrov
kot izhaja iz takratnih medletnih bilanc Skupine ACH.
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Predsednik VZMD Kristjan Verbič.(Foto:STA)

Največji lastnik družbe ACH, družba Protej se je izgovarjala, da je bila poročana EBITDA v letu 2016 in
posledično na dan 28. aprila previsoka ter jo je potrebno korigirati navzdol za 8,6 milijonov evrov zaradi
sproščanja rezervacij ter enkratnih prihodkov iz naslova prodaje osnovnih sredstev. Vendar so
zamolčali, da je potrebno poročano EBITDA na drugi strani povečati za višino oblikovanih rezervacij ter
enkratnih odhodkov iz naslova prevrednotenj osnovnih sredstev in presežnih sredstev.

VZMD opozarja, da v ponujeni ceni niso upoštevali tudi ukinitev pogodbe med Avto Triglavom in
Adrio Mobilom iz naslova dobave sestavnih delov za njihove proizvode, po kateri je marža iz
tovrstnih dobav delno ostajala na Avto Triglavu. Po prekinitvi pogodbe v letu 2017, pa celotna
marža pripada družbi Adria Mobil. Izpostavljajo, da je cenilec glavnega delničarja, pri oceni
družbe Avto Triglav upošteval prekinitev pogodbe, zato je predhodno del zadržane marže ni več
sestavljal denarnega toka družbe Avto Triglav. Torej po celoviti korekciji poročanje EBITDA za
vse oblikovane in porabljene rezervacije ter enkratne druge poslovne prihodke in odhodke po
oceni VZMD-a pridemo do ocene normaliziranega izhodišča EBITDA.
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Na podlagi celovite analize EBITDA in ne samo delnih popravkov navzdol kot jih je izvajal glavni
delničar na koncu pridemo do zaključka, da se je v obdobju med 30. septembrom 2016 in 28. aprilom
2017 EBITDA materialno povečala ter s tem tudi ocena vrednosti družbe Adria Mobil in posledično
ocena vrednosti družbe ACH, kar mora biti povečanju denarne odpravnine malim delničarjem, je
zapisano v 20 stranskem dokumentu “Predstavitev poteka pogajanj z glavnim delničarjem in strokovnih
podlag VZMD glede ustreznosti predlagane višine denarne odpravnine v postopku izključitve
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manjšinskih delničarjev družbe ACH d.d. na dan 28.4.2017.”

Slika iz zadnje skupščine družbe Protej iz dne 28. aprila 2017. (Foto: Vseslovensko združenje malih delničarjev)

VZMD se odpravi svojo pravico iskat na sodišče
Glede na očitano izigravanje malih delničarjev v družbi Protej so v letu 2018 v združenju VZMD kot
predlagatelj Sodnega preizkusa denarne odpravnine v primeru goljufije 270 manjšinskih delničarjev
družbe ACH na Okrožno sodišče v Ljubljani podali vlogo, s katero želijo s strani sodišča imenovani
Poravnalni odbor opozoriti na nekatera pomembna dejstva.
Predsednik VZMD Kristjan Verbič je izpostavil, da nasprotni udeleženec družba Protej kljub večkratnim
pozivom društva, kot tudi predsednika Poravnalnega odbora, niso vse do maja 2018 predložili
zahtevane dokumentacije. Zaradi tega so na sodišče apelirali, da naj družba Protej za potrebe določitve
primerne denarne odpravnine predloži vse doslej zahtevane listine in podatke, kakor tudi morebitne
druge, ki bi lahko vplivali na vrednost družbe ACH.
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Med drugim so iztisnjeni mali delničarji družbe ACH od Poravnalnega odbora zahtevali, da naj se
predhodno izjasni in upošteva dejstvo, da je bil lastnik družbe ACH prodan, v javnosti pa se kot namen
transakcije vseskozi navaja nakup hčerinske družbe AC- Mobila. Predstavniki VZMD-ja so že na prvem
naroku predlagali zaslišanje prič. Gre za nekdanje poslovodstvo glavnega delničarja ter družbe ACH.
Za priče so predlagali bivšega direktorja ACH Rasta Oderlapa, bivšega finačnika družbe ACH Petra
Krivica, nekdanjega direktorja družbe Protej Primoža Raktelja in naslednika Hermana Rigelnika,
njegovega sina Mateja Rigelnika.
Zgodbo bomo raziskovali še v prihodnje, saj bomo temeljito opisali vlogo Poravnalnega odbora, ki
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očitno deluje na strani Rigelnikovega poslovnega omrežja.
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Poročilo Predstavitev poteka pogajanj z glavnim delničarjem in strokovnih podlag VZMD glede ustreznosti predlagane višine denarne
odpravnine v postopku izključitve manjšinskih delničarjev družbe ACH d.d. na dan 28.4.2017. (Foto: Vseslovensko združenje malih
delničarjev)
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V

svetu

S-pE'.

narašča

trend gradnje viso-

kih lesenih stavb,

njihovo

gradnjo

narekuje predvsem
trajnostno

narav-

nani razvoj. Lesena

gradnja

se med dru-

gim odlikuje po lah-

kosti konstrukcije,
-o

ki pa je hkrati tudi njena šibka točka. Mednarodni
se je začel

projekt DynaTTB, ki

marca 2019,

10 m

namenjen raziskovanju obnašanja visokih lesenih

\

stavb v vetru, da bi zagotovili zanesljivejše mode-

liranje. Pri projektu, ki

se bo končal marca

Križno lepljen les

ter

zavod InnoRenew CoE iz Izole. Več o izzivih lesene

gradnje

nam je povedal

je prinesel velike

gradnji z lesom,
pravi Boštjan

raz-

iskavi.

Brank z ljubljanske fakultete za

Povečanje lesene gradnje
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je trajnostno

naravnan

na eni strani nareku-

gradbeništvo in

.

geodezijo.

razvoj,

na

drugi moda

raslo po eksponentni krivulji, ki ima svoj začetek v
letu 2005.

spremembe pri

Boštjan Brank, glavni

predstavnik ljubljanske univerze v omenjeni

. S

i

bo povpraševanje po lesenih gradbenih izdelkih še

2022,

sodelujeta tudi partnerja iz Slovenije, Fakulteta za

gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Z

'

je

Kako razširjena je gradnja lesenih objektov v
Sloveniji in drugje po svetu?

Moderne lesene stavbe (pa tudi drugi leseni objekti, kot so mostovi in

stolpi)

so

priljubljene predvsem

v deželah, bogatih z lesom in s

tradicijo gradnje z

lesom, ni pa nujno. Pomembni trgi za leseno grad-

Kdaj se je to začelo in zakaj so lesene zgradbe

njo so skandinavske države, Avstrija, Švica, Italija,

bolj trajnostne, ker je zanje uporabljenega manj

Francija, Združeno kraljestvo,

pa tudi Kanada,

materiala ali ker ga je lažje reciklirati?

ZDA Nova Zelandija, Avstralija in

Križno lepljen les je prinesel velike spremembe pri

zelo gozdnate države sodi tudi Slovenija, kjer tudi

Japonska. Med

gradnji z lesom. Idejo, patent in prototip so razvili

narašča

v Avstriji, leta 2000 je križno lepljen les prišel na

Gradijo se lesene družinske hiše in stanovanjske

trend gradnje modernih lesenih stavb.

trg čez 18 let pa je bilo na svetu že 54 obratov za

stavbe, tudi večnadstropne, les pa je pogosto upo-

proizvodnjo tega materiala, pri čemer je bilo 89

rabljen kot nosilni material tudi pri šolskih, špor-

odstotkov svetovne proizvodnje v Evropi, od tega

tnih, raziskovalnih in nastanitvenih objektih ter

65 odstotkov v Avstriji. Križno lepljen les je

omo-

nadgradnjah in obnovah. Po oceni strokovnjaka iz

gočil konstrukcijske in arhitektonske inovacije v

Jelovice je tržni delež lesenih hiš v Sloveniji od 10

leseni gradnji, hkrati pa spodbudil razvoj bolj tra-

do 12 odstotkov. Trenutno je najvišja lesena stavba

dicionalnega materiala, klasičnega lepljenega lesa
za

linijske konstrukcijske elemente. Na podlagi

v

Sloveniji stanovanjski blok v Domžalah, imeno-

van Karantanika,

ki ima štiri nadstropja.

tega so začele nastajati drznejše lesene stavbe, tudi
visoke, večnadstropne, ki se zdaj že približujejo

Kakšna je življenjska doba leseneganebotičnika

višini sto metrov.

in kakšno vzdrževanje zahtevajo leseni objekti?

Pojem trajnostna gradnja zajema veliko stvari

Gradbeni konstrukterji, stavbarji in arhitekti viso-

definicije, vsekakor pa je les mate-

kih lesenih stavb pravijo, daje življenjska doba

in nima

enotne

rial, ki se obnavlja v gozdovih, proizvodnja lesenih

takšne stavbe podobna tisti, ki se pričakuje

gradbenih elementov

obremenjuje okolja, lese-

primerljive stavbe iz drugih klasičnih gradbenih

na gradnja pa je čista V tem smislu lahko rečemo,

materialov, seveda ob primernem vzdrževanju.

daje gradnja z lesom trajnostna. Reciklaža grad-

Predvsem je treba preprečiti, da bi les poškodovala

benega lesa je še v razvojni fazi v okviru iniciative

voda, potrebna pa je tudi zaščita pred lesnimi ško-

krožne ekonomije, se pa bo morda uveljavila, če

dljivci. V ta

ne

namen

za

inženirji načrtujejo optimalen
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potek vodovodnih in kanalizacijskih vodovpo stavbi. Daje dolga življenjska doba lesene konstrukcije mogoča, nam pričajo mnoga zelo stara lesena

ostrešja v obstoječih stavbah.
Ali imamo Slovenci dovolj (kakovostnega) lesa
za leseno

gradnjo? Trenutno

se

javnost precej

razburja zaradi omejevanja nevladnih organizacij pri gradbenih posegih v prostor

...

Imamo. Znano pa je, da imamo malo obratov za
predelavo lesa v gradbene produkte, ves

križno

lepljen les, na primer, uvažamo. Po drugi strani pa

imamo kar nekaj proizvajalcev lesenih hiš, specializirane projektantske in arhitekturne biroje ter
izvajalce za leseno gradnjo, pa tudi uspešna strojna

podjetja

za naprave,

ki

se uporabljajo pri proizvo-

dnji gradbenih produktov. Ne vidim, da bi se zadeve
na

področju ohranjanja

narave pri

nas zaostrovale,

bolj je videti, kot da se regulirajo. Gradbeništvo in
ekologija pa sta že mnogokrat dokazala, da lahko

Norveškem, v višino meri kar 85,4 metra. Kdo

Norveški nebotič-

delujeta z roko v roki, in verjamem, da bo tako tudi

jo je zgradil?

nik Mjostarnet:

vnaprej.
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Kateri les je primeren za gradnjo lesenih nebo-

To je stavba, ki ima konstrukcijsko ogrodje v celoti

celotna konstruk-

iz lesa, tudi jaška

za

cija je iz

na. Gre za okvirni

konstrukcijski sistem iz lesenih

dvigala in stopnišče

sta lese-

tičnikov, za kakšne postopke obdelave gre, da

lepljenih linijskih elementov, ki

so stikovani z jekle-

les ne poka?

nimi veznimi elementi. Stavbo je projektiral

veški biro Svveco, gradilo pajoje podjetje Moelven,

vsem smreka.

ki ima 37 tovarn

sc tudi

uporaba tršega lesa

listavcev, predvsem zaradi tega, ker se površine

za lesene

tudi

in stopnišče.

nor-

Za gradnjo se uporablja mehki les iglavcev, pred-

Raziskuje

lesa,

jaška za dvigala

konstrukcijske elemente

na Norveškem in Švedskem. Obe podjetji sta del

listnatega gozda povečujejo, iglastega pa zmanjšu-

evropskega konzorcija

jejo. Vendar je do uporabe listavcev v gradbeništvu

lesenih visokih stavb, kjer sodeluje tudi Univerza v

za

raziskovanje obnašanja

še dolga pot, saj to zahteva spremembo tehnologij

Ljubljani s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo.

in strojev pri predelavi lesa in konstrukcijskih ele-

Investitorje norveški podjetnik Artur Buchardt, ki

mentov, akumulacijo znanja o obnašanju trdega

je želel postavi ti naj višjo popolnoma leseno stavbo

lesa v stavbah ter pripravo ustreznih projektant-

na

skih standardov. Osnovna konstrukcijska sistema

nega znanja in z lokalnimi izdelovalci lesenih grad-

svetu iz lesa okoliških gozdov,

popolnoma lesenih visokih stavb sta predvsem

benih produktov.

na podlagi lokal-

dva. Prvi je okvirni konstrukcijski sistem iz lesenih

lepljenih linijskih elementov z velikimi prerezi,

V zadnjih šestih letih je bilo zgrajenih več kot 44

drugi pa stenasti konstrukcijski sistem iz križno

visokih lesenih zgradb po svetu. Katere bi lahko

lepljenih lesenih plošč. Ne glede

poleg najvišje še poudarili?

na izbrani kon-

strukcijski sistem pa bo les vtakšni stavbi pokal (in

Verjetno jih je bilo narejenih še precej več. Lahko

to zelo glasno), pri čemer mnoge razpoke sploh ne

naštejem tiste, kijih testiramo pri prej omenjenem

bodo vidne, dokler ne bo prišlo do konsolidacije

konzorciju: Yoker v Glasgowu, Treed‘it v Parizu,

napetosti po konstrukciji

La tour Hyperion v Bordeaimi, Treet v Bergnu,

in prilagoditve lesa

na

klimatske razmere v stavbi.

Murray Groove v Londonu in Eken v Mariestadu. Visoke lesene stavbe v naši bližini so v Gradcu

Najvišja lesena stavba

na

svetu je 18-nadstro-

pni nebotičnik Mjostarnet ob jezeru Mjosa na

(kjer je kar nekaj, sicer
nih objektov),

na

ne zelo visokih, vendar lese-

Dunaju (kjer je 24-nadstropna
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stavba iz lesa in armiranega betona Hoho Vienna)

Možnosti obratov in transporta pogojujejo največje

in v Milanu (kjer je naselje devetnadstropnih lese-

dimenzije teh elementov. Podjetja, Id

nih stavb Via Cenni).

gradnjo lesenih stavb,

se

ukvaijajo z

so specializirana

in poznajo

zahteve proizvajalcev konstrukcijskih elementovkot
Na čem

temelji tehnologija gradnje visokih

tudi različne tehnologije za spajanje elementov med

lesenih zgradb, kaj jim zagotavlja stabilnost?

sabo. Seveda pa je vsaka stavba unikat, kar zahteva

So varne?

reševanje specifičnih detajlov prav vsake stavbe.

So varne; projektirajo se tako, da so varne tako s

konstrukcijskega kot tudi

Lastniki stanovanj
v visokih stavbah

s

požarnega vidika, kar

v

no stavbo.

nadstropjih

Imajo pa visoke lesene stavbe manjšo

v

vetru niha, in

se

to čuti?

Lastniki stanovanj v visokih stavbah včasih opazi-

či učinke, ki jih pri zadnjih ni. Mnoge visoke stavbe

jo, da njihova stavba v vetru niha, in to opišejo

so

kombinacija lesa z armiranim betonom ali jek-

lom in njihova konstrukcija ni popolnoma lesena.

kot

občutek, da so na ladji v valovitem moiju. Visoke
lesene stavbe imajo manjšo togost od klasičnih
visokih stavb, pa tudi konstrukcijsko dušenje je

Kako se obnesejo z uporabniškega vidika?

nizko, zato lahko hitro pride do prevelikih hori-

Na zunaj ne boste opazili, da je stavba lesena, v

zontalnih pomikov v vetru, kar povzroča neudobje

to opišejo kot

nekaterih stavbah tudi notranjost ne bo kazala na

in vznemirjenje pri stanovalcih, pa tudi pospeški

občutek, da so na

to. V drugih stavbah pa je v notranjosti prisotnost

v

ladji v valovitem

lesa poudarjena. Predvsem v stavbah iz križno

je moteča za ljudi. Projektanti pravijo, daje prav

morju.

lepljenega lesa lesena konstrukcija v notranjosti

to glavno merilo (poleg potresne odpornosti

pogosto ni zakrita, kar daje občutek (in vonj) topli-

potresnih območjih)

ne
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višjih nadstropjih zibljejo v vetru. V katerih

togost kot klasične visoke stavbe, kar lahko povzro-

včasih opazijo,
da njihova stavba

Glavna težava visokih objektov iz lesa je, da se

mnogo ljudi najprej zaskrbi, ko pomislijo na lese-

in domačnosti, ker je les toplejši material, kot sta

gornjih nadstropjih lahko dosežejo stopnjo, ki

za obliko

na

in višino visokih

lesenih stavb. Nihanje je odvisno od porazdelitve

armirani beton in opeka. V lesenih stavbah je zato

mase

in togosti po konstrukciji in zmožnosti kon-

ugodje bivanja lahko visoko. Postane pa moteče, če

strukcijskega sistema

za

dušenje vibracij.

je lesa v notranjosti preveč, zato se nekatere stene

Togost in dušenje sta zelo odvisna od vrste jekle-

obdajo z mavčnimi ploščami. Pomembna stvar v

nih povezav med lesenimi konstrukcijskimi ele-

lesenih stavbah je preprečitev prehajanja zvoka

menti. Trenutno znanje o dejanskem dušenju in

medprostori. Zato se stavbarji, gradbeni inženirji

togosti je omejeno, predvsem zaradi učinkov raz-

in arhitekti posebej posvečajo

ličnih spojnih elementov v povezavi z inovativnimi

se ne

temu

problemu, kar

dogaja pri klasičnih stavbah.

konstrukcijskimi sistemi in detajli. Vrednosti dušenja, kijih trenutno uporabljajo projektanti, so ocene,

Zakaj

se

kupci odločajo

za

gradnjo lesene hiše?

Id imajo zelo malo znanstvene podlage. Računanje

Hišo želijo imeti hitro narejeno (kar je z leseno

predvidenega odziva stavb v

montažno gradnjo mogoče), možne so tudi domi-

od lastnih frekvenc in dušenja Že majhne negoto-

vetru je močno odvisno

selne arhitekturne in gradbeniške rešitve, ki jih

vosti pri teh parametrih lahko privedejo do velikih

drugi materiali ne ponujajo, lahko pa da med kupci

razlik pri napovedih o sprejemljivosti pričakovanih

velja tudi prepričanje, da z nakupom lesene hiše

vibracij. Sistematična identifikacija ključnih dinamičnih lastnosti obstoječih visokih lesenih stavb pa

pripomorejo k varovanju okolja.

je v teku in jo izvaja omenjeni konzorcij.

Leseni objekti se gradijo montažno iz vnaprej

narejenih lesenih projilov. Za kakšno gradnjo

Sodelujete pri projektu DynaTTB, ki seje začel

gre?

lani in katerega namen je ugotoviti prav obna-

Lesene stavbe se sestavljajo iz lesenih konstrukcij-

šanje visokih lesenih stavb v vetru. Kdo

skih elementov, ki so lahko linijski, kot so lepljeni

zraven?

nosilci, ali ploskovni, kot so križno lepljene plošče.

Pri projektu, ki

je

2022, sodelujeta

gradbišče, kjer

dva partnerja iz Slovenije, Fakulteta za gradbeni-

sestavljajo z uporabo jeklenih veznih elementov.

štvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG)

Narejeni
se

se bo končal marca

vse

so v obratih

in prepeljani

na
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ter zavod InnoRenew CoE iz Izole. Projekt DynaTTB združuje 14 raziskovalnih organizacij, projektantskih birojev, podjetij iz lesne industrije in velika
izvajalska podjetja iz petih držav, Slovenije, Švedske,
Združenega kraljestva, Norveške in Francije. Unim
verza v Ljubljani, ki jo

zastopava skupaj z asistentom

in doktorskim študentom Blažem Kurentom, sode-

luje pri določitvi dinamičnih lastnosti (lastnih frekvenc,

nihajnih oblik in dušenja) nekaterih evropskih

visokih lesenih stavb. V sodelovanju z Univerzo v
Exeteiju sva nedolgo od tega proučila dinamične

lastnosti najvišje škotske lesene stavbe, imenovane
Yoker, Id stoji vGlasgowu. Kmalu bo na vrsti Treed‘it
v Parizu, kjer bosta meritve

opravljala Univerza iz

Exeteija in francoski CSTB. Naslednja načrtovana stavba je Treet v Bergnu na Norveškem, pa tudi

Mjostamet, kjer bo meritve izvajala Norveška uni-

bodo gradbeni projektanti lahko pripravili bolj rea-

Najvišja škotska

znanost in tehnologijo iz Trondheima. Izva-

listične dinamične modele visokih lesenih stavb.

lesena stavba

Delokonzorcijavodi Research Institute of Sweden,

Yoker v Glasgovvu

verza za

jajo se ambientalne meritve

povzroča veter
ne s

-

ter meritve,

-

kjer vzbujanje stavbe
kjer

so vibraci je

posebnimi napravami. Vse meritve

vsilje-

se izvajajo

sodelovanje med partnerji je dobro, tudi raziskave
so do

pred kratkim potekale po načrtu. Koronakri-

ob polnem funkcioniranju stavbe, z visoko tehnolo-

za pa je zamaknila

izv edbo testov v Skandinaviji in

ško brezžično tehnologijo.

Franciji, ki so bili načrtovani za pomlad.
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Najina naloga je priprava in kalibracija numeričnega modela. To pomeni zanimivo mešanje nume-

Kaj pričakujete od tega projekta?

ričnega modeliranja (pred testi in po njih), sodelo-

Pričakujemo

vanja pri testih in kalibracijo numeričnih modelov

lesenih stavb pri neekstremnih obtežbah. Projekt

novo

znanje o obnašanju visokih

na izmerjene empirične podatke, pri čemer

se omejuje na normalne razmere obratovanja

uporabljajo tudi metode strojnega učenja in

stavb, kjer je glavni vir vibracij veter, ne proučuje

Bayesove identifikacije. Skratka, najino delo pove-

pa obnašanja in možnih poškodb visokih lesenih

glede
se

zuje numerično mehaniko, in-situ eksperimente,

stavb ob morebitnem potresu. Glavni cilj je na

namenom

podlagi raziskovalnih rezultatov pripraviti pripo-

ugotoviti odstopanje realnega obnašanje stavbe

ročila projektantom. To bodo lahko izkoristili tudi

od trenutnih projektantskih modelov, ki nastajajo

slovenski projektanti in morda naredili načrte za

na podlagi najboljše inženirske presoje

prvo visoko leseno slovensko stavbo.

optimizacijo in

probabilistiko. Vse z

in pomanj-

kljivih standardov. V okviru projekta DvnaTTB je

sicer načrtovana dinamična identifikacija desetih

Kakšne so vizije na področju visoke lesene grad-

visokih lesenih stavb v Franciji, Združenem kra-

nje? Japonsko podjetje Sumitomo Forestry Co.

ljestvu, Norveški, Švedski in Sloveniji.

namerava leta

2041 ob svoji 350-letnici zgra-

diti leseno stavbo, ki bo visoka 350 metrov in bo
Leto dni že delate pri projektu DynaTTB. V

imela 70 nadstropij. Kako realno se vam to zdi?

katero smer gredo vaše ugotovitve, v kateri fazi

O tem težko sodim. Če bi mi pred nekaj leti rekli,

proučevanja ste, kaj lahko slovenski strokov-

da bo leta 2019 popolnoma lesena stavba visoka

njaki

na

področju lesene gradnje še ponudite

kolegom iz tujine?

85 metrov, kar je skoraj toliko, kot je najvišja slovenska stavba, ki pa je armiranobetonska, ne bi

Namen projekta je bolje razumeti obnašanje viso-

verjel. Zato je težko napovedati, kaj bo

kih lesenih stavb in spoznati njihove dinamične

ju visokih lesenih stavb novega čez 20 let.

lastnosti. Raziskovalci projekta si želimo pridobi-

gradbeništvu

ti več znanja o vibracijah in njihovem dušenju, da

gre v osnovi za konservativno panogo.

se

na

področTudi v

tehnologije hitro razvijajo, čeprav
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Trenutno v Pomurju iščejo vodjo oddelka, učitelja in
prehranskega svetovalca
13.08.2020 ob 6:00
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Tudi ta teden smo za vas preverili spletno stran Zavoda za zaposlovanje
RS. Nekaj najbolj zanimivih smo izbrskali, preverite, morda pa je katero
delovno mesto ravno pravšnje za vas.

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota išče čistilko za določen čas,
štirih mesecev. Pričakujejo končano osnovnošolsko izobrazbo. Kandidati naj
pošljejo vlogo po pošti do 17. 8. 2020.
PANVITA KMETIJSTVO d.o.o. išče prodajalca za nedoločen čas. Pričakujejo
dva meseca delovnih izkušenj, končano srednjo poklicno šolo in opravljeni
vozniški izpit kategorije B in F. Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti do 27. 8.
2020.
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ZASEBNI ZAVOD VIJOLICA, zavod za izvajanje osebne asistence in drugih
socialnih storitev, Kokolajnščak išče osebnega asistenta za določen čas, šestih
mesecev. Pričakujejo opravljeni vozniški izpit kategorije B. Kandidati naj pošljejo
vlogo po e-pošti do 17. 8. 2020.
OSNOVNA ŠOLA ODRANCI išče računalnikarja - organizatorja
informacijske dejavnosti za nedoločen čas. Delovni čas je skrajšan, 10 ur na
teden. Pričakujejo končano visokošolsko 2. stopnje, visokošolsko univerzitetno
(prejšnjo) izobrazbo in opravljeni vozniški izpit kategorije B. Kandidati naj
pošljejo vlogo po pošti do 17. 8. 2020.
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OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE išče učitelja angleščine, razrednik za
določen čas oz. do 31. 8. 2021. Pričakujejo končano visokošolsko 2. stopnje,
visokošolsko univerzitetno (prejšnjo) izobrazbo in opravljeni vozniški izpit
kategorije B. Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti do 17. 8. 2020.
REFLEX podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in
trgovina Gornja Radgona d.o.o. išče vodjo oddelka za določen čas šestih
mesecev. Pričakujejo končano visokošolsko 1. stopnje, visokošolsko strokovno
(prejšnjo) izobrazbo, gradbeništvo, dobro znanje angleškega jezika in opravljeni
vozniški izpit kategorije B. Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti do 27. 8. 2020.
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VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE iščejo vzgojitelja predšolskih otrok pomočnik vzgojitelja, za nedoločen čas. Pričakujejo končano srednjo
strokovno, srednjo splošno izobrazbo, Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih
otrok in opravljen strokovni izpit ter potrdilo o nekaznovanosti. Kandidati naj
pošljejo vlogo po e-pošti do 17. 8. 2020.
DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA d.o.o. iščejo prehranskega
svetovalca - pripravnik, za določen čas šestih mesecev. Pričakujejo končano
visokošolsko 1. stopnjo, visokošolsko strokovno (prejšnjo) izobrazbo, Terapija in
rehabilitacija. Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti do 1. 8. 2020.
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Podrobnosti teh ter ostalih prostih delovnih mest lahko zasledite tukaj.
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* Fotografije so simbolične
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Gradnja po slovensko: odkrili kup nedovoljenih objektov, 20
jih morajo rušiti
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slovenskenovice.si/novice/slovenija/gradnja-po-slovensko-odkrili-kup-nedovoljenih-objektov-za-20-nalozili-njihovoodstranitev-340035

»Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov še vedno
ugotavljamo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih
nadzorih terena (kjer ni podane prijave ali pobude) izredno visok. Glede na to, da do sedaj
pridobljeni rezultati predmetne akcije preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov v letu 2020
kažejo, da je 35,7 odstotka preverjenih objektov oziroma vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen,
lahko ugotovimo, da se stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo.« Tako je
pokazal nadzor 34 gradbenih inšpektorjev, ki so izvedli akcijo za preprečevanje nedovoljenih
gradenj objektov.
Poostren nadzor je bil prvenstveno usmerjen v objekte v gradnji na varovanih območjih in ne v že
zgrajene in vseljene objekte. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo,
preverjali ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je
bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim
gradbenim dovoljenjem, pojasnjujejo z ministrstva za okolje in prostor.
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Objekti bodo padali
V akciji je sodelovalo 34 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 183 inšpekcijskih nadzorov in 18
zaslišanj. Uvedli so 142 postopkov, od teh 139 upravnih inšpekcijskih in tri prekrškovne. Do
začetka avgusta so odločili v 70 zadevah in ugotovili 25 nedovoljenih objektov (20 nelegalnih, 3
neskladne in dva nevarna objekta). Za 20 nelegalnih objektov so gradbeni inšpektorji izdali
odločbe, s katerimi so odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov. Za dva nevarna
objekta pa so odredili takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma
zavarovanje. Za tri neskladne objekte, so z odločbami odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti
(nepopolna označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta;
nepopolna gradbiščna tabla na dvojezičnem območju; začetka gradnje ni prijavljen na predpisane
način; dokazila o imenovanju nadzornika za vodenje strokovnega nadzora pri gradnji objekta ne
obstajajo; načrt organizacije gradbišča ni izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja ter
zapisnik o zakoličbi ne obstoji), javljajo iz ministrstva za okolje in prostor.

Izdane tudi kazni
V sklopu akcije je bila izdana ena odločba po Zakonu o prekrških (ZP-1) z izrečenim opominom,
ena odločba o prekršku v višini izrečene globe 5000 evrov in en plačilni nalog po ZP-1 v višini
izrečene globe 1000 evrov. Ugotovljeni prekrški so se nanašali na ugotovljene nedovoljene
objekte, ko se je z gradnjo pričelo pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
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V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so gradbeni inšpektorji zavezancem izrekli opozorilo
na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ter jim odredili rok za njihovo odpravo.
Podprite zgodbe, ki štejejo
Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite
naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do vseh vsebin na našem portalu že za
0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v
službi malega človeka!
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Stopnja in število prostih delovnih mest sta bili v 2. četrtletju 2020 za več kot tretjino manjši
Število prostih delovnih mest se je v 2. četrtletju 2020 zmanjšalo za tretjino; kar je za približno 6.000 manj kot v prejšnjem četrtletju. Prav tako se je zmanjšalo število
zasedenih delovnih mest; za skoraj 30.000. Stopnja prostih delovnih mest je bila deležna največjega padca doslej.
13.8.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Nuška Brnot
Povpraševanje po podatkih

Ponudba prostih delovnih mest je bila za tretjino manjša kot v 1. četrtletju 2020
V raziskovanju o prostih delovnih mestih se podatki zbirajo na referenčni dan v posameznem četrtletju, za 2. četrtletje 2020 je to bil 29. maj 2020. Zbrani podatki so
reprezentativni za posamezno četrtletje. Takratne razmere na trgu dela so bile nestabilne zaradi krize, nastale v povezavi s koronavirusom. Kar dve tretjini
opazovanega četrtletja večina podjetij ni smelo opravljati svoje dejavnosti, ali pa so jo izvajali v zmanjšanem obsegu.
Delodajalci so tako v 2. četrtletju 2020 razpisali nekaj več kot 11.100 prostih delovnih mest, kar je za 6.000 manj kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Tako občutnega
upada števila prostih delovnih mest nismo zabeležili niti v 4. četrtletju 2008, ko je Slovenija uradno zapadla v recesijo. Takrat se je število prostih delovnih mest
zmanjšalo za približno 2.300 glede na 3. četrtletje 2008.
Pregled po dejavnostih pokaže, da se je v tem četrtletju povpraševanje po novi delovni sili zmanjšalo praktično v vseh dejavnostih, razen v rudarstvu.
Povpraševanje po novi delovni sili se je v največji meri zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih; v tej dejavnosti je bilo razpisanih skoraj 1.700 prostih delovnih mest
manj, kot jih je bilo razpisanih v prejšnjem četrtletju. Za več kot polovico se je zmanjšalo povpraševanje tudi v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, v
drugih dejavnostih in v gostinstvu.
Število zasedenih delovnih mest za skoraj 30.000 manjše kot v prejšnjem četrtletju
Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je bilo v Sloveniji v 2. četrtletju 2020 zasedenih približno 763.000 delovnih mest ali za skoraj
30.000 manj kot v prejšnjem četrtletju.
Število zasedenih delovnih mest se je v opazovanem četrtletju glede na prejšnje, zmanjšalo v vseh dejavnostih. Največji upad števila zasedenih delovnih mest je bil
zabeležen v predelovalnih dejavnostih (za 6.300), v gostinstvu (za 4.400) in v gradbeništvu (za skoraj 4.200). Primerjava med četrtletji kaže, da je bil tokratni upad
največji od leta 2008 odkar se izvaja to raziskovanje. Nekoliko manjši upad števila zasedenih delovnih mest je bil zabeležen še ob začetku leta 2013, ko je Slovenija
zapadla v drugi val recesije. Takrat se je v prvem četrtletju 2013 število zasedenih delovnih mest, v primerjavi s prejšnjim četrtletjem, zmanjšalo za skoraj 20.000.
Tudi stopnja prostih delovnih mest za tretjino nižja kot v prejšnjem četrtletju

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

Stopnja prostih delovnih mest je bila v 2. četrtletju 2020 1,4-odstotna, kar je za sedem desetink odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju; v primerjavi z enakim
obdobjem lani pa se je ta zmanjšala za devet desetink odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v gostinstvu (2,4-odstotna) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih
(prav tako 2,4-odstotna).

Kako se uvršča Slovenija v primerjavi s preostalimi državami članicami EU?
Eurostat je objavil zadnje razpoložljive podatke za prvo četrtletje 2020. Primerljivi podatki, ki vključujejo vsa področja dejavnosti B do S in vse poslovne subjekte z
vsaj eno zaposleno osebo, so dostopni za 23 držav članic EU. Med temi državami sta dosegli najvišjo stopnjo prostih delovnih mest Češka (5,7-odstotno) in Belgija
(3,2-odstotno). Slovenija se je izmed triindvajsetih držav uvrstila na osmo mesto z 2,2-odstotno stopnjo prostih delovnih mest. Na dnu lestvice 23 držav je bila Poljska
z najnižjo stopnjo prostih delovnih mest (0,6-odstotno). Iz podatkov, ki jih objavlja Eurostat niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Gospodarstvo/Slovenija
Število zasedenih delovnih mest za skoraj 30.000 manjše kot v prejšnjem četrtletju

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

Ljubljana, 13. avgust 2020 (MOREL)- Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je bilo v Sloveniji v 2.
četrtletju 2020 zasedenih približno 763.000 delovnih mest ali za skoraj 30.000 manj kot v prejšnjem četrtletju.Število zasedenih
delovnih mest se je v opazovanem četrtletju glede na prejšnje, zmanjšalo v vseh dejavnostih. Največji upad števila zasedenih
delovnih mest je bil zabeležen v predelovalnih dejavnostih (za 6.300), v gostinstvu (za 4.400) in v gradbeništvu (za skoraj 4.200).
Primerjava med četrtletji kaže, da je bil tokratni upad največji od leta 2008 odkar se izvaja to raziskovanje. Nekoliko manjši upad
števila zasedenih delovnih mest je bil zabeležen še ob začetku leta 2013, ko je Slovenija zapadla v drugi val recesije. Takrat se je v
prvem četrtletju 2013 število zasedenih delovnih mest, v primerjavi s prejšnjim četrtletjem, zmanjšalo za skoraj 20.000. Stopnja
prostih delovnih mest je bila v 2. četrtletju 2020 1,4-odstotna, kar je za sedem desetink odstotne točke manj kot v prejšnjem
četrtletju; v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je ta zmanjšala za devet desetink odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v
gostinstvu (2,4-odstotna) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (prav tako 2,4-odstotna). (konec) To so sporočili iz SURS.
(konec)
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