Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 17. 10. 2020
Število objav: 38
Internet: 24
Tisk: 14
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 35
Inženirski dan: 0
potres: 1
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Janševo obračunavanje z mediji: krivi tudi za širjenje koronavirusa

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Anže Božič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...novinarski kolegi na Slovenski tiskovni agenciji (STA). V sredo je to bila tudi vest o srečanju Janeza Janše z
zaveznikom Viktorjem Orbanom ob začetku gradnje meddržavnega elektrovoda. Med novicami je bil objavljen tudi
intervju z reperjem Zlatkom ob izidu novega albuma. A ker je slednji štel več besed, je STA...

Naslov

Vrtovec: Pomisleki o begu možganov nesmiselni (2)

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prispevku z naslovom Pomisleki o begu možganov nesmiselni (Delo, 8. oktobra, stran 4) – že poteka in se bo ob
takšnih butastih odločitvah o nesmiselni gradnji predragih infrastrukturnih objektov še stopnjeval, saj gre denar
namesto v razvoj v beton in asfalt, plače pa vedno bolj zaostajajo za zahodnoevropskimi....

Naslov

Obnova Zagreba priložnost za Slovence

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...palec, deset drugih tirov med Koprom in Divačo. Hrvaški mediji ugotavljajo, da njihovo gradbeništvo nima dovolj
zmogljivosti za obnovo. Ali se 30 kilometrov od južne meje ponuja velik posel slovenskim inženirjem in gradbincem? V
marčnem potresu je bilo poškodovanih okoli 26.000 večinoma starejših stavb. Hrvaški sabor je septembra...

Naslov

Okrevanje se bo zavleklo nekaj let

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Karel Lipnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...težave z zadolženostjo. Prizadeti so tudi trgovina, tekstilna industrija in del energetike, ki pa so finančno stabilnejši.
Povečuje se tudi negotovost v gradbeništvu, kjer je pričakovati, da se bo učinek epidemije poznal z zamikom. Najmanj
so prizadeti farmacevti in tehnološka podjetja, ki so lahko celo izkoristili...

Naslov

Tudi avgusta padec števila delovno aktivnih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ljubljana, 16. oktobra - V Sloveniji je bilo avgusta približno 882.100 delovno aktivnih, kar je 0,1 odstotka manj kot
julija. Najbolj se je zmanjšalo v gradbeništvu, rast zaposlovanja pa je bilo opaziti v zdravstvu in socialnem varstvu. Med
statističnimi regijami je bilo največji padec opaziti v Podravju. V prvih...
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Naslov

Tudi avgusta padec števila delovno aktivnih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...delovno aktivnih, kar je 0,1 odstotka manj kot julija in 1,2 odstotka manj kot avgusta lani. Najbolj se je število delovno
aktivnih avgusta zmanjšalo v gradbeništvu, rast zaposlovanja pa je bilo opaziti v zdravstvu in socialnem varstvu, so
sporočili iz državnega statističnega urada. Avgusta je bilo med vsemi delovno...

Naslov

Tedenski pregled - Slovenija od 9. do 15. 10.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tudi šolanje na daljavo. Ob stoti obletnici koroškega plebiscita se je avstrijski predsednik tamkajšnjim Slovencem
opravičil za krivice. Začela se je gradnja prve ceste v okviru tretje razvojne osi. Novi kmetijski minister je postal Jože
Podgoršek. PETEK, 9. oktobra LJUBLJANA - Po rekordnih številkah odkritih...

Naslov

Podpisali pogodbo za projektiranje dveh novih stanovanjskih blokov v Kopru

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podpisal pogodbo za projektiranje dveh stanovanjskih blokov s skupno 90 stanovanji. Republiški sklad je pred tem
odobril sofinanciranje Bloka 3. Začetek gradnje blokov je predviden proti koncu leta 2022. Stanovanjski sklad RS
skupaj z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Koper razvija projekt stanovanjske...

Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Velenja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v četrtek ob 22.14 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude
1,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 57 kilometrov severovzhodno od Ljubljane, v bližini Velenja. Intenziteta
potresa v širšem nadžariščnem...

Naslov

Magna v proizvodnjo Fiskersovega e-avtomobila, neuradno v Gradcu in Hočah (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za odličen primer strategije, s katero bodo izkoristili svoj močan portfelj za prilagajanje prihodnjim potrebam po
mobilnosti in izkoristili vse svoje inženirske in proizvodne zmogljivosti na področju vozil. Po njegovih besedah to
njihovemu podjetju zagotavlja edinstven konkurenčni položaj, zlasti pri sodelovanju...
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Naslov

Evropsko združenje novinarjev po Janševem tvitu pozvalo h koncu demonizacije javnih
medijev in novinarstva

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tednika Demokracija Jožeta Biščaka, ki je prioritete STA ugotavljal skozi primerjavo, da je število besed ene od
sredinih vesti STA o dogajanju ob začetku gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince manjše od števila besed v intervjuju z
raperjem Zlatkom. Nad zapisom so bili zgroženi tudi na Slovenski tiskovni agenciji, kjer...

Naslov

Primorske novice o legalizaciji črnih gradenj (17. 10.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...iz ozadja, ki financirajo in usmerjajo vsako, tudi piransko politiko. Morda bi bilo vse bolj transparentno, če bi država
iskreno povedala, da z novim gradbenim zakonom že tretjič v zgodovini samostojne Slovenija odpira možnost za
legalizacijo črnih gradenj."...

Naslov

Evropsko združenje novinarjev po Janševem tvitu: Ta demonizacija javnih medijev in
novinarstva se mora končati

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 16. 10. 2020

Avtor

M. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tednika Demokracija Jožeta Biščaka, ki je prioritete STA ugotavljal skozi primerjavo, da je število besed ene od
sredinih vesti STA o dogajanju ob začetku gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince manjše od števila besed v intervjuju z
raperjem Zlatkom. Nad zapisom so bili zgroženi tudi na Slovenski tiskovni agenciji,...

Naslov

Rajmax – prijetna toplina bivanja

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izolativnost profila z zanesljivo jekleno ojačitvijo, široke možnosti zasteklitve ter višjo protivlomno zaščito. Ta tip okna
zadostuje standardom pasivne gradnje. Pametna naložba danes za boljši jutri Odgovorno ravnanje v odnosu do okolja
in nujnost gospodarnega pristopa pri upravljanju energije sta bistveni vodili...

Naslov

Tudi avgusta padec števila delovno aktivnih

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...delovno aktivnih, kar je 0,1 odstotka manj kot julija in 1,2 odstotka manj kot avgusta lani. Najbolj se je število delovno
aktivnih avgusta zmanjšalo v gradbeništvu, rast zaposlovanja pa je bilo opaziti v zdravstvu in socialnem varstvu, so
sporočili iz državnega statističnega urada. Avgusta je bilo med vsemi delovno...
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Naslov

Evropsko združenje novinarjev zgroženo ob zadnjem napadu Janše na STA

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tednika Demokracija Jožeta Biščaka, ki je prioritete STA ugotavljal skozi primerjavo, da je število besed ene od
sredinih vesti STA o dogajanju ob začetku gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince manjše od števila besed v intervjuju z
raperjem Zlatkom. Nad zapisom so bili zgroženi tudi na Slovenski tiskovni agenciji, kjer...

Naslov

Parkirišče so raje zamenjali z drevesi

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Živa Rokavec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mesto so leta 2011 prenovili fasado, vhodno avlo in obe stopnišči. Ob vhodu so tudi ponovno uredili manjši vrtiček,
prav tak, kot je bil zasnovan že med gradnjo stavbe. »Takrat smo skupaj proslavili odprtje prenovljene hiše,« se
spomni Jelka Vintar, ki ceni zaupanje lastnikov, da lahko skupaj izpeljejo tudi večje...

Naslov

Zmagovita kombinacija

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

Gorazd Marinček

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Savi ni, v reportaži omenjena hitrost vetra za ekstremne surfarje in kajtarje je 18 vozlov ali 33,4 km/h. Navedba v
reportaži, da je »pravzaprav bila gradnja vseh štirih hidroelektrarn na spodnji Savi primer dobre prakse, saj so bile vse
zgrajene v okviru predvidenih finančnih sredstev in v napovedanem času,...

Naslov

V Kopru bodo gradili

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Dan v novicah; 17. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 45 cm2

...stanovanji. Direktor koprskega sklada Zlatko Kuštra je dejal, da trenutno potekata izdelava projektne dokumentacije
in pridobivanje gradbenih dovoljenj. Začetek gradnje je predviden takoj, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. »
Prizadevali si bomo, da prvo lopato zasadimo že letos,« je dejal Kuštra in še, da je zaključek...

Naslov

Manj delovno aktivnih

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Dan v novicah; 17. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 42 cm2

...aktivnih, kar je za 0,1 odstotka manj kot julija in za 1,2 odstotka manj kot avgusta lani. Najbolj se je število delovno
aktivnih avgusta zmanjšalo v gradbeništvu, rast zaposlovanja pa je bilo opaziti v zdravstvu in socialnem varstvu, je
sporočil državni statistični urad. Delovno aktivnih žensk je bilo manj za 0,7...
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Naslov

Podpisali pogodbo za projektiranje dveh novih stanovanjskih blokov v Kopru

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podpisal pogodbo za projektiranje dveh stanovanjskih blokov s skupno 90 stanovanji. Republiški sklad je pred tem
odobril sofinanciranje Bloka 3. Začetek gradnje blokov je predviden proti koncu leta 2022. Stanovanjski sklad RS je v
okviru projekta stanovanjske soseske Nad Dolinsko v Kopru z občinskim stanovanjskim...

Naslov

(Brezplačna priloga Gradnja in bivanje) Kakšni so arhitekturni trendi za leto 2021

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(Brezplačna priloga Gradnja in bivanje) Kakšni so arhitekturni trendi za leto 2021 Čas branja: 2 min 16.10.2020 08:11
Eden izmed njih je biofilično oblikovanje interierja – ne veste,...

Naslov

Zelena ravna streha FRAGMAT Duo Plus

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

sporočilo Oglasno

Teme

Gradbeništvo, graditev

...obenem tudi mehanska zaščita. FRAGMAT TIM slovenski proizvajalec s tradicijo na področju toplotnih izolacij,
hidroizolacij in aplikativnih rešitev za gradbeništvo ter embalaže in tehničnih izdelkov iz EPS/EPP. Izoliramo od
temeljev do strehe....

Naslov

Skoraj ničenergijska gradnja: spremembe Puresa letos še ne bo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Skoraj ničenergijska gradnja: spremembe Puresa letos še ne bo Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: gradnja
hiš dodaj gradbeništvo dodaj Evropska unija dodaj Ministrstvo za... dodaj Čas branja: 4 min SHRANI 0 16.10.2020 07:
00 Prenovljeni...

Naslov

Letos za dobrega pol odstotka manj zaposlenih 3

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...samozaposlenih. Na mesečni ravni se je avgusta najbolj zmanjšalo število delovno aktivnih oseb v Podravju (za 0,4
odstotka na 121.700), in sicer v dejavnosti gradbeništvo (za 3,9 odstotka). Najbolj pa se je v tem obdobju povečalo v
savinjski statistični regiji (za 0,2 odstotka na 104 tisoč), najbolj v drugih raznovrstnih...
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Naslov

Ko te preslepijo, da si sam podpišeš dolg

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

Barbara Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 11

Površina: 1.542 cm
2

...največkrat povezana z neizplačevanjem plač, regresa, nespoštovanjem delovnega časa, kršitvami odmorov,
dnevnega in tedenskega počitka, največ pa jih je v gradbeništvu, trgovini, čistilnih servisih, varovanju, gostinstvu.
Številke le vrh ledene gore A če po eni strani ugotavljajo, da policija zaznava in obravnava vse...

Naslov

V Sloveniji manj delovno aktivnih

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...882.100 delovno aktivnih, kar je 0,1 odstotka manj kot julija in 1,2 odstotka manj kot avgusta lani. Število delovno
aktivnih se je najbolj zmanjšalo v gradbeništvu, rast zaposlovanja pa je bilo opaziti v zdravstvu in socialnem varstvu,
poročajo iz državnega statističnega urada. Avgusta je bilo med vsemi delovno aktivnimi...

Naslov

Janša sredi evropskega vrha napadal medije

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 17. 10. 2020

Avtor

Zoran Potič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 549 cm2

...https://nova24tv.si/slovenija/pred- JJansaSDS, #PM #ViktorOrban, M so se med drugim odzvali Gledamo vse s
Pirkovičem in petimi-leti-je-luc-sveta-ugledal-por grlicradman) ob začetku gradnje @tfajon, jdamijan in llisjak. Možino
ter Novo. tal-nova24tv-od-takrat-nic-vec-ni-ta 2x400 kilovoltnega daljnovoda Poročila, Planet, Nova. ko-kot-je-bilo/...

Naslov

Od avtoritarnosti k pravi demokraciji, od herojskega vodenja k sodelovanju

Medij

Delo - Sobotna priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Sobotna priloga; 17. 10. 2020

Avtor

podpisnikov Več

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 1.507 cm
2

...razponu, od izobraževalnega sistema in ljubiteljskih dejavnosti do najvišjih profesionalnih in mednarodno primerljivih
dosežkov. Zavzemamo se za pospešeno gradnjo neprofitnih stanovanj in programe za večjo dostopnost mladih do
stanovanj (državna poroštva, davčne vzpodbude, stanovanjske zadruge). 3. Večja družbena...

Naslov

Podpis pogodbe še za dva bloka

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 17. 10. 2020

Avtor

D. E. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 124 cm2

...koper Gradnja javnih najemnih stanovanj Podpis pogodbe še za dva bloka Stanovanjski sklad RS je v okviru projekta
stanovanjske soseske Nad Dolinsko v Kopru z občinskim...
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Naslov

Kako legalizirati piranske črne gradnje

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 17. 10. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 539 cm2

...Družina Turk išče pot za legalizacijo Še eno pot uporabljajo posamezniki, ki si želijo legalizirati svoje gradnje, in sicer
inštrument objektov daljšega obstoja. Upravna enota Piran je od uveljavitve gradbenega zakona prejela 190 vlog za
legalizacijo objektov daljšega obstoja (to so tisti, ki so bili zgrajeni pred letom 1998...

Naslov

Kako legalizirati, pa ne le v Piranu

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 17. 10. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 2

Površina: 179 cm2

...iz ozadja, ki financirajo in usmerjajo vsako, tudi piransko politiko. Morda bi bilo vse bolj transparentno, če bi država
iskreno povedala, da z novim gradbenim zakonom že tretjič v zgodovini samostojne Slovenija odpira možnost za
legalizacijo črnih gradenj. Tudi tistih 500 v piranski občini. In da so občinska prostorska...

Naslov

Te dni nameščajo mostno konstrukcijo

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška; 16. 10. 2020

Avtor

Katja Munih

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 21

Površina: 376 cm2

...SOLKAN - Gradnja brvi čez Sočo napreduje Te dni nameščajo mostno konstrukcijo Gradnja visečega mostu čez
Sočo v Solkanu te dni napreduje, kolikor vreme to dopušča. V torek so delavci začeli nameščati prekladno...

Naslov

Družina Mankoč

Medij

Svet24, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

Ž. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 20

Površina: 1.674 cm
2

...Hrušica, stanovanjska naseznano, a poznaval- postane ena najbogatejših v dr- Ija v Podutiku, Novih Kosezah, ci
ljubljanskega dogajanja žavi. Podjetje ZIL Inženiring, ki Kamniku so vložili nekaj deset vedo, da gre za vplivnega po- so
ga imeli skupaj z nekaterimi milijonov evrov. A kriza je sko slovneža, za katerega...

Naslov

Vroče cinkanje - del trajnostne gradnje

Medij

Finance - priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 42

Površina: 232 cm2

...se po vsem svetu ena tona jekla spremeni v rjo. Na vsaki dve izdelani toni jekla eno tono zamenja rja. Po izračunu
Nacionalnega združenja korozijskih inženirjev (NACE International) in ameriške Zvezne uprave za avtoceste (FHWA)
korozija po vsem svetu vsako leto povzroči škodo v višini od tri do štiri odstotke bruto...

8

Tisk
Zaporedna št.
36

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
37

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
38

Povzetek

Naslov

Dobra izolacija stavbe, slaba kakovost zraka?

Medij

Finance - priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Vlado Kadunec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 26

Površina: 929 cm2

...sistemov veliko pripomore vse večja ozaveščenost investitorjev o koristnosti takega sistema ter tudi regulativa, ki
zahteva spoštovanje določenih standardov gradnje. Ob tem je treba poudariti tudi pomemben vpliv, ki ga ima Eko sklad
z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za tovrstna vlaganja,« pravi Peter Podplatnik,...

Naslov

PO KOLIKO SO SE POLETI PRODAJALA STANOVANJA PO SLOVENIJI

Medij

Finance - priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 30

Površina: 1.615 cm
2

...Katastrska občina: Medlog Datum sklenitve pogodbe: 13. julij 2020 4. Stanovanje s 64,7 kvadratnega metra
uporabne površine Pogodbena cena: 75.000 evrov 32 GRADNJA IN BIVANJE Cena kvadratnega metra uporabne
površine: 1.159 evrov Leto izgradnje večstanovanjske stavbe: 1970 Naslov: Vojkova ulica 9 Katastrska občina:...

Naslov

Lasten dom je tudi naložba

Medij

Finance - priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 35

Površina: 251 cm2

...manjšega stanovanja, pozneje pa začnemo razmišljati o lastni nepremičnini. Takrat se znajdemo pred dilemo, ali naj
nepremičnino kupimo ali jo zgradimo. Gradnja je zaradi čedalje strožjih standardov, ki določajo učinkovito rabo
energije, zahteven projekt, ki vzame veliko časa, potrebnega pa je tudi kar nekaj znanja...
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Janševo obračunavanje z mediji: krivi tudi za
širjenje koronavirusa
Ljubljana, 16.10.2020, 19:08 | Posodobljeno pred dvema urama
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

Anže Božič / STA

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

Na vrhu Evropske unije v Bruslju, posvečenem boju proti
lažnim novicam, je premier Janša kot vzrok za ostrejše vladne
ukrepe navedel osrednje medije, ki naj bi širili lažne novice o
koronavirusu. Še pred tem je Slovensko tiskovno agencijo na
Twitterju označil za nacionalno sramoto. Gre za
preusmerjanje pozornosti, ker vlada nima pravih odgovorov,
pa pravi profesor s katedre za novinarstvo.

Več kot 400 novic v različnih oblikah vsak dan oblikujejo novinarski kolegi na
Slovenski tiskovni agenciji (STA). V sredo je to bila tudi vest o
srečanju Janeza Janše z zaveznikom Viktorjem Orbanom ob začetku
gradnje meddržavnega elektrovoda. Med novicami je bil objavljen tudi
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intervju z raperjem Zlatkom ob izidu novega albuma. A ker je slednji
štel več besed, je STA za Janšo postala nacionalna sramota in eklatantna
zloraba imena, ki ga nosi.
"Takih opazk si naše novinarske ekipe, sploh ob neumestnih primerjavah in
neupravičenih kritikah, zagotovo ne zaslužijo. Tukaj ne gre za
oceno kakovosti novinarskega dela, ampak je to bolj razumeti v smeri tudi
neke vrste političnega pritiska," opozarjaBarbara Štrukelj, odgovorna

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

urednica STA.

Janez Janša in Viktor Orban na srečanju v sredo. FOTO: Miro Majcen

Janševa medijska ihta na poraznem nivoju v
teh dneh sicer bruha na vse strani. Pri
novinarki Dnevnika je s prirejeno fotografijo
namigoval na alkoholizem. Širil je tudi, da so
na Tarči bebčki z IQ-jem sobne temperature.
Na SDS-ovih trobilih so številni novinarji, med
njimi tudi naše medijske hiše, sistematično
tarče diskreditacij. Tudi danes na vrhu

Janševi izjavi o medijih in
STA so zabeležili tudi na
spletni strani Media
Freedom Rapid Response,
ki sledi, spremlja in se
odziva na kršitve svobode
medijev in novinarstva.
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voditeljev Evropske unije je težavo z rekordnim širjenjem virusa Janša videl v
lažnih novicah in domnevnem zanikanju nevarnosti virusa, ki da se "v Evropi
širijo predvsem preko družbenih omrežij. V Sloveniji pa žal velikokrat tudi
preko osrednjih medijev."
"Povsem možno je, da enostavno vlada in predsednik vlade ne vesta, kaj bi
storila. In nimata rešitve. In v teh obupanih poskusih želita preusmeriti
pozornost na druge, bistveno manj relevantne stvari," meni Marko
Milosavljević s katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede.
Številni zdravniki, Nacionalni inštitut za javno zdravje in tudi vladni govorec
so od marca večkrat pohvalili sodelovanje z domačimi mediji ob soočanju
z zdravstveno krizo, a le predsednik vlade tu vidi neskončne težave. Pri
čemer pa z netočnimi informacijami sam ustvarja zmedo.
Tako je denimo v sredo dejal, da bo pouk v osnovnih šolah od razrednega
pouka dalje, se pravi od 5. razreda, potekal na daljavo. Vladni odlok pa to

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

določa za učence od 6. razreda dalje. Tudi zato je vmešavanje v uredniške
politike medijev in označevanje o domnevnih nacionalnih sramotah v
času zdravstvene epidemije povsem zgrešeno.
"Resnično neprimerno in na nek način neokusno, do vseh teh ljudi, ki danes
in jutri in prihodnje tedne sedijo doma. Ne vedo, kaj bo z njihovo plačo, z
njihovimi krediti, z njihovo službo ali z njihovimi bližnjimi, starši ali otroki. Da
se predsednik vlade v teh časih v resnici ukvarja s tako malenkostnimi
stvarmi, kot je dejstvo, ali je nek intervju s pop glasbenikom bil daljši po
dolžini besed kot vesti ali pa poročilo o nekem njegovem protokolarnem
dogodku v Kidričevem," še pove Milosavljević.
Janševe pavšalne kritike STA-ja obsojajo in zavračajo tudi v osrednjem
cehovskem združenju novinarjev. Zapisali so, da jih "čudi, da premier, ki
javno poziva državljane k odgovornemu ravnanju pri spopadu s
koronavirusom, sam energijo vlaga v spopad z mediji, ki so ključni pri širjenju
informacij o ukrepih, ki jih sprejema vlada". Objavo pa so opazili tudi pri
Evropskem združenju novinarjev (EFJ), kjer so "zgroženi ob zadnjem
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napadu premierja Janeza Janšena Slovensko tiskovno agencijo (STA)". "Ta
demonizacija javnih medijev in novinarstva se mora končati," so še dodali.
O tvitu in odzivih je danes poročalo tudi več tujih medijev, med njimi

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

avstrijska tiskovna agencija APA ter avstrijska Kleine Zeitung in Der
Standard.
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Vrtovec: Pomisleki o begu možganov nesmiselni (2)
Politične stranke zanimajo samo glasovi volivcev, ki so pač nepoučeni.
Preskoči oglas X

Delo
16.10.2020 ob 05:00
Delo
16.10.2020 ob 05:00
Poslušajte

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

Čas branja: 2:34 min.
Delite
Kar se tiče bega možganov v tujino – o katerem beremo v prispevku z naslovom Pomisleki o begu možganov nesmiselni (Delo, 8.
oktobra, stran 4) – že poteka in se bo ob takšnih butastih odločitvah o nesmiselni gradnji predragih infrastrukturnih objektov še
stopnjeval, saj gre denar namesto v razvoj v beton in asfalt, plače pa vedno bolj zaostajajo za zahodnoevropskimi. Mladi se ne bodo
vozili v Ljubljano v kinematografe, ker bodo preutrujeni zaradi vožnje na delo v Avstrijo, bodo pa hodili tja politiki na čvek partije.
Razlogi, ki jih navajajo v Velenju za AC čez dvorišče Gorenja, so bedasti – poglejte Idrijčane, ki se vozijo po nemogoči cesti v graben,
pa so ustvarili elitno industrijo, Kolektor in drugo, pa tudi rudnik so sanirali tako, da se mesto ne ugreza. Tu sta zdaj še Kočevje in
Yaskawa, 60 kilometrov od Ljubljane – torej treba je delati, delati in delati, ne pa se izgovarjati na vse in vsakogar.
Kar se tiče udornin in posedanja terena na območju pridobivalnega prostora premogovnika, je jasno, da posedanja potekajo ter se
bodo še desetletja nadaljevala, kar pomeni, da se bo AC ali viadukt pogrezal ter bodo potrebne stalne zelo drage sanacije – ali pa celo
nova obvoznica.
Nasipavanje izkopnine od gradnje AC na območje posedanja ali na pregrade med jezeroma lahko obremeni zaščitno plast gline
oziroma jalovine nad odkopnimi polji ter povzroči vdor vode v jamske prostore premogovnika, ki nima ustrezne zaščite, to je vodnih
vrat. To bi pomenilo konec rudarjenja ter mnogih življenj rudarjev.
Minister Vrtovec zaupa stroki, toda stroka je že pokazala, kako se gradi predragi TEŠ, ki proizvaja z izgubo, s tem pa tudi ogroža sam
obstoj rudnika. Uničevanja krajine spodnje Savinjske doline, degradacijo gore Oljke, rušenja 42 domov sploh ne omenjam ...
Politične stranke zanimajo samo glasovi volivcev, ki so očitno tako nepoučeni, da verjamejo vsaki neumnosti, še posebno, če prihaja

14

Delo.si
Država: Slovenija

16.10.2020
Petek, 05:02

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/pisma-bralcev/vrtovec-p...

2/2

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

od njihove stranke, posledice pa bomo z nizkimi plačami in pokojninami, shiranim zdravstvom in šolstvom plačevali vsi. Vrtovcev in
njemu podobnih, ki bi morali odgovarjati, ne bo nikjer več, pa tudi mladih ne, ker jim bo »počil ﬁlm«.
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Obnova Zagreba priložnost za Slovence
Hrvaška škodo zaradi potresa ocenjuje na 11,5 milijarde evrov; več kot znaša slovenski proračun ali čez palec - deset drugih tirov med
Koprom in Divačo.
Preskoči oglas X

00:01

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

Nejc Gole
16.10.2020 ob 05:21
16.10.2020 ob 05:22

Nejc Gole
16.10.2020 ob 05:21
16.10.2020 ob 05:22
Poslušajte
Čas branja: 9:14 min.
Delite
Ljubljana – Popotresna obnova Zagreba bo stala okoli 11,5 milijarde evrov, kažejo hrvaške ocene. To je več, kot znaša celoten
slovenski proračun, oziroma, čez palec, deset drugih tirov med Koprom in Divačo. Hrvaški mediji ugotavljajo, da njihovo gradbeništvo
nima dovolj zmogljivosti za obnovo. Ali se 30 kilometrov od južne meje ponuja velik posel slovenskim inženirjem in gradbincem?
V marčnem potresu je bilo poškodovanih okoli 26.000 večinoma starejših stavb. Hrvaški sabor je septembra sprejel zakon o popotresni
obnovi Zagreba in okolice. Obnovo poslopij bo s 60 odstotki ﬁnancirala država, županije in lastniki pa s po 20 odstotki. Hrvaška je
škodo ocenila na 86 milijard kun ali približno 11,5 milijarde evrov. Marjana Lutman z Zavoda za gradbeništvo (ZAG) ocenjuje, da je
velika posredna škoda, denimo uničeni avtomobili. Nekateri strokovnjaki pa pravijo, da je velikost škode morda napihnjena zaradi
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lažjega pridobivanja evropskih sredstev. Evropska komisija je ta mesec predlagala 684 milijonov evrov evropske pomoči za obnovo po
potresu.

Novinarka Zorana Baković: To je šok za šokom
Hrvaški premier Andrej Plenković je ocenil, da bo prenova Zagreba zagotovo potekala vsaj desetletje. Na Hrvaškem je okoli 15.000
gradbenih podjetij z 90.000 delavci, a malo velikih družb. Deset največjih gradbenih podjetij je lani ustvarilo za pet milijard kun
prihodkov, kar je okoli 660 milijonov evrov. Za primerjavo; deset največjih slovenskih gradbenih podjetij je lani ustvarilo za približno 900
milijonov evrov prihodkov.
Hrvaški Jutarnji list navaja lastnika splitskega gradbenega podjetja Spegra Berislava Borovino, ki opozarja, da popotresna obnova
zahteva speciﬁčna znanja, teh pa nima podjetje, ki se s tem prvič sreča: »Po moji oceni na Hrvaškem ni več kot 30 gradbenih podjetij
in morda tisoč delavcev, ki znajo delati na teh projektih. Ista težava je z inženirji in projektanti.«

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

Hrvaški premier Andrej Plenković meni, da bo prenova Zagreba zagotovo potekala vsaj desetletje. FOTO: Goran Mehkek/Cropix

V Sloveniji je znanja veliko
V preteklosti je sicer zagrebška univerza svojim študentom, bodočim inženirjem, dala veliko znanja o popotresni obnovi, pravi Marjana
Lutman, vodja odseka za stavbe in potresno inženirstvo pri ZAG. Veliko znanja in izkušenj pa je po njenih besedah zagotovo tudi v
Sloveniji, tudi zaradi obnove v potresu prizadetega Posočja: »Po potresu v Posočju je bilo organizirano usposabljanje tako za
projektante kot za izvajalce, ki so tako dobili licenco, da so v Posočju smeli bodisi projektirati bodisi izvajati gradbena dela. To so
specialna dela, za katera nimajo vsi izkušenj.«
»Za obnovo bo treba najprej opraviti projektiranje, kar je delo za pooblaščene gradbene inženirje. V fazi izvedbe pa je delo za
gradbeno podjetje z ustreznim kadrom. Gradbena podjetja bi lahko sodelovala pri sanaciji, saj imajo izkušnje iz Posočja tako s sanacijo
kot z utrjevanjem,« dodaja. Pri tem sanacija pomeni odpravo poškodb in vzpostavitev stanja pred potresom, utrditev pa je preventivni
poseg, ki bi preprečil škodo ob novem potresu.
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Črtomir Remec FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije, glede zanimanja med inženirji za sodelovanje pri popotresni obnovi
Zagreba pravi: »Težko rečem, koliko je interesa. Inženirji so zelo zasedeni z domačimi projekti, tožijo zaradi pomanjkanja kadra. Zaradi
koronavirusa je pričakovati, da bo tega še manj. Poleg tega so cene na Hrvaškem nekoliko nižje kot pri nas. Če bi bila pri nas kriza, bi
to bila priložnost. Znanja iz Posočja je pri nas veliko, tudi hrvaška inženirska stroka je na visoki ravni.«

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

Po potresu v Zagrebu

Priložnost za manjše podjetnike
Na hrvaški gradbeni trg so prodrla nekatera večja slovenska gradbena podjetja, denimo novomeški CGP, Kolektor Koling in Kolektor
CPG, Pomgrad, GH Holding ... Ta izvajajo nekatere od največjih projektov pri sosedih. Direktor zbornice gradbeništva na GZS Gregor
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Ficko je izrazil prepričanje, da se bo ob objavi razpisov tudi slovenska gradbena operativa potegovala za posle.

Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki
Direktor prodaje v Kolektor gradbeništvu Marko Trampuž pritrjuje, da je popotresna obnova priložnost za vsa slovenska gradbena
podjetja. Sami predvidevajo, da bi se lahko potegovali za posle, povezane predvsem s statično sanacijo in nato v nadaljevanju z
energetsko sanacijo stavb. Imajo namreč potrebne reference, saj so izvedli že kar nekaj statističnih sanacij stavb. Za tovrstne posle se
bodo predvidoma potegovali, pa tudi za energetsko sanacijo.

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

Iztok Polanič FOTO: Jože Pojbič /Delo
Iztok Polanič, predsednik uprave Pomgrada, pravi, da spremljajo dogajanje na področju gradbeništva tudi na tujih trgih, tudi hrvaškem.
Pri tem sproti ocenjujemo priložnosti, ki se nam ponujajo v sklopu javnih razpisov, in se nato na podlagi naših kompetenc tudi
potegujemo za posamezne posle, dodaja.
Tudi član uprave novomeškega gradbinca CGP Edo Škufca ocenjuje, da je obnova Zagreba priložnost za slovenska podjetja: »Vendar
gre predvsem za manjša dela, ne velike obnove, razen ko bo treba objekte podreti. To so priložnosti predvsem za mala podjetja z do
deset zaposlenimi.«
Zagotovo bi bili obrtniki in podjetniki zainteresirani za dela v Zagrebu, pravi sekretar sekcije gradbincev pri obrtno-podjetniški zbornici
(OZS) Janko Rozman: »Vendar so pri tem administrativne ovire, čeprav gre slovenski gradbinec lažje delat na Hrvaško kot v Italijo in
Avstrijo.«

Kakšne pogoje mora podjetnik izpolniti
Hrvaška je privlačna za slovenske podjetnike, ki k sosedom hodijo predvsem obnavljat počitniške objekte, pravi Zdenka Bedekovič, ki
na OZS svetuje članom pri težavah, s katerimi se srečajo v tujini. »Tudi Hrvaška ima kot vsaka država administrativne omejitve.
Gradbena podjetja morajo pridobiti potrdilo ministrstva za graditeljstvo, da lahko opravljajo dela na nepremičninah. Odskočna deska za
opravljanje dejavnosti je ta dokument, ki ga pridobiva tudi naša območna zbornica v Krškem,« pojasnjuje sogovornica. Hrvaška za ta
dokument zaračuna pristojbino, podjetje hitreje dobi dokument, če ga nekdo osebno dvigne, kot po elektronski poti. Podjetje mora
priskrbeti tudi preostalo potrebno dokumentacijo, denimo pogodbe za delo za delavce, obrazce A1, evidenco delovnih ur …
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FOTO: Damjan Tadić/ Cropix
Na hrvaški trg javnih naročil je težko prodreti. »Pri tem je ogromno zahtev, če imate priporočila in ste specialist, je lažje. Nekdo, ki je
majhen in neznan, pa ne konkurira na javnih naročilih na Hrvaškem,« pravi Zdenka Bedekovič. Po njenem mnenju je smiselna
ustanovitev podružnice na Hrvaškem, če podjetje pridobi večje javno naročilo oziroma če gre za dela v daljšem obdobju in ki prinašajo
več denarja.
Glede prehajanja meje pojasnjuje, da se podjetniki opirajo na izjemo vrnitve v Slovenijo v 48 urah brez karantene. Večinoma glede
tega ni težav, a potrebujejo dokazila naročnika, da so na Hrvaško odpotovali iz nujnega poslovnega razloga. Podjetniki so tudi
navajeni, da se morajo pred vstopom na Hrvaško prijaviti na njihov spletni portal, s čimer je prehod državne meje hitrejši. »Če delavci
na Hrvaško odpotujejo za daljše obdobje, denimo mesec ali dva, bodo morali pred vrnitvijo opraviti test,« še pojasnjuje Bedekovičeva.
Edo Škufca opozarja tudi na sivo ekonomijo: »Medtem ko je v Sloveniji DDV za te storitve 9,5-odstoten, je na Hrvaškem 25-odstoten.
Zaradi visoke davčne stopnje je po naši oceni veliko sive ekonomije pri zasebnih projektih na stanovanjskih objektih.

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

Gradbeništvo rešuje nizka gradnja
Vrednost avgusta opravljenih gradbenih del je bila 2,5 odstotka višja kot julija in 4,8 odstotka višja kot avgusta lani. To je bilo drugo
zaporedno mesečno zvišanje, pred tem se je gradbeništvo štiri mesece zapored krčilo. Za tokratno zvišanje so poskrbela dela na
gradbenih inženirskih objektih, ki jih je bilo na mesečni ravni 6,6 odstotka več, medtem ko je vrednost na nestanovanjskih stavbah
padla za devet, na stanovanjskih pa za 2,9 odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada. V prvih osmih mesecih leta je bila
vrednost gradbenih del 3,8 odstotka nižja kot v istem obdobju lani.
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Okrevanje se bo zavleklo za nekaj let
Velik izziv bo začetek prihodnjega leta, ko se izteče večina državnih pomoči.
Fotografija: 90 odstotkov zaposlenih v skupini Coface še vedno dela od doma, pravi Declan
Daly, direktor Cofacea v Srednji in Vzhodni Evropi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
90 odstotkov zaposlenih v skupini Coface še vedno dela od doma, pravi Declan Daly, direktor
Cofacea v Srednji in Vzhodni Evropi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Karel Lipnik
16.10.2020 ob 14:54
16.10.2020 ob 15:50

Karel Lipnik
16.10.2020 ob 14:54
16.10.2020 ob 15:50

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

Poslušajte
Čas branja: 4:03 min.
Delite
Finančno stanje podjetij je regiji Srednja in Vzhodna Evropa je relativno dobro, a predvsem
zaradi državnih moči. Izziv zato predstavlja konec letošnjega leta, ko se večina pomoči izteče. V
Cofaceu ocenjujejo, da se bo okrevanje močno zavleklo.
»Prihodnje leto je pričakovati nekaj spodbudnih v vseh državah Srednje in Vzhodne Evrope,
vendar pa prihodki ne bodo dosegli lanskih vrednosti. Podjetja so zdaj ob državnih pomočeh v
precej dobrem finančnem stanju. Izziv bo prinesel konec leta, ko večina teh pomoči preneha,«
trenutne razmere ocenjuje direktor Cofacea za Srednjo in Vzhodno Evropo Declan Daly.
Posojilna zavarovalnica in bonitetna družba Coface Sloveniji napoveduje eno počasnejših
okrevanj v omenjeni regiji (slabše naj bi šlo le še Hrvaški). Sloveniji napoveduje letos 7,9-odstotni
upad, rast prihodnje leto naj bi znašla 5,9 odstotka. To pomeni, da bo Slovenija izpad zaradi
epidemije v najboljšem primeru nadomestila šele v drugi polovici leta 2022. Rast prihodnje leto
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bo sicer druga največja med državami v regiji, vendar pa bo tudi letošnji padec drugi najgloblji.
Gospodarski padec v regiji bo letos nekoliko manjši od zdrsa v Zahodni Evropi, a tudi okrevanje
prihodnje leto bo skromnejše.
Analitik družbe Coface za Srednjo in Vzhodno Evropo Gregorz Sielewicz ocenjuje, da bo drugi
val epidemije močno upočasnil okrevanje. Prihodnje leto je pričakovati porast brezposelnosti in
stečajev v večini držav regije. Gospodarski zastoj v drugem valu ne bo tako globok kot v prvem.
Vendar pa je pričakovati medletni upad gospodarske aktivnosti tako v zadnjem letošnjem
četrtletju kot tudi v prvih treh mesecih prihodnjega leta.
V drugem četrtletju prihodnjega leta se bo zgodil močan medletni skok, kar je seveda posledica
tega, da je bilo letošnje drugo četrtletje katastrofalno, poleg tega je takrat pričakovati postopno
normalizacijo razmer. A glede na predviden razvoj razmer bo potrebnega precej več kot leto dni
časa za okrevanje.
Svetovna gospodarska rast naj bi prihodnje leto znašala okoli 4,4 odstotka po letošnjem 4,8odstotnem zdrsu. Motor rasti bo Kitajska, kjer naj bi BDP zrasel za sedem odstotkov (letošnja
gospodarska rast Kitajske naj bi znašala odstotek). Glavni partnerji regije (Španija, Italija,
Nemčija in Francija) bodo po letošnjem hudem padcu prihodnje leto dosegli precej zmerno rast.
Coface v analizi regije še ugotavlja, da učinki epidemije niso enakomerno porazdeljeni med
gospodarskimi panogami. Najbolj so prizadeti avtomobilisti, kovinska industrija in transport. Ti
trije sektorji bodo poleg velikega upada prihodkov imeli tudi težave z zadolženostjo. Prizadeti so
tudi trgovina, tekstilna industrija in del energetike, ki pa so finančno stabilnejši.

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

Povečuje se tudi negotovost v gradbeništvu, kjer je pričakovati, da se bo učinek epidemije poznal
z zamikom. Najmanj so prizadeti farmacevti in tehnološka podjetja, ki so lahko celo izkoristili
določene elemente epidemije. Tudi kmetijstvo v regiji je relativno malo prizadeto, ker so se
povečali lokalni nakupi hrane.
V večini držav regije so prihodki trgovin po koncu epidemije sicer že višji kot lani, vendar pa niti
približno ne bodo nadomestili izpada iz časa epidemije. Coface pri tem opozarja, da zaupanje
potrošnikov ostaja izredno slabo in bo ostalo nizko še dolgo časa. Razloga sta predvsem zdajšnji
drugi val epidemije in pričakovana rast brezposelnosti v začetku prihodnjega leta, ko se bodo
zmanjšale pomoči gospodarstvu.
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Tudi avgusta padec števila delovno aktivnih
Ljubljana, 16. oktobra - V Sloveniji je bilo avgusta približno 882.100 delovno aktivnih, kar je 0,1 odstotka manj kot julija.
Najbolj se je zmanjšalo v gradbeništvu, rast zaposlovanja pa je bilo opaziti v zdravstvu in socialnem varstvu.
Med statističnimi regijami je bilo največji padec opaziti v Podravju.

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

V prvih osmih mesecih skupaj je bilo v Sloveniji v povprečju za 0,3 odstotka manj delovno aktivnih oseb kot v istem
obdobju prejšnjega leta. Število zaposlenih je bilo za 0,6 odstotka manjše, medtem ko je bilo število samozaposlenih
oseb v povprečju za dva odstotka večje.
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Tudi avgusta padec števila delovno aktivnih
V Sloveniji je bilo avgusta približno 882.100 delovno aktivnih, kar je 0,1 odstotka manj kot julija in 1,2 odstotka manj kot
avgusta lani. Najbolj se je število delovno aktivnih avgusta zmanjšalo v gradbeništvu, rast zaposlovanja pa je bilo opaziti
v zdravstvu in socialnem varstvu, so sporočili iz državnega statističnega urada.
Avgusta je bilo med vsemi delovno aktivnimi približno 788.100 zaposlenih oseb ter približno 94.100 samozaposlenih.
Število prvih se je od julija zmanjšalo za 0,1 odstotka, število drugih pa za prav toliko povečalo.
Število samozaposlenih se je povečalo tudi na letni ravni, in sicer za 3,1 odstotka. Zaposlenih oseb je bilo medtem za 1,7
odstotka manj kot avgusta lani.
Glede na lansko leto se je avgusta zmanjšalo tako število delovno aktivnih žensk kot število delovno aktivnih moških.
Vendar je bil pri moških padec 1,6-odstoten, pri ženskah pa le 0,7-odstoten, ugotavljajo statistiki.
Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu na mesečni ravni zmanjšalo v devetih, povečalo pa v treh statističnih
regijah. Največji padec je bil opaziti v podravski statistični regiji, še posebej v gradbeništvu. Po drugi strani se je najbolj
povečalo v savinjski statistični regiji, in sicer predvsem v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti.
Med posameznimi dejavnostmi se je avgusta število delovno aktivnih oseb najbolj zmanjšalo v gradbeništvu. O rasti
zaposlovanja v primerjavi z julijem pa poročajo predvsem iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

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

V prvih osmih mesecih skupaj je bilo v Sloveniji v povprečju za 0,3 odstotka manj delovno aktivnih oseb kot v istem
obdobju prejšnjega leta. Število zaposlenih je bilo za 0,6 odstotka manjše, medtem ko je bilo število samozaposlenih
oseb v povprečju za dva odstotka večje.
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Tedenski pregled - Slovenija od 9. do 15. 10.
Epidemiološke razmere so se še zaostrile, zato je vlada sprejela dodatne omejevalne ukrepe, tudi šolanje na daljavo. Ob
stoti obletnici koroškega plebiscita se je avstrijski predsednik tamkajšnjim Slovencem opravičil za krivice. Začela se je
gradnja prve ceste v okviru tretje razvojne osi. Novi kmetijski minister je postal Jože Podgoršek.
PETEK, 9. oktobra
LJUBLJANA - Po rekordnih številkah odkritih okužb z novim koronavirusom v zadnjih dneh so v veljavo stopili dodatni
ukrepi za zajezitev širjena virusa. Zbiranje je vlada omejeila na največ 10 ljudi, prireditve z udeležbo do 500 ljudi pa so
bile dovoljene le v primeru pozitivnega mnenja NIJZ in brez zakusk. Omejili so strežbo v lokalih, pa tudi število kupcev v
trgovinah.
LJUBLJANA - Svet za nacionalno varnost je obravnaval širjenje novega koronavirusa in nezakonite migracije. Podprl je
aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, ki Slovenski vojski podeljuje dodatna pooblastila pri širšem varovanju meje.
Premier Janez Janša je pozval opozicijske stranke, naj predlog podprejo, saj da so policijski resursi omejeni, razmere pa
tudi zaradi epidemiološke situacije zahtevne.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je razveljavilo konec leta 2013 sprejeti zakon o davčnem postopku v delu, ki določa 70odstotno obdavčitev ugotovljenega neprijavljenega premoženja fizičnih oseb. Ta ne sme biti višja od tiste, ki jo dokaže
davčni zavezanec.

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

VARAŽDIN - Državni sekretar na MNZ Franc Kangler se je udeležil delovnega srečanja s hrvaško kolegico Terezijo
Gras. Pogovarjali so se o izgradnji širokopasovnega internetnega omrežja, ki bi lahko pomagalo policistom obeh držav
tudi pri nadzoru meje.
LJUBLJANA - Policisti so v skladu z napovedmi na petkovih protestih v večji meri popisovali udeležence zaradi kršenja
odloka o omejitvi zbiranja. Na protestu so sicer policisti našteli okoli 700 oseb in ugotovili 61 primerov kršitev odloka o
začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. V štirih primerih so zoper posameznike
uporabili prisilna sredstva. Po mnenju nekaterih so namreč policisti v več primerih brez razloga uporabila prekomerno
silo, zato so 13. 10. varuhu človekovih pravic predali zahtevo za preiskavo zakonitosti in sorazmerne uporabe pooblastil
policije na protestu ter ga pozvali, naj nadzoruje delovanje policije na prihodnjih petkovih protestih.
LJUBLJANA - Ministrstvo za zdravje predlaga, da bi bilo cepljenje proti gripi v tej sezoni brezplačno za vse prebivalce, je
sporočil minister za zdravje Tomaž Gantar. A cepiva za vse prebivalce zaenkrat ne bo na voljo, NIJZ je za letošnjo
sezono naročil 270.000 odmerkov cepiva proti gripi.
MARIBOR - Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana za življenjsko delo je Peter Boštjančič, so sporočili organizatorji 55.
Festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo nagrado za igralsko ustvarjalnost v slovenskem prostoru bo dolgoletni član
igralskega ansambla Drame SNG Maribor, še prej pa SLG Celje prejel ob koncu festivala 25. 10.
SOBOTA, 10. oktobra
CELOVEC/LJUBLJANA - V Celovcu so pripravili osrednjo prireditev ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Udeležila sta
se je tudi predsednika Slovenije in Avstrije, Borut Pahor in Alexander Van der Bellen. Slednji se je, tudi v slovenščini,
koroškim Slovencem opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic. Pahor je Celovec označil za
simbolno prestolnico združene Evrope. Premier Janez Janša je pozdravil načrte Avstrije glede izboljšanje položaja
slovenske narodne skupnosti v Avstriji.
LJUBLJANA - V državi so potrdili rekordnih 411 okužb z novim koronavirusom ob opravljenih 2956 testih. S tem je bil
delež pozitivnih testov najvišji doslej, 13,9-odstoten. V bolnišnicah so zdravili rekordnih 158 ljudi, s čimer je to število
prvič preseglo 150. Od tega je bilo 27 bolnikov na intenzivni negi. Novih umrlih za covidom-19 ni bilo, tako da je število
smrtnih žrtev ostalo pri 167.
LJUBLJANA - Delegati SD so na kongresu, ki je potekal na daljavo, za novo predsednico izbrali Tanjo Fajon, ki je
premagala Janija Prednika. Fajonova je prva ženska na čelu SD, njen cilj je zmaga SD na prihodnjih volitvah. Na
kongresu so se v programski prenovi stranke zavzeli za gradnjo hitre železnice, krepitev javnih storitev ter za vlaganja v
zaščito okolja in trajnostno družbo.
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LJUBLJANA - Vlada je sprejela nov odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo. Ta določa, da bo urad vodil
direktor, ki je za delo urada odgovoren vladi. Gre za novost, saj je doslej veljalo, da bo urad vodil minister brez resorja iz
vrst DeSUS. Določeno je tudi, da se začne odlok uporabljati 15. 1. 2021.
NEDELJA, 11. oktobra
VELENJE - Na nadomestnih županskih volitvah v Velenju je med tremi kandidati zmagal dosedanji podžupan Peter
Dermol (SD) z okoli 64 odstotki glasov. Na drugo mesto se je z okoli 24 odstotki glasov uvrstil Darko Koželj iz
Gospodarsko aktivne stranke s podporo SDS, NSi, SMC in SLS. Volilna udeležba je bila le okoli 33-odstotna. Dermol je
po avgustovski smrti dolgoletnega župana Bojana Kontiča začasno vodil občino.
STARŠE - Novi župan občine Starše je po tesni zmagi v drugem krogu nadomestnih županskih volitev postal Stanislav
Greifoner, ki je tako kot njegova protikandidatka Nataša Petek kandidiral s podporo volivcev. Greifoner je prejel 52,4
odstotka glasov, s čimer bo do konca mandata nasledil poleti umrlega dolgoletnega župana Bojana Kirbiša.
CELOVEC/LJUBLJANA - Neznanci so ponoči oskrunili spomenik koroški enotnosti na dvorišču deželne vlade avstrijske
Koroške v Celovcu. Vandalizem, ki se je zgodil po spravni slovesnosti ob 100. obletnici koroškega plebiscita, je sprožil
val ogorčenja tako med avstrijskimi politiki kot med predstavniki slovenske manjšine. Premier Janez Janša je menil, da
dejanje škodi koroškim rojakom in ugledu Slovenije v svetu, predsednik republike Borut Pahor pa je sporočil, da za
sovraštvo zadostuje strah, za sožitje pa je potreben pogum.
LJUBLJANA - Sklenil se je 23. Festival slovenskega filma, na katerem žirija, zaradi okrnjene selekcije tekmovalnih del, ki
je odraz filmu nenaklonjenih produkcijskih in finančnih razmer, ni podelila šestih vesen. Zaključek je zaznamovala
izročitev Badjurove nagrade Koniju Steinbacherju in projekcija njegovega film Legenda o srečnem hribu.
LJUBLJANA - Letošnja dobitnica nagrade mira je postala Barbara Korun. Z delovanjem v živo in s spremnimi besedili že
leta senzibilizira slovenske bralke za vzpostavitev spolno občutljivega odnosa do sedanjosti in obenem neguje ponovno
branje preteklosti ter spodbuja izgrajevanja genealogije ženske pesniške pisave na Slovenskem in po svetu.

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

PONEDELJEK, 12. oktobra
LJUBLJANA - Ob zaostrovanju epidemioloških razmer v državi je začel veljati odlok, po katerem na zelenem seznamu
držav oz. regij glede na epidemiološko tveganje ni več nobene države EU oz. schengenskega območja. Na njem so le še
Avstralija, Nova Zelandija, Srbija in Urugvaj. Na rdečem seznamu je manj hrvaških in avstrijskih administrativnih enot,
Italija v celoti ostaja na oranžnem seznamu. Število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev se je
sicer v Sloveniji povzpelo na 164,65. Vodja svetovalne skupine za covid Bojana Beović je opozorila, da se hitro bližamo
sprejetju še zadnjih ukrepov z oranžnega seznama.
LJUBLJANA - V. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič je na mesto vodje Nacionalnega preiskovalnega urada
imenoval Petro Grah Lazar. Imenovanje izvedel, potem ko mu je dozdajšnji v. d. direktorja Uroš Lepoša pretekli teden
posredoval predlog za svojo razrešitev. Lepoša in Grah Lazarjeva, ki bo delo opravljala kot v. d. direktorice, sta že
opravila primopredajo poslov. Odzivi politike na imenovanje so različni. V največji vladni stranki, SDS, so prepričani, da
gre za imenovanje, ki je potrebno za normalno delovanje NPU, v opoziciji pa menijo, da je v ozadju podrejanje tega
organa politiki.
LJUBLJANA - Banka Slovenije je za iskanje rešitve, s katero bi se zagotovilo sodno varstvo po izbrisih v bankah,
aktivirala skupino pravnih strokovnjakov. Medtem je vložila zahtevo za presojo ustavnosti možnosti pregleda
nadzorstvene funkcije Banke Slovenije s strani računskega sodišča. V Društvu MDS, ki v tej zgodbi predlaga poravnavo,
so potezo Banke Slovenije z imenovanjem skupine strokovnjakov označili za nov pravni manever in zavlačevanje.
LUXEMBOURG - Minister za zunanje zadeve Anže Logar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve, na
katerem so zunanji ministri dosegli politiki dogovor o sankcijah proti dolgoletnemu beloruskemu voditelju Aleksandru
Lukašenku zaradi volilnih goljufij in nasilja v Belorusiji ter o sankcijah proti Rusiji zaradi zastrupitve opozicijskega politika
Alekseja Navalnega.
LJUBLJANA - Vodstvo Slovensko-kitajskega poslovnega sveta je v javnem pismu premierju Janezu Janši in ministrom
izrazilo zaskrbljenost nad novico, da naj bi slovenska vlada kitajskega tehnološkega velikana Huawei označila za
dobavitelja z visokim tveganjem. Opozorili so tudi na možnost neposredne gospodarske škode za Slovenijo v primeru
kitajskih protiukrepov.
TOREK, 13. oktobra
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LJUBLJANA - V Sloveniji so potrdili 707 okužb z novim koronavirusom 4902 testih. Umrla sta dva bolnika s covidom-19,
s čimer se je skupno število smrtnih žrtev povzpelo na 175. Po strokovnih ocenah je bil okužen že vsak 150. Slovenec. V
bolnišnicah so zdravili 210 bolnikov, od tega jih je 35 potrebovalo intenzivno zdravljenje. Ministrstvo za zdravje je
prekinilo izvajanje nekaterih preventivnih dejavnosti. V bolnišnicah je ukinjanje oziroma prelaganje nenujnih storitev
prepuščeno izvajalcem in je odvisno od tega, koliko kapacitet potrebujejo za obravnavo bolnikov s covidom-19.
LJUBLJANA - Najvišji predstavniki treh vej oblasti so se sešli pri predsedniku republike Borutu Pahorju na posvetu o
načelu delitve oblasti. Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je opozoril na vse prevečkrat izražen
neprimeren odnos izvršilne do sodne veje oblasti, premier Janez Janša pa je med drugim poudaril, da si je ugled treba
zaslužiti. Ob ločenosti vej oblasti po njegovih besedah verjetno ni prepovedano izrekati kritike, sicer ne ve, kako lahko
sploh govorimo o demokraciji.
ŠENTILJ - Slovenska in avstrijska policija sta na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj izvedli vajo nadzora meje z
droni. V sklopu dogodka sta se srečala tudi notranja ministra obeh držav, Aleš Hojs in Karl Nehammer. Oba sta
izpostavila dobro sodelovanje med obema policijama. Govorila sta tudi o razmerah glede pandemije covida-19. Glede
petkovega ravnanja policistov na protestu v Ljubljani Hojs ni želel podrobneje odgovarjati, je pa pohvalil njihovo stoično,
profesionalno in visoko strokovno delo, ki so ga pokazali.
BERLIN/LJUBLJANA - Mednarodno poročilo o korupciji Transparency International uvršča Slovenijo med države, ki
konvencijo OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju izvajajo v omejenem
obsegu. Slovenija je še vedno brez ključnih sprememb v boju proti temu podkupovanju, pa o tem meni Transparency
International Slovenia.

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

WASHINGTON - Mednarodni denarni sklad (IMF) je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih Sloveniji izboljšal
napoved gibanja BDP za letos, po aprilski napovedi o osemodstotnem krčenju sedaj napoveduje 6,7-odstotni padec BDP.
Napoved za 2021 pa je slabša, namesto 5,4-odstotne sedaj pričakuje 5,2-odstotno rast.
LJUBLJANA - Slovenija se je znova zadolžila na mednarodnem trgu. Izdala je za eno milijardo evrov 30-letnih obveznic.
Obrestna mera je dosegla nekaj manj kot pol odstotka, tako kot tudi zahtevana donosnost, kar je bolje od izhodiščnih
pričakovanj. Povpraševanje je med izdajo preseglo šest milijard evrov. Po prepričanju ministrstva za finance je izdaja
izraz dolgoročnega zaupanja trgov v Slovenijo tudi v času pandemije. Država se je odločila tudi za predčasni odkup dela
dveh izdaj obveznic, in sicer 10-letne obveznice, ki zapade januarja 2021, in sedemletne obveznice, ki zapade aprila
2021. Skupna nominalna vrednost izdaj je 2,6 milijarde evrov, država pa namerava odkupiti obveznice v skupnem
nominalnem znesku 172,98 milijona evrov.
BRUSELJ/LUXEMBOURG - Slovenija lahko podpre okrepitev cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 s sedanjih 40 na
najmanj 55 odstotkov pod pogojem, da se bo pri tem ustrezno upoštevalo nacionalne okoliščine, zlasti na področju
obnovljivih virov energije in prometa, je povedal državni sekretar za evropske zadeve Gašper Dovžan po zasedanju
ministrov EU za evropske zadeve v Luksemburgu. Enotnosti glede okrepitve cilja za zmanjšanje izpustov na najmanj 55
odstotkov do leta 2030 glede na leto 1990, o čemer bo ta konec tedna razpravljal vrh EU, po Dovžanovih besedah še ni,
je pa ambicija, da se dogovor doseže v decembru.
LJUBLJANA - Češka investicijska skupina PPF Groupje zaključila prevzem sklada CMF. V Sloveniji je lastnik družbe Pro
Plus, ki izdaja televizijske programe POP TV, Kanal A, Brio in Kino ter spletno videoteko Voyo. Prevzem je vreden okoli
1,89 milijarde evrov.
LJUBLJANA - Letošnja prejemnica Sovretove nagrade je prevajalka Aleksandra Rekar. Nagrado Društva slovenskih
književnih prevajalcev za prevode leposlovnih besedil prejme za prevod romana Miljenka Jergovića Rodbina. Jermanovo
nagrado, ki jo podeljujejo za prevode družboslovnih in humanističnih besedil, pa letos prejme Zdravko Kobe za prevod
Kritike čistega uma Immanuela Kanta.
SREDA, 14. oktobra
LJUBLJANA - Vlada je ob novem dnevnem najvišjem številu okužb sprejela več novih ukrepov za omejitev širjenja
koronavirusa. Kot je državljanom sporočil premier Janez Janša, se bodo od 19. 10. učenci predmetne stopnje in
srednješolci najmanj do konca jesenskih počitnic šolali na daljavo, za sedem "rdečih" statističnih regij bodo od 16. 10.
veljali dodatni strožji ukrepi. Med njimi so obvezno nošenje mask tudi na prostem, prepoved vsakršnega zbiranja več kot
10 oseb, omejitev prehajanja med regijami ter omejitev storitvenih dejavnosti in nekaterih športnih aktivnosti. Na rdečem
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seznamu so Osrednjeslovenska, Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija. Vlada
je poleg tega v peti sklop protikoronskih ukrepov vnesla tudi možnost podaljšanja turističnih bonov v prihodnje koledarsko
leto. Število novopotrjenih okužb v enem dnevu je s 745 doseglo nov rekord.
KIDRIČEVO - S slovesnostjo se je uradno po skoraj 20 letih različnih postopkov začela gradnja 2x400 kilovoltnega
daljnovoda Cirkovce-Pince. Dogodka so se udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor
Orban in hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Premierja sta se nato sestala na delovnem kosilu. Janša je
dejal, da projekt ni pomemben le za Slovenijo, pač pa za širšo regijo. Orban je dogodku pripisal zgodovinski pomen, ne le
zaradi energetskega povezovanja, pač pa zaradi pomembnega trenutka med državama. Srednja Evropa po njegovem
pridobiva pomembnost, center razvoja pa se premika proti vzhodu.
PRAGA - Zunanji minister Anže Logar je bil na delovnem obisku na Češkem, kjer je s češkim kolegom Tomašem
Petričkom govoril predvsem o pomenu usklajevanja ukrepov za omejitev širjenja covida-19 in okrevanju evropskega
gospodarstva. Zavzela sta se za učinkovitejše usklajevanje ukrepov na ravni EU.
DUNAJ - Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko, ki velja od leta 2015, podaljšala še za pol leta, do 11.
maja 2021. Kot razloge za podaljšanje je avstrijski notranji minister Karl Nehammer navedel migracijski pritisk, ohranjanje
notranje varnosti ter napete razmere, povezane s pandemijo covida-19.
LJUBLJANA - Vlada je potrdila predlog zakonskega predloga, s katerim bi osem regulatorskih agencij združili v dve agencijo za trg, varnost prometa in potrošnike ter agencijo za finančne trge. Za razliko od osnutka, ki je v medije prišel
pred dnevi, je v sprejetem predlogu predvideno, da člane sveta in uprave obeh organov imenuje DZ.
VRHNIKA - Kemis bo upošteval odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero slednji ugotavlja, da je pomemben
glavne stavbe njegovega reciklažnega centra na Vrhniki nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta Kemis ne
sme več opravljati poslovne dejavnosti. Tako na Vrhniko ne bo več dovažal novih nevarnih odpadkov.

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

ČETRTEK, 15. oktobra
LJUBLJANA - DZ je končal obravnavo predloga zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, ki
podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih štirih protikoronskih zakonov ter prinaša še nove. Koalicija ukrepe pozdravlja,
opozicija kaže s prstom na določbe, ki niso povezane z virusom. Ena takšnih je predvidena objava nacionalnega razpisa
za izboljševanja dostopnosti do zdravstvenih storitev, na katerega se bodo lahko prijavili tudi zasebni zdravstveni zavodi.
O sprejemu zakona bodo poslanci glasovali še nocoj.
LJUBLJANA - DZ je imenoval Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za je glasovalo 48
poslancev, proti jih je bilo sedem. Podporo so mu odrekli v LMŠ in Levici, kjer pa so poudarili, da ne oporekajo njegovim
kompetencam, temveč temu, da bi bil minister v vladi Janeza Janše. V predstavitvi je med prioritetami izpostavil krepitev
samooskrbe s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanje varne hrane in učinkovito črpanje evropskih sredstev. Poudarek želi
nameniti tudi trajnostnemu razvoju.
BRUSELJ - Premier Janez Janša se je ob prihodu na vrh EU zavzel za enoten odziv unije v podporo Cipru in Grčiji po
novih provokacijah Turčije v vzhodnem Sredozemlju. Poleg tega je premier izpostavil tudi pomen razprave o brexitu in
podnebnih ciljih. Premier se je pred vrhom sestal s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom, s katerim sta
govorila o temah vrha in slovenskem predsedovanju Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta. Na vrhu je bilo sicer
govora tudi o skupnem boju proti covidu-19.
ŠOŠTANJ - Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak sta v Gaberkah
zasadila prvi lopati za gradnjo severnega dela tretje razvojne osi, ki jo še posebej nestrpno pričakujejo na prometno
odrezanem Koroškem. Povezava je potrebna, da se bosta koroška in šaleška regija lahko razvijali. To je priložnost za
gospodarski preboj obeh regij, pa tudi priložnost za tukajšnje ljudi, da še naprej živijo v teh regijah, je dejal minister
Vrtovec. Gre za 200 metrov štiripasovne hitre ceste znotraj 61 kilometrov severnega dela tretje razvojne osi, ki naj bi bila
zgrajena v 14 mesecih. Na Koroškem pa se bodo prva dela predvidoma začela prihodnje leto.
RIM - Minister za obrambo Matej Tonin se je z italijanskim kolegom Lorenzom Guerinijem dogovoril, da si bosta državi v
prihodnje izmenjavali radarske slike. Ministra sta ob tem še uskladila aktivnosti v mednarodnih operacijah in misijah.
Glavne teme srečanja so bile dvostransko sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju, sodelovanje v zvezi Nato,
pregled in razvoj zmogljivosti ter varnostne razmere v regiji.
BRATISLAVA - Zunanji minister Anže Logar se je v okviru delovnega obiska na Slovaškem srečal s tamkajšnjim
zunanjim ministrom Ivanom Korčokom. Govorila sta predvsem o ukrepih za zajezitev covida-19.
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LJUBLJANA - Pooblaščena skupina komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je opravila
nenapovedani nadzor na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Preverjala je gradivo, ki se nanaša na
naznanilo kaznivega dejanja v zadevi Farrokh, na morebitne notranje pritiske vodstva Sove na zaposlene ter na
morebiten vpliv drugih organov na delovanje Sove v tej zadevi.
LJUBLJANA - Delo je začela parlamentarna preiskovalna komisije o nakupu zaščitne opreme, ki ji predseduje Alenka
Jeraj (SDS). Namen komisije je med drugim ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za
gospodarnost in pravočasnost nabav naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, za sprejete ukrepe pred in v
času epidemije.

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

CELJE - Za državnega svetnika je bil na nadomestnih volitvah izvoljen Franjo Naraločnik. V državnem svetu bo nasledil
avgusta preminulega Bojana Kontiča.
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Podpisali pogodbo za projektiranje dveh novih
stanovanjskih blokov v Kopru
Stanovanjski sklad RS je v okviru projekta stanovanjske soseske Nad Dolinsko v Kopru z občinskim stanovanjskim
skladom danes podpisal pogodbo za projektiranje dveh stanovanjskih blokov s skupno 90 stanovanji. Republiški sklad je
pred tem odobril sofinanciranje Bloka 3. Začetek gradnje blokov je predviden proti koncu leta 2022.
Stanovanjski sklad RS skupaj z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Koper razvija projekt stanovanjske
soseske Nad Dolinsko 3. faza, v kateri bo v štirih blokih zgrajenih okvirno 200 stanovanj, so v sporočilu za javnost
spomnili na republiškem skladu.
Na podlagi programa sofinanciranja javnih najemnih stanovanj je nadzorni svet stanovanjskega sklada odobril
sofinanciranje Bloka 3 z neprofitnimi stanovanji, katerega investitor je koprski stanovanjski sklad.
Danes pa je republiški stanovanjski sklad z občinskim skladom podpisal še pogodbo za projektiranje dveh stanovanjskih
blokov s skupno 90 stanovanji. S podpisom bo republiški sklad od koprskega sklada odkupil projektno dokumentacijo za
oba bloka na zemljišču, ki je že v lasti sklada, so povzeli besede direktorja republiškega sklada Črtomirja Remca.
Direktor koprskega sklada Zlatko Kuštra je pojasnil, da trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje
gradbenih dovoljenj ločeno za vse tri stavbe. "Začetek gradnje je predviden takoj, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Vsekakor pa si bomo prizadevali, da prvo lopato zakopljemo že v letošnjem letu," je napovedal Kuštra in dodal, da je
zaključek gradnje predviden proti koncu leta 2022.

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

Vse do leta 2023 ima republiški stanovanjski sklad namen skupno zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj po
celotni državi v projektih vrednosti približno 286 milijonov evrov.
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Šibek potresni sunek v bližini Velenja
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v četrtek ob 22.14 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,1.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 57 kilometrov severovzhodno od Ljubljane, v bližini Velenja.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili prebivalci Šaleške doline, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.
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Magna v proizvodnjo Fiskersovega eavtomobila, neuradno v Gradcu in Hočah
(dopolnjeno)
Kanadsko-avstrijska avtomobilska multinacionalka Magna International je sklenila dogovor z ameriško družbo Fisker za
proizvodnjo njihovega električnega avtomobila Ocean, so sporočili iz sedeža podjetja v kanadski Aurori. Avstrijski Kleine
Zeitung navaja neuradne informacije, da naj bi začeli s 50.000 avtomobili letno, in sicer v Gradcu in Hočah.
"Veseli smo, da lahko s Fiskerjem sodelujemo pri tako izjemnem trajnostnem avtomobilu in da vidimo, kakšne dodatne
priložnosti lahko prinese to sodelovanje," je v izjavi za javnost zapisal predsednik Magne Swamy Kotagiri in začetek
proizvodnje napovedal za zadnje četrtletje leta 2022.
Ob tem je dodal, da gre za odličen primer strategije, s katero bodo izkoristili svoj močan portfelj za prilagajanje prihodnjim
potrebam po mobilnosti in izkoristili vse svoje inženirske in proizvodne zmogljivosti na področju vozil.
Po njegovih besedah to njihovemu podjetju zagotavlja edinstven konkurenčni položaj, zlasti pri sodelovanju z novimi
ponudniki mobilnosti in proizvajalci originalne opreme, ki želijo razširiti svojo elektrificirano ponudbo.
Kot še sporočajo iz Magne, bo omenjeno vozilo sprva proizvajalo izključno njihovo podjetje v Evropi. Po besedah
predsednika avstrijske Magne Steyr Franka Kleina ima Magna v svoji branži edinstven položaj, ki je kombinacija razvoja
lastnih vodilnih inovativnih tehnoloških rešitev ter močnih proizvodnih zmožnosti, s katerimi je družba proizvedla že več
kot 3,7 milijona vozil in 30 različnih modelov.

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

"Dokazane in zanesljive zmogljivosti Magne, zlasti na področju električnih vozil, so zanesljiva podlaga za podporo
Fiskerju z vrhunskim inženiringom in proizvodnjo športnega terenca Fisker Ocean," je še dodal.
Sodelovanje z Magno je potrdil tudi ameriški Fisker s sedežem v Los Angelesu, katerega prvi človek je Henrik Fisker,
znani avtomobilski oblikovalec danskih korenin, ki je med drugim sodeloval pri razvoju luksuznih znamk avtomobilov BMW
in Aston Martin.
Avstrijski časnik Kleine Zeitung navaja, da Gradec s tem postaja prestolnica e-mobilnosti, ob tem pa dodaja neuradne
informacije o začetni proizvodnji 50.000 avtomobilov letno, in sicer v Gradcu in v Hočah.
Čeprav v Magni lokacije uradno še niso potrdili, tudi po pisanju Večera informacije držijo. Tudi zato po njihovih podatkih
Magna pospešeno nadaljuje pridobivanje okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj na Arsu za drugo in tretjo fazo gradnje
hoške tovarne z zmogljivostjo 100.000 avtomobilov letno.
Najavo Magne je v zapisu na Twitterju pozdravil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Sodelovanje s Fiskerjem,
največjim konkurentom Tesle, je velika priložnost Slovenije za razvoj zelenih trajnostnih tehnologij, ki bodo vplivale na
svetovna tržišča, kamor bodo lažje prodirala kreativna, zelena in pametna podjetja, je menil.
Proizvodnja v hoški lakirnici sicer že od začetka epidemije stoji, večina od okoli 200 zaposlenih pa se na delo vozi v
matično graško tovarno.
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Evropsko združenje novinarjev po Janševem
tvitu pozvalo h koncu demonizacije javnih
medijev in novinarstva
Evropsko združenje novinarjev (EFJ) je "zgroženo ob zadnjem napadu premierja Janeza Janše na Slovensko tiskovno
agencijo (STA)". Tako so zapisali po četrtkovem Janševem tvitu, v katerem je STA označil za nacionalno sramoto. "Ta
demonizacija javnih medijev in novinarstva se mora končati," so še dodali.
Janša je z navedenimi besedami pospremil poobjavo urednika tednika Demokracija Jožeta Biščaka, ki je prioritete STA
ugotavljal skozi primerjavo, da je število besed ene od sredinih vesti STA o dogajanju ob začetku gradnje daljnovoda
Cirkovce-Pince manjše od števila besed v intervjuju z raperjem Zlatkom.
Nad zapisom so bili zgroženi tudi na Slovenski tiskovni agenciji, kjer so takšen način označevanja dela novinarjev STA v
četrtek označili za nedopusten, neargumentiran in daleč od drže, ki bi jo pričakovali od premierja.
Že v četrtek so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije, kjer so med drugim zapisali, da jih "čudi, da premier, ki
javno poziva državljane k odgovornemu ravnanju pri spopadu s koronavirusom, sam energijo vlaga v spopad z mediji, ki
so ključni pri širjenju informacij o ukrepih, ki jih sprejema vlada".
O tvitu in odzivih je danes poročalo tudi več tujih medijev, med njimi avstrijska tiskovna agencija APA ter avstrijska Kleine
Zeitung in Der Standard.

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

To sicer ni bil prvi tovrsten zapis Janše o STA. Med drugim je agencijo v preteklosti označil za ventilator lažnih novic.
Janša je bil sicer do medijev kritičen tudi danes ob prihodu na drugi dan vrha EU v Bruslju. Dejal je, da lažne novice v
smislu zanikanja nevarnosti novega koronavirusa, ki se v Evropi širijo predvsem preko družabnih omrežij, v Sloveniji pa
žal velikokrat tudi preko osrednjih medijev, silijo Evropo in posamezne države k sprejemanju ostrejših ukrepov, kot bi bili
dejansko potrebni, če teh lažnih novic in množičnega širjenja povsem neznanstvenih in nelogičnih zanikanj v javnosti ne
bi bilo.
Obe Janševi izjavi so zabeležili tudi na spletni strani Media Freedom Rapid Response, ki sledi, spremlja in se odziva na
kršitve svobode medijev in novinarstva.
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Primorske novice o legalizaciji črnih gradenj
(17. 10.)
Alenka Penjak v komentarju Kako legalizirati, pa ne le v Piranu piše o legalizaciji v Portorožu na črno zgrajene hiše
podjetnika Lorisa Požarja s pomočjo instrumenta lokacijske preveritve. Ta instrument je sicer v osnovi namenjen
preverjanju, ali lahko občina legalizira zgradbe javnega pomena, kot so vrtci, a je Požar očitno prepričal svetnike.

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

"Očitno je bil dovolj prepričljiv, saj so svetniki, običajno načelni pri obrambi svetega istrskega prostora pred pregovorno
pogoltnostjo investitorjev, domala brez izjeme in ne glede na politično barvo našli številna pojasnila, zakaj je moral Požar
zgraditi malo previsoko, preširoko in pregloboko hišo. Kakšni kriteriji bodo občinske svetnike vodili pri odločanju o že 14
prošnjah za lokacijsko preveritev, ki so po Požarjevi legalizaciji prišle na piransko občino, seveda ni znano in pušča
odprto polje različnih interpretacij o stricih iz ozadja, ki financirajo in usmerjajo vsako, tudi piransko politiko. Morda bi bilo
vse bolj transparentno, če bi država iskreno povedala, da z novim gradbenim zakonom že tretjič v zgodovini samostojne
Slovenija odpira možnost za legalizacijo črnih gradenj."
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Evropsko združenje novinarjev po
Janševem tvitu: Ta demonizacija javnih
medijev in novinarstva se mora končati

Premier Janez Janša
STA

STA, M.R.
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Evropsko združenje novinarjev (EFJ) je "zgroženo ob zadnjem
napadu premierja Janeza Janše na Slovensko tiskovno agencijo
(STA)". Tako so zapisali po četrtkovem Janševem tvitu, v katerem je
STA označil za nacionalno sramoto. "Ta demonizacija javnih
medijev in novinarstva se mora končati," so še dodali.
Janez Janša je z navedenimi besedami pospremil poobjavo urednika tednika
Demokracija Jožeta Biščaka, ki je prioritete STA ugotavljal skozi primerjavo, da je število
besed ene od sredinih vesti STA o dogajanju ob začetku gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince
manjše od števila besed v intervjuju z raperjem Zlatkom.

Nad zapisom so bili zgroženi tudi na Slovenski tiskovni agenciji, kjer so takšen način
označevanja dela novinarjev STA v četrtek označili za nedopusten, neargumentiran in daleč
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

od drže, ki bi jo pričakovali od premierja.
Že v četrtek so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije, kjer so med drugim zapisali,
da jih "čudi, da premier, ki javno poziva državljane k odgovornemu ravnanju pri spopadu s
koronavirusom, sam energijo vlaga v spopad z mediji, ki so ključni pri širjenju informacij o
ukrepih, ki jih sprejema vlada".
O tvitu in odzivih je danes poročalo tudi več tujih medijev, med njimi avstrijska tiskovna
agencija APA ter avstrijska Kleine Zeitung in Der Standard.
To sicer ni bil prvi tovrsten zapis Janše o STA. Med drugim je agencijo v preteklosti označil
za ventilator lažnih novic.
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Janša je bil sicer do medijev kritičen tudi danes ob prihodu na drugi dan vrha EU v Bruslju.
Dejal je, da lažne novice v smislu zanikanja nevarnosti novega koronavirusa, ki se v Evropi
širijo predvsem preko družabnih omrežij, v Sloveniji pa žal velikokrat tudi preko osrednjih
medijev, silijo Evropo in posamezne države k sprejemanju ostrejših ukrepov, kot bi bili
dejansko potrebni, če teh lažnih novic in množičnega širjenja povsem neznanstvenih in
nelogičnih zanikanj v javnosti ne bi bilo.
Obe Janševi izjavi so zabeležili tudi na spletni strani Media Freedom Rapid Response, ki

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

sledi, spremlja in se odziva na kršitve svobode medijev in novinarstva.
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NAJNOVEJŠE
3 min

Rajmax – prijetna
toplina bivanja

20 min

Ljubljanski
maraton
dokončno
odpovedan zaradi
novega
koronavirusa

36 min

Na klopi LA
Clippers Lue
namesto Riversa

51 min

Vreme: Oblačno,
občasno bo
ponekod še rahlo
deževalo

1 ura

IMF ZDA in
Kitajsko pozval k
nadaljnji podpori
svojih
gospodarstev

Rajmax – prijetna toplina bivanja
V družinskem podjetju Rajmax si želimo stranke seznaniti s številnimi
prednostmi, ki jih prinašajo slovenski izdelki. Najpomembnejša med njimi
je kakovost, ki se tesno povezuje z zadovoljstvom naših strank. Ravno to je
razlog, da smo našo ponudbo nadgradili in v svojo paleto dodali nova vrata
Top line s sistemom ALU-ALU Winnerdoor.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

Drsna stena HS arhiv Rajmaxa

Nadgradnja – sistem Top line
ALU-ALU Winnerdoor
Vhodna vrata s sistemom Top line ALU-ALU
Winnerdoor so bila ustvarjena s poslanstvom, da
zadovoljijo še tako zahtevne kupce, ki si želijo,
38
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da je vhod v njihov dom varen ter privlačnega
videza. Gre za izdelek, ki bo s svojimi
podrobnostmi tehnično kakovost dvignil na
povsem novo raven, in sicer zahvaljujoč
možnosti kar štirikratne zasteklitve z izolativno
vlogo. Omembe vredna sta tudi najvišji
protivlomni razred RC3 in varnostno zaklepanje
Secury Automatic.
Moč in trdnost, ki dajeta vratom funkcionalnost,
skozi vse letne čase ostajata enaka ter tako
pomagata uravnavati zunanjo in notranjo klimo.
Na tehničnem področju nas prepriča z
vodotesnostjo 400 paskalov, hkrati pa vsebuje
certificiran in edinstven patentiran sistem
pritrjevanja prekrivnega polnila. S to napredno
tehnologijo dilatacijskih termičnih slojev
preprečimo fizikalni pojav bimetalnega učinka
oziroma zvijanja materiala, ki lahko nastane
zaradi razgibanih vremenskih razmer na
slovenskih tleh – od poletne vročine do nizkih
zimskih temperatur.

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

Debelina vratnega krila je 103 mm in debelina
ALU pločevine 3 mm, kar odraža visoko
kakovost. Vrata imajo tudi 4 tesnila ter prekrivno
polnilo zunaj in znotraj. Koeficient toplotne
prevodnosti vrat je Ud=0,64 W/m2K, kar
zagotavlja izjemno nizke toplotne izgube in se
uvršča med zelo nizke koeficiente.
Elegantna vhodna vrata Rajmax so prava izbira
za vsak dom, saj vam ponujamo pester izbor
barv in stekel po vaših željah, kamor spadajo
tudi vse imitacije lesa, tako znotraj kot zunaj.
Lepo vas vabimo k ogledu naše prenovljene
spletne strani, na kateri si lahko ogledate pestro
ponudbo oken, ki bodo skupaj z vhodnimi vrati
vaš dom povezala v očem prijetno celoto.

TREND LINE ZERO
Želimo vas spomniti tudi na naše dosedanje
favorite, ki so v naši ponudbi že stalnica. Gre za
strokovno dovršeno linijo TREND LINE ZERO,
kjer je v osnovno PVC-konstrukcijo vstavljeno
39
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aluminijasto prekrivno polnilo. Zaradi odličnega
tesnjenja in dostopne cene velja za eno naših
prodajnih uspešnic. Vrata montiramo s pomočjo
adapterjev, ki zagotavljajo estetski videz in boljšo
stabilnost, saj se teža optimalno razporedi.
Posebnost je tudi skrito krilo, ki je poravnano na
zunanji strani, na notranji pa se nahaja vidno
krilo. Med njima je vstavljeno 4-slojno izolacijsko
steklo s polnilom debeline 88 mm. Ker je takšno
vratno krilo izjemno težko, na notranji strani
uporabljamo tečaje roll, ki omogočajo 3Dnastavitev. Kakovost sooblikuje tudi nizek
aluminijast prag, ki je termično prekinjen in je na
notranjem delu plastičen, s čimer se preprečuje
kondenzacijo.

Prodajni hit – dvižno-drsna
stena
Dvižno-drsni sistem se ponaša z najvišjim
udobjem odpiranja in zapiranja z odličnimi
vrednostmi toplotne izolacije in elegantno
estetiko. Izbirate lahko med najrazličnejšimi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

velikostmi, barvami in materiali, tako da je
mogoče dizajn popolnoma prilagoditi vašemu
domu. Dvižno-drsna stena prinaša številne
prednosti, kot so tesnost, stabilnost, prihranek
prostora ter zanesljivo delovanje z visokim
udobjem.

Rajmax EcoPasiv NewLine –
trajnostna rešitev
Okno Rajmax EcoPasiv NewLine zadostuje
najvišjim standardom ter zagotavlja visoko raven
odličnosti. Med ključne prednosti lahko uvrstimo
inovativno večkomorno konstrukcijo, ki ima tri
funkcionalne tesnilne ravni za visoko toplotno in
zvočno izolacijo ter prihranek energije. Okno
zagotavlja tudi odlično toplotno izolativnost
profila z zanesljivo jekleno ojačitvijo, široke
možnosti zasteklitve ter višjo protivlomno
zaščito. Ta tip okna zadostuje standardom
pasivne gradnje.
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Pametna naložba danes za
boljši jutri
Odgovorno ravnanje v odnosu do okolja in
nujnost gospodarnega pristopa pri upravljanju
energije sta bistveni vodili delovanja našega
podjetja. Ravno zato je naša ponudba
prilagojena velikemu povpraševanju po
energijsko varčnejših oknih. Za pravi izkoristek
vrhunskih izdelkov stavbnega pohištva v podjetju
Rajmax priporočamo montažo na osnovi
energetsko varčnih smernic RAL-montaže, ki jo
odlikuje učinkovitejša zatesnitev med okenskim
okvirom in okensko odprtino.
Pri Rajmaxu strankam poleg izdelave, dobave in
vgradnje stavbnega pohištva ter zaključnih del
okoli oken in vrat ponujamo še brezplačne
izmere in svetovanje na domu. Na ta način
pripomoremo k pravilni izbiri oken in vrat,
skladnih s stavbo in zahtevami visoke kakovosti
bivanja ter majhnih izgub energije.

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

Razmišljamo zeleno
Prizadevamo si, da smo vsak trenutek v koraku
s časom. Zavedamo se, kako pomembno je, da
razmišljamo zeleno in se vedemo odgovorno do
okolja. Ponosni smo, da uporabljamo
neosvinčen stabilizator na bazi cinka in kalcija z
znakom greenline ter s svojim načrtovanim
pristopom izbiramo okolju prijazne vire surovin, s
čimer pripomoremo k trajnosti naših izdelkov.
Vedno smo z mislimi v prihodnosti, kar
dokazujemo z nižanjem izpustov CO2 in
posledično vplivamo na manjšo porabo energije
za ogrevanje.
Z recikliranjem se ne trudimo le pri naših
odpadkih, temveč tudi pri izdelkih, saj se
plastično maso lahko uporabi za izdelavo novih
profilov. (ea)

Že 22 let tradicije
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»Za 22-letno tradicijo se lahko zahvalimo
našim zaposlenim, ki so vedno pripravljeni, da
vas seznanijo z vsemi novostmi in vam
pomagajo do najboljših rešitev. Naše osebje
se lahko pohvali z izjemnim znanjem, ki ga
pridobivajo, obnavljajo in nadgrajujejo na
vsakoletni ravni. Smo podjetje, ki s
slovenskimi izdelki prispeva k gospodarstvu
tako v lokalnem okolju, kjer ponujamo
zaposlitve domačinom, kot tudi širše na
državni ravni. Upamo si trditi, da naši izdelki
združujejo vse potrebno: odlično toplotno in
zvočno izolativnost, varnost, privlačen dizajn
in so ob tem enostavni za vzdrževanje ter se
ponašajo z dolgo življenjsko dobo. Z vsem
naštetim uresničujemo prijetno toplino
bivanja.«

Aluminal Plus d.o.o.

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

ALU i PVC stolarija
Prodaja unutarnje i vanjske stolarije po
mijeri.
aluminal.com.tr

OTVORI

Aluminal Plus d.o.o.
ALU i PVC stolarija
Prodaja unutarnje i vanjske stolarije po
mijeri.
aluminal.com.tr

OTVORI
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NAJNOVEJŠE
3 min

NZS Aluminiju
vrnila odvzeti
prvenstveni točki

18 min

Tudi avgusta
padec števila
delovno aktivnih

20 min

Vovko: Če se bo
trend okužb
nadaljeval, ne
bomo več zmožni
nuditi ustrezne
oskrb...

33 min

Zaradi
epidemioloških
razmer veljavnost
kode TAN
podaljšana na tri
ure

48 min

Trump EU
posvaril pred
povračilnimi
carinami

Tudi avgusta padec števila
delovno aktivnih
V Sloveniji je bilo avgusta približno 882.100 delovno aktivnih, kar je 0,1
odstotka manj kot julija in 1,2 odstotka manj kot avgusta lani. Najbolj se je
število delovno aktivnih avgusta zmanjšalo v gradbeništvu, rast
zaposlovanja pa je bilo opaziti v zdravstvu in socialnem varstvu, so
sporočili iz državnega statističnega urada.

(Foto: Matjaž Rušt)

Avgusta je bilo med vsemi delovno aktivnimi
približno 788.100 zaposlenih oseb ter približno
94.100 samozaposlenih. Število prvih se je od
julija zmanjšalo za 0,1 odstotka, število drugih pa
za prav toliko povečalo.

Vse objave

Število samozaposlenih se je povečalo tudi na
letni ravni, in sicer za 3,1 odstotka. Zaposlenih
oseb je bilo medtem za 1,7 odstotka manj kot
avgusta lani.
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Glede na lansko leto se je avgusta zmanjšalo
tako število delovno aktivnih žensk kot število
delovno aktivnih moških. Vendar je bil pri moških
padec 1,6-odstoten, pri ženskah pa le 0,7odstoten, ugotavljajo statistiki.
Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu na
mesečni ravni zmanjšalo v devetih, povečalo pa
v treh statističnih regijah. Največji padec je bil
opaziti v podravski statistični regiji, še posebej v
gradbeništvu. Po drugi strani se je najbolj
povečalo v savinjski statistični regiji, in sicer
predvsem v drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnosti.
Med posameznimi dejavnostmi se je avgusta
število delovno aktivnih oseb najbolj zmanjšalo v
gradbeništvu. O rasti zaposlovanja v primerjavi z
julijem pa poročajo predvsem iz dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva.
V prvih osmih mesecih skupaj je bilo v Sloveniji v
povprečju za 0,3 odstotka manj delovno aktivnih
oseb kot v istem obdobju prejšnjega leta. Število
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zaposlenih je bilo za 0,6 odstotka manjše,
medtem ko je bilo število samozaposlenih oseb v
povprečju za dva odstotka večje.

De acija v območju evra
septembra 0,3-odstotna, v
EU 0,3-odstotna in acija
Cene življenjskih potrebščin v območju z
evrom so se septembra v medletni primerjavi
znižale za 0,3 odstotka, potem ko so se
avgusta za 0,2-odstotna, septembra lani pa
zvišale za 0,8 odstotka. V EU je letna stopnja
inflacije septembra dosegla 0,3 odstotka,
potem ko je avgusta 0,4 odstotka in
septembra lani 1,2 odstotka, je danes objavil
Eurostat.
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Evropsko združenje novinarjev zgroženo ob zadnjem
napadu Janše na STA
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dnevnik.si/1042941259/slovenija/evropsko-zdruzenje-novinarjev-zgrozeno-ob-zadnjem-napadu-janse-na-sta

(Foto: Twitter)
Janša je z navedenimi besedami pospremil poobjavo urednika tednika Demokracija
Jožeta Biščaka, ki je prioritete STA ugotavljal skozi primerjavo, da je število besed ene
od sredinih vesti STA o dogajanju ob začetku gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince manjše
od števila besed v intervjuju z raperjem Zlatkom.
Nad zapisom so bili zgroženi tudi na Slovenski tiskovni agenciji, kjer so takšen način
označevanja dela novinarjev STA v četrtek označili za nedopusten, neargumentiran in
daleč od drže, ki bi jo pričakovali od premierja.
Že v četrtek so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije, kjer so med drugim
zapisali, da jih »čudi, da premier, ki javno poziva državljane k odgovornemu ravnanju
pri spopadu s koronavirusom, sam energijo vlaga v spopad z mediji, ki so ključni pri
širjenju informacij o ukrepih, ki jih sprejema vlada«.
O tvitu in odzivih je danes poročalo tudi več tujih medijev, med njimi avstrijska tiskovna
agencija APA ter avstrijska Kleine Zeitung in Der Standard. To sicer ni bil prvi tovrsten
zapis Janše o STA. Med drugim je agencijo v preteklosti označil za ventilator lažnih
novic.
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Janša je bil do medijev kritičen tudi danes ob prihodu na drugi dan vrha EU v Bruslju.
Dejal je, da lažne novice v smislu zanikanja nevarnosti novega koronavirusa, ki se v
Evropi širijo predvsem preko družabnih omrežij, v Sloveniji pa žal velikokrat tudi preko
osrednjih medijev, silijo Evropo in posamezne države k sprejemanju ostrejših ukrepov,
kot bi bili dejansko potrebni, če teh lažnih novic in množičnega širjenja povsem
neznanstvenih in nelogičnih zanikanj v javnosti ne bi bilo.
Obe Janševi izjavi so zabeležili tudi na spletni strani Media Freedom Rapid Response, ki
sledi, spremlja in se odziva na kršitve svobode medijev in novinarstva.

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

Evropsko združenje novinarjev Janez janša STA
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Parkirišče so raje zamenjali z drevesi
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dnevnik.si/1042941260/lokalno/ljubljana/parkirisce-so-raje-zamenjali-z-drevesi

Ljubljanski naj blok leta 2019 stoji v Beethovnovi ulici, na pročelju pa ima hišno številko 9. Tako
je odločila komisija ljubljanske mestne občine, ki je naziv prvič podelila leta 2016. Da je
poslovno-stanovanjski objekt na Beethovnovi nekaj posebnega in že arhitekturno precej drugačen
od stanovanjskih stavb, ki so v preteklih letih prejele občinski naziv naj blok, razkriva že pogled
na zanimivo svetlo rjavo pročelje s posebnimi motivi med okni. Stavbo so namreč zgradili med
popotresno secesijsko obnovo mesta v začetku 20. stoletja, danes pa je secesijski blok vpisan tudi
v register kulturne dediščine.

Večja prenova že pred desetletjem
Letošnji prejemnik naziva ni klasičen blok, saj v njem niso le stanovanja, temveč tudi pisarne in
poslovni prostori, eno stanovanje se kot družinski apartma oddaja turistom prek platforme
Airbnb. Med stanovalci tako ne prevladujejo družine z otroki, ki bi se igrali na dvorišču, pove
predsednica nadzornega odbora v bloku Jelka Vintar. A tako tisti, ki na Beethovnovi 9
stanujejo, kot tisti, ki tja pridejo vsak dan na delo, se zavedajo posebnosti te secesijske stavbe. Že
pred desetletjem so se namreč povezali in objekt temeljito prenovili ter mu povrnili nekdanji lesk.
V okviru akcije Ljubljana moje mesto so leta 2011 prenovili fasado, vhodno avlo in obe stopnišči.
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Ob vhodu so tudi ponovno uredili manjši vrtiček, prav tak, kot je bil zasnovan že med gradnjo
stavbe. »Takrat smo skupaj proslavili odprtje prenovljene hiše,« se spomni Jelka Vintar, ki ceni
zaupanje lastnikov, da lahko skupaj izpeljejo tudi večje projekte.
Še en projekt oziroma izziv pa je stanovalcem po obnovi ostal: neurejeno dvorišče, kjer so
nekateri v preteklosti parkirali svoje avtomobile. »Dvorišče je bilo zanemarjeno, v deževnih dneh
je bilo polno luž. Prostora je bilo za kakšnih pet, šest avtomobilov, tako da bi morali najti način,
kako bi lahko parkirna mesta uporabljali vsi v stavbi. Ker je bilo to praktično nemogoče, smo
sklenili, da parkirišče ukinemo in uredimo manjši vrt,« razloge za zazelenitev dvorišča pojasni
Jelka Vintar. Kot še doda sogovornica, so ukinitvi parkirnih mest nasprotovali predvsem
stanovalci sosednje stavbe, ki so tamkajšnja parkirna mesta pogosto zasedali, medtem ko se je s
projektom takoj strinjala večina na Beethovnovi 9. »Gospa, ki se z ukinitvijo parkirišča sprva ni
strinjala, se mi je denimo po končanih delih zahvalila, da smo vztrajali, saj da se je lepše zbujati s
pogledom na vrt.«

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

Namesto avtomobilov vrtnice
Na dolgem in ozkem dvorišču so tako uredili manjši vrt z zelenico, zasadili drevesa in cvetlice,
postavili so tudi dve klopi. Prepričani so, da je prav preobrazba nekoč zanemarjenega parkirišča v
zeleni kotiček pripomogla k temu, da so prejeli naziv naj blok. »Da se stanovalci odpovejo
parkirnim mestom ob vhodu in so v zameno za zelene površine pripravljeni parkirati tudi na
nekoliko bolj oddaljenih lokacijah, ni ravno pogosta praksa v mestih,« ob tem poudarja Jelka
Vintar in dodaja, da so se za naj blok 2019 prijavili na pobudo upravnika, podjetja SPL. Razmere
zaradi novega koronavirusa so stanovalcem sicer preprečile, da bi nagrado skupaj proslavili, a so
prepričani, da bo priložnosti za druženje na vrtu še dovolj. So pa medtem na vrtu že zasadili
dvajset sadik vrtnice ljubljana, ki so jih kot naj blok prejeli od ljubljanske mestne občine.

Kako stavba postane naj blok
Občina je naziv naj blok na pobudo občana prvič podelila leta 2016, večstanovanjska stavba v
Beethovnovi ulici pa je tako že četrti prejemnik naziva. Letos je sodelovalo dvanajst
večstanovanjskih stavb, v finalni izbor pa se jih je uvrstilo šest. Drugo in tretje mesto so si
razdelili stanovalci blokov na Rašiški ulici 1 v Šiški in Ulici Polonce Čude 3 na območju Četrtne
skupnosti Golovec.

Secesijska stavba iz leta 1910
Secesijsko stavbo na Beethovnovi 9 so zgradili v letih 1910 in 1911. Kot navaja katalog secesijskih
stavb v Ljubljani, so bili prostori v njej zasnovani kot najemna stanovanja, izvajalec del je bil
Gustav Tönnies, investitor pa Hugo Peternel. Fasada ploskev v pritličju stavbe je obdelana v
obliki šahovnice, zgornji del pa krasijo geometrijski motivi med okni in v pasu pod strešnim
napuščem. Stavba s hišno številko 9 sicer ni edina secesijska stavba v ulici. Jadranska
zavarovalna družba v Trstu je leta 1923 na Beethovnovi 4 zgradila poslovno-stanovanjsko stavbo,
medtem ko je v gradnjo poslovno-stanovanjske stavbe s poznosecesijsko fasado na Beethovnovi 7
leta 1920 investirala Hrvatska hranilnica.
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Zmagovita kombinacija
dnevnik.si/1042941273/mnenja/odprta-stran/zmagovita-kombinacija

Predvsem voda skozi HE Mokrice ne bi tekla »na polno« vseh 8760 ur,
ampak bi proizvedla 131 gigavatnih ur (GWh) energije z inštalirano močjo
turbin 28,05 megavata v vsega 4670,23 ure, kar pomeni, da se je direktor
Bogdan Barbič »zmotil« za 46 odstotkov ali 4090 ur.
Za proizvodnjo 131 GWh energije potrebujemo 91 hektarjev površine sončnih
panelov, kar je manj kot ena desettisočinka polovice države (1,013.550
hektarjev), za deset tisočkrat se je zmotil Bogdan Barbič. Teh 91 hektarjev
sončnih panelov predstavlja manj kot eno petino površine akumulacijskih
bazenov HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice.

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

Rešitev za shranjevanje energije se nahaja v Kidričevem v Talumu (priključna
moč 15 MW in zmogljivost hranjenja 30 MWh od oktobra 2020) in na
Jesenicah v SIJ Acroni (12,6 MW in 22,2 MWh od oktobra 2019). Pravzaprav
energijo shranjujejo baterije v vsakem električnem avtomobilu. To je »nikjer
na svetu« po prepričanju Bogdana Barbiča.
Nadalje ni točna trditev, da »bi na pretočni reki plavajočo elektrarno odplavil
prvi večji poplavni val«. Plavajoča sončna elektrarna na morju pred obalo
Nizozemske je februarja 2020 prestala nevihto z vetrovi s hitrostjo do 100
km/h in 5 m visoke valove. Tako visokih valov na Savi ni, v reportaži
omenjena hitrost vetra za ekstremne surfarje in kajtarje je 18 vozlov ali 33,4
km/h.
Navedba v reportaži, da je »pravzaprav bila gradnja vseh štirih
hidroelektrarn na spodnji Savi primer dobre prakse, saj so bile vse zgrajene v
okviru predvidenih finančnih sredstev in v napovedanem času, natanko v 42
mesecih«, ni točna, ker tri od štirih HE še niso končane. Vlada RS je avgusta
letos za dokončanje HE Brežice dodelila dodatnih 12,68 milijona evrov, za
dokončanje HE Krško 208.000 evrov, za HE Arto-Blanca 935.000 evrov, rok
za dokončanje vseh je 31. 12. 2022, kar je dodatnih 24 mesecev. Najmanj
čudne »dobre prakse«, ki niso zaključene v predvidenih okvirjih, niti
časovnih niti finančnih.
Združenje Rovo je kot stranski udeleženec posredoval strokovno mnenje na
MOP. Podjetje HESS je bilo pozvano, da se do njega natančno in strokovno
utemeljeno opredeli. Nadalje je bilo predlagano, da HESS prouči možnost
priprave študije alternativ s strani predlagane ustanove (Inštitut Jožef
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Stefan, op. a.) ali druge strokovno usposobljene vrhunske znanstvene ali
strokovne ustanove, ki bi v postopku lahko predstavljala strokovno osnovo.
Odgovore še čakamo.
Prizadevali si bomo, da na okolju in naravi prijaznejši način in za enako
naložbo, kot je gradnja HE Mokrice, omogočimo podjetju HESS pridobivanje
enake količine energije znotraj razširjene koncesije za izrabo spodnje Save
tudi z drugimi obnovljivimi viri, kar je na predlog ministra Andreja Vizjaka
spomladi uzakonil državni zbor.
Tako ne bo več dilema z vsaj enim poražencem »Zvezdogled ali elektrika?«,
ampak bomo vsi zmagovalci z izidom Zvezdogled in elektrika!

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

Gorazd Marinček Združenje Rovo
odprta stran pisma bralcev
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Začetek gradnje je
predviden takoj,
ko bo pridobljeno
gradbeno dovoljenje.

»Prizadevali si bomo,
da prvo lopato zasadimo že letos,« je
dejal Kuštra in še, da
je zaključek gradnje
predviden proti koncu

leta 2022. STA
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je sporočil
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Podpisali pogodbo za projektiranje dveh novih
stanovanjskih blokov v Kopru
STA

Istra

16. 10. 2020, 13.17
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Stanovanjski sklad RS je v okviru projekta stanovanjske soseske Nad Dolinsko v Kopru z občinskim
stanovanjskim skladom danes podpisal pogodbo za projektiranje dveh stanovanjskih blokov s skupno 90
stanovanji. Republiški sklad je pred tem odobril sofinanciranje Bloka 3. Začetek gradnje blokov je
predviden proti koncu leta 2022.

Stanovanjski sklad RS je v okviru projekta stanovanjske soseske Nad Dolinsko v Kopru z občinskim stanovanjskim skladom danes
podpisal pogodbo za projektiranje dveh stanovanjskih blokov s skupno 90 stanovanji. Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER > Stanovanjski sklad RS skupaj z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Koper razvija projekt
stanovanjske soseske Nad Dolinsko 3. faza, v kateri bo v štirih blokih zgrajenih okvirno 200 stanovanj, so v
sporočilu za javnost spomnili na republiškem skladu.
Na podlagi programa sofinanciranja javnih najemnih stanovanj je nadzorni svet stanovanjskega sklada odobril
sofinanciranje Bloka 3 z neprofitnimi stanovanji, katerega investitor je koprski stanovanjski sklad.
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Danes pa je republiški stanovanjski sklad z občinskim skladom podpisal še pogodbo za projektiranje dveh
stanovanjskih blokov s skupno 90 stanovanji. S podpisom bo republiški sklad od koprskega sklada odkupil
projektno dokumentacijo za oba bloka na zemljišču, ki je že v lasti sklada, so povzeli besede direktorja
republiškega sklada Črtomirja Remca.
Direktor koprskega sklada Zlatko Kuštra je pojasnil, da trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije in
pridobivanje gradbenih dovoljenj ločeno za vse tri stavbe. "Začetek gradnje je predviden takoj, ko bo
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vsekakor pa si bomo prizadevali, da prvo lopato zakopljemo že v letošnjem
letu," je napovedal Kuštra in dodal, da je zaključek gradnje predviden proti koncu leta 2022.
Vse do leta 2023 ima republiški stanovanjski sklad namen skupno zagotoviti 2144 novih javnih najemnih
stanovanj po celotni državi v projektih vrednosti približno 286 milijonov evrov.

Deli:

Najbolj brano
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Hišo bodo podrli in naredili parkirišče

Menjave na vodilnih mestih v koprski policijski upravi

Včeraj potrdili 834 novih okužb
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O dodatnih ukrepih na Primorskem ne razmišljajo

Na spletu

Neuradno: V četrtek odkrili okrog 800 novih okužb, največ doslej

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

Na podružnični šoli vsi oddelki razen enega v karanteni

Nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše, opozarja govorec
Jelko Kacin

Twitter in Facebook sta začela omejevati sporne objave Trumpove
volilne kampanje
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(Brezplačna priloga Gradnja in bivanje) Kakšni so
arhitekturni trendi za leto 2021
Čas branja: 2 min

16.10.2020 08:11
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Eden izmed njih je biofilično oblikovanje interierja – ne veste, kaj je to,
prenesite si prilogo Gradnja in bivanje in izvedeli boste

Foto: Shutterstock

V stanovanjih bomo morda kmalu spet videvali več stolov, miz in drugega pohištva iz
ratana. Smernice trajnostne gradnje se namreč selijo tudi na področje oblikovanja
notranjosti bivalnih (in tudi drugih) prostorov.
Eden izmed trendov je biofilično oblikovanje, ki sicer ni novo, prej bi lahko rekli,
da gre za vnovično rojstvo. Gre za vpeljevanje naravnih materialov v arhitekturno
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načrtovanje stavb. Predvsem so poudarjene sobne rastline, ki so pogosto tudi zelo
velike in lahko zavzamejo večje površine.
Ko smo že pri trajnostni gradnji, ne moremo mimo evropske direktive o
energetski učinkovitosti stavb, ki predpisuje, da bodo morale biti po letošnjem
31. decembru vse stavbe ničenergijske. Države morajo zahteve te direktive vnesti
vsaka v svojo regulativo. V Sloveniji bomo to uredili s spremembo Pravilnika o
učinkoviti rabi energije v stavbah (Pures). Vendar po svoji stari navadi spet zamujamo
in sprememb do konca leta ne bo. V prilogi Gradnja in bivanje lahko preberete, kaj
pravijo na ministrstvu za okolje in prostor.
Pišemo tudi o tem, katere napake najpogosteje zagrešijo tako imenovani laični
investitorji v enostanovanjske hiše in koliko jih to lahko stane. Preprosto povedano,
gre za samograditelje, ki se morda prevečkrat zanesejo na intuicijo ali nasvet
prijateljevega prijatelja.
Pišemo tudi o prezračevanju z rekuperacijo. To je koristen pripomoček, saj so
tako nove kot energetsko sanirane stavbe zelo zatesnjene, zaradi česar se v prostorih
pojavijo slab zrak, vlaga in plesen, kar škodljivo vpliva na človekovo odpornost, ki jo v
tem času še kako potrebujemo.
Predstavljamo pa še trende s področja talnih oblog in oblikovanja kuhinj,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

naredili pa smo tudi pregled cen nepremičnin v večjih slovenskih mestih.
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Zelena ravna streha FRAGMAT Duo Plus
Čas branja: 2 min
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Z zelenimi strehami vračamo naravi površine, ki jih zasedajo naša
bivališča in poslovni prostori, vendar je zelenje na strehi veliko več kot le
nadomestna zelenica:

• zadržuje padavinsko vodo in s tem
razbremenjuje meteorno kanalizacijo
• ščiti vitalne dele strehe pred ekstremnimi
vremenskimi pojavi in UV sevanjem
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• preprečuje hitre temp. spremembe, ki so glavni
vzrok za staranje materialov
• poveča fazni zamik pri prehodu toplote poleti
• zmanjšuje raven hrupa in veže prašne delce iz
okolice.
Rastna podlaga - substrat je odvisna od vrste ozelenitve. Pri ekstenzivni ozelenitvi
je debelina nasutja pogojena predvsem s potrebno obtežbo zaradi delovanja vetra,
intenzivne ozelenitve pa za uspevanje potrebujejo pribl. 30 cm humusne podlage.
Bitumenska hidroizolacija se izvede v dveh ali treh slojih. Prvi, samolepilni trak,
je hladno lepljen na toplotno izolacijo, naslednji sloji pa se polno varijo. Pri
intenzivnih ozelenitvah se kot zadnji sloj vgradi trak s funkcijo protikoreninske
zaščite.
Bitumen iz naravnih nahajališč so za zaščito pred vodo in vlago uporabljali že v
starem Babilonu. Bitumenska masa v sodobnih hidroizolacijah vsebuje dodatke, ki
izboljšajo fizikalne lastnosti, predvsem odpornost na visoke in nizke temperature ter
staranje. Kljub velikemu številu novih, sintetičnih materialov, bitumenski trakovi v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zadnjem času spet pridobivajo na veljavi, saj zlasti v sestavih ravnih streh z obtežbo,
med katere se uvrščajo tudi zelene strehe, zagotavljajo dolgotrajno zaščito stavbe,
brez škodljivih vplivov na okolje.
Toplotna izolacija iz stiropora (EPS) omogoča oblikovanje nagibov za odvajanje
meteorne vode; v primerjavi z naklonskimi betoni tako namesto dodatne obtežbe
pridobimo dodatno toplotno zaščito. V sestavih ravnih streh se običajno uporablja
EPS tlačne trdnosti 150 kPa s toplotno prevodnostjo λ = 0,034 W/mK.
Stiropor se je med svojo 70-letno uporabo v gradbenih konstrukcijah izkazal z
izredno kombinacijo dobrih lastnosti, ki se v celotni življenjski dobi stavbe ne
spreminjajo. Kljub majhni specifični teži, saj vsebuje manj kot 3 % trde snovi oz. več
kot 97 % zraka, ima visoko tlačno trdnost. Posedanje pod obremenitvijo v daljšem
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časovnem obdobju je zanemarljivo, ne glede na morebitno prisotnost vlage. Po izteku
življenjske dobe stavbe se stiropor lahko reciklira in ponovno uporabi. Za izdelavo
toplotne izolacije je lahko že na začetku uporabljena surovina iz recikliranega
polistirena: iz odpadne embalaže, kolesarskih čelad, gajbic za ribe, plast. kozarcev in
jedilnega pribora, ravnil, etuijev za DVD, itd. Tako se material vključuje v pozitivni
snovni krog krožnega gospodarstva in prispeva k trajnostni gospodarski rasti.

Dodatni sloj toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena, položen nad
hidroizolacijo, blaži temperaturna nihanja in je obenem tudi mehanska zaščita.
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FRAGMAT TIM
slovenski proizvajalec s tradicijo na področju
toplotnih izolacij, hidroizolacij in aplikativnih rešitev
za gradbeništvo ter embalaže in tehničnih izdelkov
iz EPS/EPP.
Izoliramo od temeljev do strehe.
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Skoraj ničenergijska gradnja: spremembe Puresa letos še
ne bo
Čas branja: 4 min

0
16.10.2020 07:00

Prenovljeni pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah naj bi letos
dali v javno obravnavo, nihče pa še ne zna točno povedati, kakšne bodo
spremembe
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VASILIJ KRIVEC
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Več iz teme:
gradnja hiš >

gradbeništvo >

Evropska unija >

Ministrstvo za okolje in... >

Do konca tega leta bodo morale biti vse stavbe grajene v skladu z zahtevami
direktive Evropske unije o energetski učinkovitosti stavb. Po tej direktivi bodo
morale biti po letošnjem 31. decembru vse nove stavbe skoraj ničenergijske.
Države članice morajo pripraviti nacionalne načrte za povečanje števila skoraj
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ničenergijskih stavb. Vendar do zdaj ni bilo v javnosti nobene informacije o tem, kako
se na te spremembe pripravljamo v Sloveniji. Zato smo na ministrstvo za okolje in
prostor (MOP), ki pripravlja spremembe Pravilnika o učinkoviti rabi energije v
stavbah (Pures), s katerimi bodo tudi formalno ugodili smernicam omenjene
direktive, poslali več vprašanj. Njihovi odgovori so nas precej presenetili. Spremembe
Puresa letos ne bo, prav tako še ne vedo povedati, kaj vse se bo spremenilo.

Novi Pures bo začel veljati šele prihodnje leto
Pa najprej poglejmo, kako teče postopek sprememb. Kot so nam sporočili z MOP, je
sprejemanje osnutka v sklepni fazi, pravilnik bodo v javno obravnavo dali predvidoma
še letos. Vendar pa bodo dopolnila pravilnika predvidoma sprejeta – podpisal jih bo
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minister za okolje in prostor – šele v prvi polovici prihodnjega leta. Zato smo na MOP
poslali še dve dodatni vprašanji.
V prvem smo opozorili na rok, po katerem morajo države članice sprejeti ustrezne
predpise do konca tega leta. Odgovorili so, da iz poročila Cost optimal (optimalni
stroški), ki so ga naročili, izhaja, da so zahteve pravilnika – zadnje spremembe so bile
sprejete leta 2015 – približno takšne, da se jih v naših okoliščinah lahko šteje kot
zahteve za skoraj ničenergijske stavbe. S prenovljenim pravilnikom pa bodo pojem
skoraj ničenergijska stavba uredili tudi formalno.

Sankcij ne pričakujejo
Z ministrstva so sporočili še, da je cilj predpisov zagotavljanje gradnje stavb, ki za
svoje delovanje porabijo čim manj energije, in da je večji del te potrebne energije
zagotovljene iz obnovljivih virov energije. Te zahteve pa morajo imeti podlago v
ekonomski upravičenosti naložb v energetsko učinkovitost stavb.
Vseeno nas je ob tem še zanimalo, ali bi lahko v Sloveniji zaradi tega od evropske
komisije dobili kakršnekoli sankcije. »Glede na predvideno dinamiko sprejemanja
verjamemo, da sankcij evropske komisije ne bo,« so nam odgovorili z ministrstva za
okolje in prostor, pri čemer so še pojasnili, da bodo mogoče morali odgovarjati na
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vprašanja ali očitke. V tem primeru bodo pojasnjevali, da z zahtevami v obstoječem
Puresu v Sloveniji dosegamo zahteve za skoraj ničenergijske stavbe, kot to zahteva
direktiva, in da bo kmalu sprejet prenovljen pravilnik.

Ministrstvo še ne daje izjav o spremembah
Še bolj bi projektante, gradbince in investitorje v gradnjo stanovanjskih hiš ter
večstanovanjskih objektov zanimala vsaj okvirna predstavitev sprememb Puresa, na
podlagi katerih bi lahko predvideli spremembe projektiranja in gradnje stanovanjskih
objektov. Vendar MOP o tem ne daje izjav, saj osnutek sprememb še ni končan.
Potrdili so le naše navedbe, da imajo za pripravo osnutka Puresa izdelane strokovne
podlage, ki so jih pripravili na ljubljanski fakulteti za strojništvo.
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Razložili so le, da bodo s strokovnimi podlagami in prenovljenim Puresom povečali
zahteve glede energetske učinkovitosti stavb, kjer je to potrebno. Strožje bodo tudi
zahteve glede deleža rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov
toplogrednih plinov oziroma ogljikovega dioksida iz stavb, ki za zagotavljanje
potrebnega bivalnega ugodja v stavbi porabljajo energijo.

Kaj je skoraj ničenergijska stavba
Definicija skoraj ničenergijske stavbe obsega določitev minimalnih zahtev o največjih
dovoljenih potrebah za ogrevanje, hlajenje oziroma klimatizacijo, pripravo tople vode
in razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbeno tehnično zakonodajo. Določa tudi največje
dovoljene rabe primarne energije v stavbi ter najmanjšega dovoljenega deleža
obnovljivih virov energije v skupni dovedeni energiji za delovanje stavbe.
Za novozgrajeno večstanovanjsko stavbo je največja dovoljena vrednost primarne
energije na enoto ogrevane/hlajene zaprte površine na leto 80 kilovatnih ur na
kvadratni meter, za enostanovanjsko stavbo je ta vrednost 75 kilovatnih ur na
kvadratni meter. V obeh primerih mora biti delež obnovljivih virov glede na skupno
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dovedeno energijo 50-odstoten.
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Letos za dobrega pol odstotka manj zaposlenih

3

8 ur

Avgusta je bilo v Sloveniji 882.125 delovno aktivnih oseb, 1,2 odstotka
manj kot lanskega avgusta, poroča statistični urad (Surs). V prvih osmih
mesecih letošnjega leta pa je bilo v povprečju število delovno aktivnih za
0,3 odstotka nižje kot v enakem obdobju lani, in sicer približno 888.500.
Število zaposlenih je bilo v tem obdobju v povprečju nižje za 0,6 odstotka
oziroma približno 794.500, medtem ko je bilo število samozaposlenih v
povprečju višje za dva odstotka oziroma približno 94.100
samozaposlenih.
Na mesečni ravni se je avgusta najbolj zmanjšalo število delovno aktivnih
oseb v Podravju (za 0,4 odstotka na 121.700), in sicer v dejavnosti
gradbeništvo (za 3,9 odstotka). Najbolj pa se je v tem obdobju povečalo v
savinjski statistični regiji (za 0,2 odstotka na 104 tisoč), najbolj v drugih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kamor se uvrščajo tudi kadrovske
agencije (za 5,9 odstotka). Na ravni Slovenije se je najbolj zmanjšalo
število delovno aktivni v gradbeništvu (za 0,9 odstotka na približno
64.800), povečalo pa v zdravstvu in socialnem varstvu (za 0,4 odstotka
na nekaj več kot 67.300), še poroča Surs.
KOMENTAR

3
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Površina: 1.542 cm2
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Pri

ljudmi

Trgovina z
Trgovina

orožjem ena naj-

in

donosnih

oblik

mednarodne-

mi

ozaveščevalnimi

že peto

oceni

organizacije

tematiki

Mednarodne

na svetu več

leta 2016

kot 40,3 milijona žrtev sodobnega suženjstva, od tega 24,9 milijona žrtev prisilnega dela. Prav

aktivnostmi

v stiski, zaradi katere postane

prisilnega dela,« odgo-

ranljiv.

varja koordinatorica medresorske
skupine.

delovne

dvomi,

Za zdaj

Nato se žrtve znajdejo v
situaciji, ko nikakor ni tako, kot so

jim obljubljali, nazaj pa ne morejo,

bi večanje števila zadev lahko
pripisali boljši ozaveščenosti. »Po

ker so

ozaveščanju o prisilnem delu je
tokrat posvečen evropski dan

mojih izkušnjah

ka, zaradi dokumentov,

boja proti trgovini z ljudmi, ki ga

bojijo prijavljati kršitve, vsaj z

nastanitve

imenom

nega kroga,«

18. oktobra.

zaznamujemo
Barbara

»Trgovina z ljudmi je širok,

kompleksen in globalen pojav, ki
dobiva vse večje razsežnosti. Z

njim se skoraj izključno ukvarja
organizirani kriminal,« pojasnjuje
Damjanovič, nova

Tina Princes

koordinatorica za boj

nacionalna

proti trgovini z ljudmi, ki si je kot
enega od

ciljev mandata postavila

prav

okrepitev

gona

prisilnega dela. To področje

prepoznave in pre-

ji je blizu,

saj je bila devet let

zaposlena

na inšpektoratu

»Kaznivo

mora po

dejanje trgovine
113.

členu

delo.

za
z ljudmi

kazenskega

zakonika izpolnjevati tri elemente,
da je tudi uradno

pregonljivo

tako: ravnanje storilca,

kot

namen

izkoriščanja žrtev in sredstva, ki
jih zoper žrtve uporabljajo storilci,
že pomeni kvalificirano

kar

obliko

tega kaznivega dejanja. Treba je
razmejiti, kdaj gre za trgovino z
ljudmi za namen prisilnega
in kdaj za delovno

dela

izkoriščanje.

Slabih delovnih razmer, ki jih
delavci ponavadi prenašajo zaradi
svojega

ekonomskega

položaja,

ne moremo samodejno enačiti s
trgovino

z ljudmi. Vendar takšne

okoliščine razumemo kot

kazalni-

lahko privedejo
izkoriščanja in posledično tudi

ke ranljivosti, ki
do

do prisilnega

dela. Bistvo boja

proti trgovini z ljudmi za namen
prisilnega dela je preprečevanje
namena izkoriščanja
pravic

dela. Kršenje

delavcev je torej eden

od

kazalnikov trgovine z ljudmi zaradi

izkoriščanja prisilnega dela,«

razlaga

sogovornica.

Zakaj so se odločili, da bodo več
pozornosti namenili prisilnemu
delu in
»Ker

delovnemu izkoriščanju?

statistika kaže,

da se iz leta

v leto strmo povečujejo kršitve

temeljnih pravic delavcev
2019

vala

je policija zaznala
2384 kaznivih

da

-

leta

in obravna-

dejanj kršitev

temeljnih pravic delavcev po 196.
zakonika, leto

členu kazenskega

prej 1518, leta 2017 pa 1329. V

z inšpektorata

za

delo se delavci, ki se jim to dogaja,

imenu

Hočevar

in priimkom. V njihovem

še največkrat

ki je

»Žrtev je lahko kdorkoli,

leto zapored posvečamo

kriminala. Po

nastopijo

že

začetka v

od

dolžniškem razmerju

nekem
do posredni-

vizumov,

plačila zdravstvenih pregledov,

..

Ne morejo iz začara-

opozarja Tina Princes

Damjanovič. Na ravni Evropske

sindikati, ki jih ni strah izposta-

unije je

viti se.« Kršitev temeljnih pravic
delavcev je največkrat povezana

državljanov njenih članic, naj-

bilo 44

odstotkov

žrtev

pogosteje Romunije, Madžarske,

z neizplačevanjem plač, regresa,
nespoštovanjem delovnega časa,

Poljske, Bolgarije in Nizozemske.

kršitvami odmorov, dnevnega

tev prihajalo iz Nigerije, Albanije,
Vietnama, Kitajske in Eritreje.

in tedenskega

počitka,

največ pa

Iz držav zunaj EU pa je največ

jih je v gradbeništvu, trgovini,
čistilnih servisih, varovanju,

Zahtevno dokazovanje

gostinstvu.

Pregon

Številke le

žr-

in dokazovanje trgovine z

ljudmi sta zelo zahtevna, ker kri-

vrh ledene gore

minalne

strani ugotavljajo, da

A če po eni

združbe

vseskozi spremi-

njajo način delovanja. Nad žrtvami

policija zaznava in obravnava vse

uporabljajo predvsem psihološko

več primerov kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno

problem, da se žrtve ne prepozna-

varnost, pa se doslej še nobena

jo kot take.

zadeva na sodišču ni končala z

čujejo ali jih zanikajo, včasih pa se

obsodilno sodbo

jim zdi,

kot

trgovina z

ljudmi zaradi izkoriščanja prisilnega

dela. »Glede na statistiko

zelo

težko prepoznamo prisilno delo
kot kaznivo dejanje - zazna se
je zelo težko dokazati

elemente prisilnega dela.

Pri pre-

nasilje. Pogosto pa je

in čustveno

»Včasih

dejanja opravi-

zaradi okolja, iz katerega

izvirajo, takšno ravnanje normalno. Marsikdo nima alternative
in je zanj tako življenje še vedno

boljše kot doma.«

delovno izkoriščanje, potem pa se
zaključi, saj

je daleč najbolj pogosto

Pri nas

izkoriščanje trgovine

z ljudmi za-

radi prostitucije in spolnih zlorab,

poznavi prisilnega delaje ključno

druge oblike so redkeje odkrite.

sodelovanje pristojnih

Lani

institucij,

so bile v Sloveniji, ki velja za

še posebej delovne inšpekcije,
finančne uprave in policije. Sami

tranzitno in ciljno državo žrtev,

inšpektorji brez sodelovanja

za spolno izkoriščanje ter po ena

organov pregona ne pridejo

daleč.

izrečene štiri

obsodilne sodbe,

za služabništvo
vanje

primere, da iz prakse vidimo, kaj

in še pet letošnjih

bi bilo treba izboljšati.« Prepričana

je povezanih

kaznivih

dejanj. Zadnji

treba vzpostaviti

trgovine

povezavo z

z ljudmi

-

pri čemer je

bila prevladujoča oblika
lovnega

izkoriščanja

odstotkov

-

de-

pa je bilo

tem področju

katerim

spolno

izkoriščanje (56 odstotkov),

Za

26

prikaže le manjši del

problematike, ki jim jo uspe odkriti, dejansko ima pojav bistveno

dve

obsodilnih sodb

s klicnimi centri.
še bolj učinkovito delo na

kateri
je bilo v članicah EU v letih 2015
in 2016 registriranih 20.532 žrtev
po

dve

in prisilno izvrše-

Skupaj tudi analiziramo 'zanimive'

je, da uradna statistika,

je

je v prihodnje

tudi močnejšo
zasebnim sektorjem, s
neposredno ali posre-

dno povezana večina primerov

prisilnega dela, kar je ena izmed
prednostnih nalog nacionalne
koordinatorice

in medresorske

de-

večje razsežnosti.

skupine za boj proti trgovini
z ljudmi.

Med žrtvami je največ ljudi,
ki jih zaradi revščine, brezposel-

Po 16 ur za volanom,

lovne

nosti, slabih socialnih razmer

a

ali ker vidijo možnost,

Pri društvu Ključ,

da bodo

lahko poskrbeli za svojo družino,
kriminalne

ostane neprepoznano

z obljubami o dobrem zaslužku
in na splošno boljšem življenju.

trgovini z ljudmi zato z različni-

ga organiziranega

dela je bilo

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

Sloveniji evropski dan boja proti

združbe premamijo

ne

more stran

proti trgovini

centru za boj
z ljudmi, prav tako

ugotavljajo, da je prepoznava-
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nje prisilnega

dela pri nas zelo

je

šibko. »Bolj ali manj ostajamo na
odkrivanja kršitev temeljnih

ravni

kjer so še bolj izpostavljene.«

je

lahko šla v cerkev k maši.

Tam

Delo društva Ključ sicer poteka
nemoteno, tudi na področju
preventive, čeprav jim je vladni

opredeljene kot kaznivo deja-

je na srečo spoznala neko žensko
in ji zaupala, kaj se ji dogaja, ona

nje trgovine z ljudmi. Nevladne

pa se

je takoj povezala z Delavsko
svetovalnico in ta z nami. Lahko

pogodbo o izvajanju delavnic.

smo ji ponudili pomoč, jo vključili

fakultetah bomo

v program in je bila umaknjena.

na daljavo, manjkajo pa izobraže-

pravic delavcev, zadeve

organizacije,

niti niso

zlasti društvo Ključ

svetovalnica,

in Delavska

opo-

zarjamo na primere, vendar se
še

naprej zatika

in ljudje so na

take zgodbe,

Poslušamo

celo v slabšem položaju,

urad za komuniciranje prekinil
»Šole nas še vedno vabijo, na

vanja za strokovne

vemo,

izvajali

delavnice

delavce. Ravno

da se dogajajo, zdaj pa je treba to
še kazensko preganjati. Naloga

zdaj smo imeli v načrtu tri večja
za policiste in socialne delavce,

Kovač, predsednica društva Ključ.

policije, tožilstva in sodišč je,

ki bodo

Dodaja,

da potem

lahko

koncu

kot so

bili prej,« je kritična Polona

da so številne zgodbe,

ki jih slišijo, bistveno

pravic

Slovenije

smo izvedeli za konkre-

ki

je v Bosni podpisal dokument, da
delodajalcu dolžan

nekaj tisoč evrov, če bo prej kot
v dveh letih nehal delati zanj. Ta

voziti 12-

je potem moral

delavec
in celo

16-urne ture, bil je deležen

groženj, šikaniranja, včasih celo

je bilo zlorabljenih v prostituciji.
»Medresorska skupina za boj proti
smo zelo enotni v stališču,
da je prostitucija že sama po sebi
izkoriščanje ranljivosti, tudi ko
tožilci

strogo gledano

toliko

na primer ni bilo

nobene

prisilne

žrtve

prepoznane

Delovnega

mesta ni mogel zapustiti, ker bi moral plačati delodajal-

poroke, čeprav

cu. Šlo je za notarsko overjeno
pogodbo, ki je pravno gledano zelo

z romsko populacijo, opažamo

verjetno

ni

nična,

podkovan

ampak delavec,

ki

in

na tem področju

mi in

druge ne-

organizacije, ki so v stiku

vladne

te primere. O njih obveščamo
naprej, a se spet nekje zatakne.
prisilnih porokah je zadeva

Pri

še bolj

zapletena,

ker

to jemlje resno in je prestrašen.

skupnost,

v kateri se dogajajo, drži

bi, da je to več kot kršenje
pravic delavcev,« je opisala Polona

skupaj

je strnila Polona Kovač. Kot je še

Kovač, ki se ji zdi nerazumljivo,

poudarila, je ena od sistemskih

da pri prisilnem

pomanjkljivosti pri nas,

sta pred njim delodajalec

in notar,

Rekla

celotna razširjena

in je osebi

težko pomagati,«

sprašujemo, glede na vse informa-

še
ni primernih namestitev
za otroke, žrtve trgovine z ljudmi.

cije, ki jih dobijo organi pregona,

»Sploh ni prepoznanih

ne pridejo

koliko

do

delu zadeve niti

sodišča.

bi posamezniki

»Včasih

morali

se

biti

zlorabljeni, da bi jih obravnavali
kot žrtve

dela.«

prisilnega

da

vedno

pa to ne

otrok žrtev,

pomeni, da jih ni.

Na tem

področju institucije res šepajo.
Povsem

nevidni

so, ampak mi

pomagali ženski, ki so jo zlorabljali za služabništvo. »Šlo je za

dobivamo informacije o dekletih,
ki še niso polnoletna, pa so v prostituciji. In tudi o fantih. Zlasti pri

veleposlaništvo,

zasvojenih

Pred časom so, na primer,

ženska, ki so jo

izkoriščali, pa je bila državljanka

tretje države. Znašli smo se v situaciji, ko je slovenska

policija lahko

vir

ben

na področju njihovega dela? »Za

za dve različni veleposlaništvi

smo pred
konkretne

dvema letoma pridobili
informacije o hudih

niso
imele prostih dni, da so bile ves
čas na voljo delodajalcu, da so bile
zlorabah,

zelo

da osebe

slabo plačane,

sploh

bistveno

manj,

minimalna plača v Sloveniji.
Ženska, s katero smo mi delali,

kot je

se je končala z obsodilno sodbo
storilca. Situacija, v kateri smo se
znašli, je vplivala na več področij,

v končni posledici pomeni,
žrtve v slabšem položaju, ker

ne dobijo dostopa
tako

do pomoči,

da

prav

ne informacije, da pomoč

Med žrtvami je največ
takih , kijih kriminalne
združbe premamijo z
obljubami o dobrem
zaslužku in na splošno
boljšem življenju.

Trgovina z ljudmi
je poleg trgovine z
drogami in orožjem
ena najbolj donosnih

oblik mednarodnega

organiziranega
kriminala.

Pomen izobraževanja
Kakšne so posledice pandemije

Celo

znake

je prostitucija pomem-

veleposlaništvo je to bilo.
Ne vemo, kako se je izteklo, niti

tega, kako so ravnali z ljudmi, ki so
potem prišli na to veleposlaništvo.

mirana policistka opazila

zlorabljanja moškega, zadeva pa

dohodka.«

samo predala informacije državi,
katere

znake.

obstaja.«

manj drugih primerov.

gaje delodajalec klical, zakaj stoji.

delu opazijo

se je pokazalo, zakaj je izobraževanje pomembno. Tako je unifor-

so

»Že zelo dolgo

je, ker

generacijo

V nekaterih konkretnih primerih

pogosto ni tega uvida.«

je

bil utrujen,

in pri svojem

kar

Po njenem mnenju je problem

mu prek sistema GPS.

Čim se je ustavil, ker je

ne gre za kaznivo

na državni ravni vprašanje, zakaj

takšno, kot je bilo obljubljeno.

celo

za prepoznavanje žrtev pa so

-

dejanje trgovine z ljudmi. Pogosto
pa se zatakne na sodišču, kjer

fizičnega nasilja, plačilo ni bilo
Sledili so

z ljudmi, kriminalisti,

trgovini

odpadla. Problem

izgubimo

ključni ljudje, ki so usposobljeni

Največ žrtev, s katerimi delajo,

svobodnih sindikatov

ten primer šoferja tovornjaka,

Ključ.

društva

delavca. »Naj ponazorim:

od Zveze

bo svojemu

ovrednotijo, kot je

to

treba,« je prepričana predsednica

več, kot

obsega pojem kršenje temeljnih

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

imela prvič po pol leta prosti

dan, in to le tri ure v nedeljo, da

nas je problematično, da je manj
zaznanih primerov. Že prej nismo

bili

prav

v vrhu po prepoznavanju

žrtev, prepričani smo,
nekatere

več

institucije

oseb kot

da

bi

lahko

prepoznale

žrtve. Sprašujemo se,

na primer, kaj se dogaja v nočnih

lokalih, ki so bili zaprti. Kam so šle
te ženske? Kako živijo? Kaj delajo?
Predvidevamo,
svoje

da nadaljujejo

delo in da jih še naprej izko-

riščajo, le da verjetno nekje drugje,
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Epilog telefonskih

kriminalistična

Najuspešnejša mednarodna
ljudmi,
letih

ki seje

2017

in 2018.

državljanov
V

času

končala

-

Kriminalna

sojih

največ

združba

bili nastanjeni

nadzirali,

s svojci, gibanje je

mobilnih

celo

je potekala

-

mariborskih
in

goljufij.

prenočišč,

finančnih sredstev.

komunikacijo,
znotraj

z
v

32 kitajskih

dejanj telefonskih

telefonov

jim preprečevali

s trgovino

povezana

sodbami,

izkoriščala žrtve

je

v enem od

bilo omejeno

akcija,

obsodilnimi

namen izvajanja kaznivih

za

odkritja so

Nenehno
kot

tudi z

dokumentov, zasebnih

brez

goljufij

hiše.

tako

med

njimi

je, v

Preiskava

sodelovanju

s tujimi varnostnimi organi, razkrila delovanje osmih klicnih
v Sloveniji in dveh na Hrvaškem. Kriminalisti so kazensko ovadili
tri slovenske državljane, 12 kitajskih in neznane storilce.
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centrov

Tina

Princes

torica za
ciljev
in

Damjanovič, nova nacionalna koordina-

boj proti

mandata

trgovini

postavila

pregona prisilnega

z ljudmi, si je za enega od

prav

dela.

okrepitev

Foto

Leon

prepoznave

Vidic

Polona
boj

Kovač,

predsednica

proti trgovini

vanje prisilnega
Foto

Tomi

društva Ključ, centra za

z ljudmi, opozarja,
dela pri

nas zelo

daje

prepozna-

šibko.

Lombar
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Površina: 1.542 cm2

Število

kaznivih

dejanj

kršitve

temeljnih

pravic

delavcev

se strmo

povečuje;

če

jih je

slovenska

policija

leta

2017

obravnavala

1329, jih

je

lani

že

2384.

Foto

Jure Eržen
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V Sloveniji manj delovno aktivnih
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Avgusta 0,1 odstotka manj kot julija

Gradbeni delavci
© Željko Stevanić / IFP
Avgusta je bilo v Sloveniji približno 882.100 delovno aktivnih, kar je 0,1 odstotka manj kot julija
in 1,2 odstotka manj kot avgusta lani. Število delovno aktivnih se je najbolj zmanjšalo v
gradbeništvu, rast zaposlovanja pa je bilo opaziti v zdravstvu in socialnem varstvu, poročajo iz
državnega statističnega urada.
Avgusta je bilo med vsemi delovno aktivnimi približno 788.100 zaposlenih oseb ter približno
94.100 samozaposlenih. Število prvih se je od julija zmanjšalo za 0,1 odstotka, število drugih pa
za prav toliko povečalo.
Število samozaposlenih se je povečalo tudi na letni ravni, in sicer za 3,1 odstotka. Zaposlenih
oseb je bilo medtem za 1,7 odstotka manj kot avgusta lani.
Glede na lansko leto se je avgusta zmanjšalo tako število delovno aktivnih žensk kot število
delovno aktivnih moških. Vendar je bil pri moških padec 1,6-odstoten, pri ženskah pa le 0,7odstoten, ugotavljajo statistiki.
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Med posameznimi dejavnostmi se je avgusta število
delovno aktivnih oseb najbolj zmanjšalo v gradbeništvu. O
rasti zaposlovanja v primerjavi z julijem pa poročajo
predvsem iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu zmanjšalo v devetih, povečalo pa v treh statističnih
regijah. Največji padec je bil v podravski statistični regiji, še posebej v gradbeništvu. Po drugi
strani se je najbolj povečalo v savinjski statistični regiji, in sicer predvsem v drugih poslovnih
dejavnostih.
Med posameznimi dejavnostmi se je avgusta število delovno aktivnih oseb najbolj zmanjšalo v
gradbeništvu. O rasti zaposlovanja v primerjavi z julijem pa poročajo predvsem iz dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva.
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V prvih osmih mesecih skupaj je bilo v Sloveniji v povprečju za 0,3 odstotka manj delovno
aktivnih oseb kot v istem obdobju prejšnjega leta. Število zaposlenih je bilo za 0,6 odstotka
manjše, medtem ko je bilo število samozaposlenih oseb v povprečju za dva odstotka večje.
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Janša sredi evropskega vrha napadal medije
Premier Janez Janša je v za-

Tvitanje med delovnim časom

dnjih dneh zaostril svoje napade na medije, zlasti na

svoji

prvi

kaže

le

SDS s pomočjo koalicijskih

zaveznikov v teh dneh doseči večje kadrovske spremem-

36

letih

Janša ostaja

-

ljubezni
v

temveč v

RTV SLO in STA, kjer skuša

sredi evropskega vrha objavil, da je
»STA nacionalna sramota, eklatantna

izdanih knjigah,

zloraba imena, ki ga nosi @STA_novice«. Komentar Janše se je sicer na-

času tudi v tvitih.

našal na očitek odgovornega uredni-

pisanju, ki

številnih
zadnjem

zvest
se

ne

Odkar je postal predsednik vlade, se

ka

je gostota njegovih

sporočilu razburjal, da naj bi STA posvetila več pozornosti intervjuju z ra-

Z

zapisov povečala.

njimi je pritegnil

števil-

pozornost

Demokracije,

ki

se

je

svojem

v

nih sledilcev pa tudi tistih, ki so se lotili njihove analize. Na blogu Greznicablok so tako ugotovili, da je Janša

perjem Zlatkom kot pa

sti, ki jih na kakšnem dogod-

septembra objavil 134 tvitov in
1954 posredovanj (retvitov), kar je
v povprečju 4,8 tvita in 65 posredovanj na dan. Na blogu so pogledali tudi,

odprtju daljnovoda Cirkovce-Pince.

ku opravlja v funkciji pred-

kdaj je predsednik vlade najbolj

mnenjski voditelji, o

tem pa je Večer

stavnika Slovenije.

ven. Ugotovili

objavil

na

be. Iz njegovega tvitanja lahko razberemo, da napade na

medije izvaja sredi obvezno-

./

Zoran Potič

Prvak največje koalicijske stranke
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Tudi po

SDS

samo

Janši in madžarskemu premierju Orbanu, ki sta
tega dne prerezala slovesni trakec ob
Ko so na neprimernost Janševe izja-

kar

akti-

da »ne dnevne dol-

so,

opozorili

ve

(Tanja

Fajon,

krajši

v

STA,

Jože
zapis

nekateri politiki
P.

Damijan)

svoji

Janez Janša, zvest

in

spletni

žnosti ne izredne razmere zaradi epidemije predsednika vlade ne ovirajo

strani, je

pri tem, da ne bi

znova napadel medije. Večerja predse-

opravil več kot pol

sebi,

sredi

samemu

delovne večerje v

četrtek

in

dnikov vlad in držav se je začela pred

Med majem in septembrom

20. uro, Janša pa je ob 20.05 na svojem
tvvitter profilu objavil sporočilo, ki je

Janez Janša je bil že v študentskih letih znan po tem, da je pozorno sledil
je
tehnološkemu razvoju. Bil
tudi

pa je kar polovica vseh tvitov,

posre-

eden prvih,

državnem zboru

dovanj in všečkov Janeza

nasta-

uporabljali Applovo tablico ali mobil-

la med delovnim časom.
Itoito
prvi revolveraš

nek:

na twitterj‘u

verjetno želel povedati, da ga odzivi na

To se je potrdilo tudi pred dnevi v
Bruslju, ko so mu slovenski mediji

zanimajo.

ni telefon
močjo

ki

so

je

ga
osemdesetih let
nato

znamke,

te blagovne

katerega

tvvitter spretno
2011.

v

Ko

družbeno
ZKS
vrgla

1984

oktobra

že

uporablja
v

prvi

s po-

omrežje

od leta
polovici

iz partije in je
poslal

pritožbo

svoje

16.

tviteraške aktivnosti

uro«.

med

Janše

8.

-

znova

stopili na

talne izlive besa.

žulj in sprožili

je evropski vrh

digi-

četrtek popoldne

V

začel s plenarnim

»Tovariškemu razsodišču občinske or-

se

ganizacije ZKS Ljubljana Center, pred-

zasedanjem ob 15. uri; na dnevnem
redu so imeli vrsto pomembnih tem
od boja proti epidemiji, odnosov z

sedstvu OK ZKS
ta nastala

kar

na

Ljubljana Center«,

Applovem

je

macintoshu,

je bila v tistem obdobju

izjemna

-Veliko

Britanijo,

uresničevanja pod-

danes, ugotavljajo poznavalci, je ta Janšev dokument eden pr-

nebnih ciljev do odnosov z Afriko. A
»revolveraš« na
Janez Janša, prvi

vih v partijskih arhivih, ki je bil napisan z računalnikom.

tvvitterju ali

redkost.

Še

Twito, kot so

mušno poimenovali

v

ga hudotwitter skup-

nosti, je ob 15.42 prek svojega iphona

vsebovalo

povezavo na Večerov čla»Vsak berač SVOJO malho hvali.
Slovenski pregovor« S tem je avtor
tvit,

v katerem

se je spravil na

STA,

ne

Pri preganjanju dolgčasa v
družbi evropskih državnikov so napadi
na

medije

očitno

priročno razvedrilo

slovenskega predsednika vlade. x

Pri pregledu tviteraške
aktivnosti Janeza Janše med

majem in septembrom letos
so na blogu Greznicablok

ugotovili, da je polovica vseh
njegovih tvitov, posredovanj
in všečkov nastala med
delovnim časom.
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Najbolj razvpiti Janševi tviti med vrhom EU
O

Janez Janša

OJanezJanša

Retvveeted

»Janez

Janša

Janez

©

M

©JJansaSDS

zloraba imena, ki ga nosi

@STA_novice
3:42

PM

■

15.

•

SVOJO

malho hvali."

8:05

.

pm

15.

■

©

>HKMr

©JJansaSDS

15. okt.,

Čestitke.

2020

Aleksandra.

okt., 2020

ukmar

©AleksandraUkmar

't|

Jože Biščak
©JozeBiscak

Večer

Ugotovitve doma so,

©večer

gledamo več:

(ODZIVI)

@|jansaSDS o @STA_novice
so se med drugim odzvali

(#PM

kilovoltnega

#Cirkovce-#Pince

daje razvpiti raper

=

Na

zapis

premierja

@tfajon, ©jdamijan

in

©llisjak.

daljnovoda

=

Gledamo vse s Pirkovičem in

#changer

TITT

�Bortfl&millč

https://nova24tv.si/slovenija/predpetimi-leti-je-luc-sveta-ugledal-por
tal-nova24tv-od-takrat-nic-vec-ni-ta

Možino ter Novo.
Nova.

Počutje I00%boljše.
*

A game

• 15. okt., 2020

takrat nič več ni tako kot je bilo!

razen ko vodi Peskova

Poročila, Planet,

578 besed, (2)
#Zlatko izdal

©JJansaSDS

Pred petimi leti je luč sveta
ugledal portal Nova24TV - od

-Tarče
-Odmevov,

Janez Janša o

da ne

-Studio city

(1) meddržavno srečanje

nov #CD

PM

Janez Janša

twitter

Retvveeted

Janez Janša

9:09 AM

Današnje prioritete na #STA:

2x400

8:47

O

Retvveeted

Slovenski pregovor

©JJansaSDS, #PM #ViktorOrban, M
©grlicradman) ob začetku gradnje

V

fHH

okt., 2020

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

"Vsak berač

Janez Janša

Janša«)

©UansaSDS

eHr

nacionalna sramota,

#STAje

eklatantna

podatki

O

Retweeted

ko-kot-je-bilo/ via

@Nova24TV

Izbira je vaša.

885 besed.

tvite uredništvo pravopisno ni posegalo. 1

-V času

tvita je na vrhu

EU

potekala

okrogla

miza voditeljev Unije. 2,3,4- Tviti, objavljeni v času

večerje

voditeljev

EU.
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Slovenija še

trideset let po osamosvojitvi nima jasne vizije, kakšna država želi biti in kateri so njeni ključni socialni,

ekonomski in politični cilji. Kaotični, neusklajeni poskusi vseh dosedanjih vlad pod vplivom tujega in nastajajočega

domačega kapitala

skupnem učinkovanju privedli do usmeritve države v neoliberalni kapitalizem in erozijo

so v

demokracije in pravne države. Sloveniji se je iz najbolj uspešne članice držav EU13, ki so na novo pristopile k EU,
»uspelo« v tridesetih letih po vrsti kazalcev uvrstiti na dno članic EU.

Od avtoritarnosti k pravi demokraciji,

od herojskega vodenja k sodelovanju

Sedanja

povezuje

spoznanje,

da

sedanji

oblast niti v razmerah neživljenje
za zdravje in

ekonomski model ni ekosistemsko in socialno

ljudi in pretečih socialnih stiskah
in gospodarski krizi ni sposobna
povezati vseh potencialov naše

vzdržen in da današnje krize na globalni in lokalni ravni ni mogoče reševati na načine, ki so
privedli do nje.

družbe.

V zadnjem

času se še kre-

pijo avtoritarne tendence in obnavljajo zgodo-

Naše vrednote in načela

vinsko preseženi državljanski spori. Zastali so

Naše temeljne vrednote so človekovo dosto-

domala vsi nacionalno pomembni projekti;

janstvo, svoboda,

tudi tisti, katerih

nost, ustavnost in zakonitost ter družbena in

prav sedanja

je tragično dokazala

pomen

epidemiološka kriza

(javno zdra-

Da

bi spodbudili odgovorne in demokratič-

ne politične sile k opredelitvi skupnih vrednot

in

izhodišč za nujni demokratični

temeljnih

preporod

k povezovanju

ter

nov

za

Slovenije,

predstavniki

smo

Odločno

odgovornost.

nasprotuje-

je utemeljena

Evropa,

fašizma,

nacionalizmov in razpihovanju sov-

reviziji

zgodovine, obujanja

raštva.
Zavezani smo

naslednjim

načelom:

1. Spoštovanje človekovih pravic

državlja-

podpisanih

pravič-

sodobna

uresničitev

v dobro državljank in

skupnih ciljev

okoljska

enakost, solidarnost,

mo reviziji vrednot, na katerih

vstvo, dolgotrajna oskrba ...).

boščin.

Človekove

pravice

in

svo-

in svoboščine

so

civilnih združenj pripravili skupna izhodišča

enake

za program zavezništva za demokratično Slo-

vljanstva, pripadnosti etnični ali socialni skupini, starosti,

venijo.
za obnovo

Prvi cilj je boj
načinu vladanja,
državljanskih
pravic,

zlorabi

prenovo

načete

ki

kaže v zmanjševanju
človekokratenju

se

svoboščin,

populizmu,

sprave,

korupciji kot

revanšizmu,

zgodovinskih

in neodvisne

od

drža-

politični

revizionizmih,

katerekoli druge osebne okoliščine.
2. Država je servis vseh državljank in državljanov za
zagotavljanje njihovih temeljnih potreb, družbene pravičnosti in solidarnosti, za zaščito javnih dobrin in lastnine,
za

zaščito zasebne lastnine in

ustvarjalno svobodo
gospodarskega,

na

znanstvenoraziskovalnega

lastnine.

Iz

novo

varovati

in krepiti

do

kulturno-

vsebino javnega interesa ter obseg jav-

litiki in družbi, pri čemer se zavezujemo resni-

državljani enakopraven

ci in spoštovanju dane besede.
je ustvarjanje družbenih in po-

litičnih sprememb kot
družbenih

alternative

eroziji in

dejavnosti in premože-

nja, poglabljanju razlik v bogastvu in družbeni

moči med politično-kapitalsko elito
prebivalcev, begu
neposrednega

možganov,
upravljanja,

in

večino

dobrega kot

izobraževanja,

imajo

vsi

zdravstvenega varstva,

kulturno-umetni-

4.

Svobodna gospodarska pobuda. Država mora za-

odrivanju ljudi

gotavljati svobodno gospodarsko pobudo in okolje, naklo-

razgrajevanju

njeno ustvarjalnosti in podjetnosti, pri čemer je osnovni

ni krizi

ustvarili.

ter migracijah.

Druži nas tudi zavedanje, da obstoječi volil-

ni sistem zmanjšuje legitimnost predstavniške
demokracije, saj postavlja na vrh izvršilne in
zakonodajne veje oblasti posameznike z vrha
jih izbrali volivci, kar

do katerih

vsebin javne infrastrukture.

celote

pa

storitev,

ških in intelektualnih vsebin, socialnih storitev in drugih

cilj razvoja

ne

in

dostop.

žaj ter osebne okoliščine, omogočiti enako dostopnost do

umetnost, krčenju družbene solidarnosti, izčrpavanju naravnih virov, okoljski in podneb-

političnih strank,

dobrin

Država mora vsem državljanom, ne glede na njihov družbeni in ekonomski polo-

socialne države, oženju prostora za kulturo in

strankokracijo.

za

meznika brez neupravičenega nadzora in omejitev.
3. Javno dobro in enake možnosti za vse. Država mora

družbene

nekdanje

nega

privatizaciji

razmer

od podjetniško

metodah brezobzirne borbe za

nepotizmu

tega izpeljujemo potrebo po novi ali na

Drugi cilj

ustvarjanje

za

vseh področjih,

-umetniškega, in za svoboden duhovno-etični razvoj posa-

demagogiji,

vzpostavljeni politični kulturi v slovenski po-

od

univerzalne

in

izključevalnosti,

prisvojitev

in

nasprotovanje avtoritarnemu

demokracije in

vih

za vse, nedeljive,

spola, spolne usmerjenosti, vere, politične pripadnosti in

Povezujeta nas dva glavna cilja.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Končno nas

varnosti

predstavnikov, ki bi

demokracijo pretvarja v

dobrobit vsakega posameznika

v okviru

novoustvarjeni

5.

zmogljivosti
vrednosti

okolja

morajo

in

in

družbe kot

naravnih

virov.

(so)odločati vsi, ki

O

so jo

Spoštovanje načela delitve oblasti in demokratič-

nega odločanja. Država mora spoštovati načelo delitve oblasti, vladavino prava in demokratično odločanje. Povečati
mora neposrednost vpliva volivcev na izbor poslancev ter

krepiti oblike participatornega odločanja.
6. Utrjevanje javne

lastnine. Način upravljanja lastni-

štva nad bogastvom države določa, kako in v čigavem inte-
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resu deluje ekonomski sistem,

in je podlaga današnje »de-

mokracije«, ki deluje na podlagi načela »en evro, en glas«;
to

spremeniti v izvirno načelo demokracije »en

moramo

človek,

en

ter demokratizirati lastništvo

glas«

Socialna blaginja države in njen razvoj ter ekonomska rast
neposredno

povezani

izobraževanjem in usvajanjem

z

Okrepili bomo univerzalno javno financiranje in jav-

•

izvajanje zdravstvenega varstva. Javna sredstva morajo

no

družbe in posameznika.

7. Znanje je temelj razvoja

temeljnega dohodka.

nega

in nadzor

nad skupnim bogastvom.

so

članom družbe omogočala socialno in ekonomsko varnost. Spodbudili bomo javno razpravo o uvedbi univerzal-

zagotavljati vse potrebne zdravstvene storitve, določene v

košarici

storitev. Dopolnilno

zdravstvenih

potrebno

opustiti in ga nadomestiti

zavarovanje

oskrba mora biti pretežno financirana z

Dolgotrajna

novih veščin na področjih znanosti, tehnologij in inovacij.
Odlični strokovni in vodstveni kadri so v razmerah izje-

javnimi sredstvi in se mora izvajati kot neprofitna dejav-

mne mednarodne konkurence nujni pogoj. Po drugi strani

nost.

je

pa

znanje

tudi

nujni

pogoj

za

formiranje

človekovega

duha in avtonomnega posameznika.
8. Kultura in umetnost sta stebra narodnostne iden-

•

Spodbudili bomo vlaganja v infrastrukturo ter obseg

in kakovost storitev. Uveljavili bomo mednarodne in domače zaveze za varstvo invalidov.
Javni

•

sistem

dograditi in

vzgoje

in

izobraževanja

preprečiti poskuse

je

potrebno

njegovega razgrajevanja.

titete. Zaradi specifičnih zgodovinskih okoliščin sta kultura in umetnost, še posebej jezik in književnost, odigrali

Potrebujemo

kakovostno splošno izobrazbo državljanov

in še vedno igrata bistveno vlogo pri ohranjanju in razvoju

in znanje, ki

jim mora

skupnosti. Umetnicam in umetnikom moramo omogočiti

mišljenje in presojo ter odgovorno ravnanje.

razmere, kakršne

tivne državljane

si njihova nadarjenost in dosežki zaslu-

žijo.

pripraviti

mora

sobivanja

nega

etičnega ter

in

Izhodišča za program demokratičnega
preporoda Slovenije
1.

Demokratizacija

družbe

in

uresničitev

tudi na

Bodoče ak-

lje in

temeljnih

•

ljudje

imeti možnost

morajo

družbe si bomo prizadevali z:

do najvišjih

dejavnosti

primerljivih dosežkov.

in okoljsko odgovorna država,

institucije,

svobodni

mediji,

enakost

pred zakonom in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin;
•

oblik participacije državljank in državlja-

s krepitvijo

nov pri odločanju v politiki;
•

volivk
•

in

volivcev na sestavo predstavniških teles;

tičnih kriterijih.

-

do prebivališča, do kakovostnega javnega izobraževanja in
zdravstvenega varstva

-

umetniških

ter
in

do enakopravnega dostopa do
intelektualnih vsebin;

zagotavlja pravice in enake možnosti žensk, mladih
etničnih

manjšin ter vseh drugih ranljivih

Naš cilj je vključujoča družba, ki vsakomur zagotavlja:
v katerih lahko razvije svoje veščine,

splošne pogoje,

zmožnosti in talente;
-

za

ob skrajšanju delovnega časa, pravično porazdeli-

dela med oba spola, enako plačilo za enako delo in za-

tev

Večja družbena veljava dela,

delitev novoustvar-

jene vrednosti
Uveljavili

omejen

bomo

dohodkov

razpon

in zasebnem sektorju in enako plačilo

prispevkov in bolj

Vzpostavili

•

deležništvu,

bomo

zakonsko

delavskim

podjetjem

delavskemu

pom,

in

podjetništvu

podlago
in

odku-

socialnemu

zadružništvu,

oblikam solastni-

drugim

4. Zagon gospodarske dejavnosti za bla-

ginjo vseh

Linearno

(enodimenzionalno)

mijo, ki

jo vodi logika profita,

mestiti

trajnostna

katere cilj

mora

(hibridna)

ni (zgolj)

BDP,

ekononado-

ekonomija,

temveč blaginja

prebivalstva,

preživetje;

blaginje, ter ohranjanje naravnega kapitala.

celovito varstvo

podcenjenim
dne

zaposlitve

pred

delovnim

z

delom

samovoljnim

mestom
za

in

odpuščanjem,

nadomeščanjem

določen čas

in

prekarnim

-

program razvojnih,
socialnih politik, ki bodo

bomo

uravnotežile rast dobičkov z
socialnih

Javno pokojninsko zavarovanje mora:
določiti minimalno pokojnino, ki starejši osebi

znanimi kazalniki

de-

in

dajatev,

njem v razvoj
zago-

spodbujati čim daljše obdobje poklicnega dela ustvar-

jalnih in dela željnih starejših oseb.
•

Uveljavili

z

ekonomskih

tavlja dostojen življenjski standard;
-

•

merjena

re-

lom.
•

ki naj
obre-

meni veliko premoženje, dediščine in dobičke.

konsko zagotovilo minimalne plače, ki omogoča dostojno
-

v javnem

za enako delo; ome-

se za pravičnejši sistem obdavčitve,

odpravi regresivnost davkov in

•

delo, ki omogoča dostojno življenje, polno zaposlitev

vse

zadruge).

štva zaposlenih.

skupin.
•

mednarodno

in

se za pospešeno gradnjo neprofitnih sta-

Zavzemamo

• Zavzemamo

varuje socialne pravice, ki vključujejo pravico do dela,

in pripadnikov

profesionalnih

bujanje zaposlovanja.

Zagotovili bomo, da država:

kulturnih,

je

jili bomo prekarno delo in vzpostavili programe za spod-

in krepitev socialnih pravic

2. Varovanje
•

•

•

z odpravo kadrovanja na strokovne funkcije po poli-

ustvar-

novanj in programe za večjo dostopnost mladih do stanovanj (državna poroštva, davčne vzpodbude, stanovanjske

3.

spremembo volilnega sistema, ki bo povečala vpliv

s

kulturnega

dolžna varovati in spodbujati kulturo in umetnost v širokem razponu, od izobraževalnega sistema in ljubiteljskih

na, sekularna ter družbeno

javne

z

ter na delo-

v kulturni komunikaciji. Država

glasij, kot so trojna delitev oblasti, socialna, pravična, pravavtonomne

ravnanja

vseh ljudi.

dobrobit

Vsi

janja in sodelovanja

doslednim uresničevanjem temeljnih družbenih so-

•

produktiv-

izziv

odgovornega

vanje po načelih sodelovanja, solidarnosti in skrbi za oko-

družbenih soglasij
Za demokratizacijo

kritično

omogočati avtonomno,

naravo, na uporabo novih znanj in tehnologij

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

je

z javno dajatvijo.

Podpiramo reformo socialnih transferjev, ki bi vsem

človeških

rastjo

plač

in

podporo

vlaga-

zmogljivosti,

v nove

davčno

z

zaposlitve in neprofitna stanovanja.
•

Slovenija

buditi
skladov

z

EU

gospodarsko

mora

vlaganji

v

znanost,

rast

spod-

aktiviranjem

in z izbranimi projekti, ki imajo

visok narodnogospodarski multiplikator.
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Ohraniti

•

in vzpodbujati

kar

industrije, za

morala industrija predvsem

pa bo

ti sama,

krepi-

moramo

jeder slovenske

tev razvojnih

je od nje

saj

skrbe-

odvisna njena uspeš-

nost na globalnem trgu.
moramo

Takoj

•

razvoja

znanosti,

inovacij.

Državna

vlaganja

raziskave
do

dvigniti

stotek

in

tehnologije

in

temeljne

in

v

razvoj

leta

vključno

in

BDP

postavitvi

k

je

nicami

V kmetijstvu

je potrebno povečati obseg

samooskrbe.
Pravičnost sodišč,

5.

družbe-

varovanje

nega premoženja
Omogočiti

•

in nepristranskost

ostankov,

sodišč,

uveljavitev

odpravo

pravice

sodnih

sojenja

do

za-

v ra-

in spremembo zakonodaje, ki

roku

zumnem

evropskega in

kritičnih problemih zdravstve-

EU pri

nega varstva.
• V mednarodnih odnosih se bomo zavzemali za mir in razorožitev, za preprečevanje
in miroljubno reševanje konfliktov, za soli-

darnost pri izboljševanju življenjskih razmer

položaja beguncev in migrantov, za boj

rasizmu
dela

in rasni neenakosti

in konfiskacijo taj-

kunske lastnine, ki je bila sodno preverjeno
pridobljena s krajo skupnega premoženja.

* * *

se

Zavzemamo

•

identifikacijske

te

družbeno soglasje

za

značilnostih naše

temeljnih

skupnosti.
sodijo

elemente

danosti (ohranjena narava,
nje,

odgovornosti,

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

visoka

ustvarjalnost,

do

ki

lastne

tradicije,

in mednarodnega

voda

družbene
družbene

in

je raznolika

in odprta

manjšinskih

prostora,

o

Med

njihovo zna-

in

stopnja

kohezije

socialne

kultura,

in

dosežki,

trajnostni razvoj, visoka dodana vrednost pro-

izvodov in turizem.
7. Kakovosten, okoljsko vzdržen in količinsko
•

nevtralen razvoj

Sprejeli bomo dolgoročno strategijo sonarazvoja, ki bo uravnoteženo obravna-

ravnega

val socialni,

okoljski

ki bo vsem regijam

gočal enake

čistem

in

okolju

in

gospodarski

razvoj

in

in vsem generacijam omo-

in boljše

možnosti za življenje v

trajnostno

rabo

svet

naravnih

vi-

Avtonomija medijev, univerzalna do-

stopnost do informacijskih virov

in zaščita

•

Uveljavili bomo prenovo medijske zako-

ki naj

zagotovi

popolno

avtonomijo

Udejanjili

bomo pospešeno prilagajanje

Slovenije globalni preobrazbi v informacijsko

družbo.
9.

Ali lahko

Globalno

alternativa

sodelovanje

kot

Zavzemali

se

takšno

za

globalno

sodelovanje, kjer se trgovanje brez meja prekriva

z

pravic,

demokracijo,
varovanjem

brez meja.

vodenju,

Od

EU

spoštovanjem človekovih
okolja

in

solidarnostjo

zahtevamo odločnejšo in

od

njenemu

k

narave

obnavljanju?

to postane prevladujoč način razmi-

šljanja in

ne le

in

dela,

predvolilnih

seznam

nih interesov globalnih sil krene na tako
Naš odgovor je: da.

pot?

dramatične preusmeri-

Za uresničevanje te

je potrebna druga vlada. Nastale razmere

tve

terjajo

ki bo ustavila
in zastavila gospodar-

koalicijo,

povezovalno

demokratični razkroj
sko

in socialno obnovo

skupaj

na

sprejetih

vrednotah in izhodiščih.

Ni dovolj, da

samo proti.

smo

tudi

Želimo

povedati, kaj podpiramo in kaj želimo uresni-

čiti.
akademiki,

podpisnikov (znanstveniki,

137

umetniki, menedžerji, politiki):
Keber,

Pejovnik,
Darko

Jože

Bohinc,

Rado

Rudi Rizman,

Mencinger,

ko Bakovnik,

Živko

Bergant,

Mileva Blažič, Lucija
Čulibrk,

Gaber, Peter

Mira

Glavič, Vesna

Klampfer,

Matjaž

Kerec,

Šebart Kovač,

Jani Kovačič,

Mateja

Dekleva,

Dragoš,

Godina, Boris

Jogan,
Rudi

Igor Koršič,

Bo-

Frlec, Slavko
Gombač,
Andreja

Janez Hribar,

Tomaž Kalin,

Klajnšek,

Kmecl, Zdenko Kodelja,

Bruno Korelič,

Mojca

Boris

Anita Hrast,

Maca

Darja

Bojan
Srečo

Greif, Primož Hainz,

Hladnik,

Hribar,

židar Kante,

mel,

Miha Fošnarič,

Gomzi, Tatjana

Hartner,

Debenjak,

Andrej Dobnikar,

židar Flajšman,

Čuš Babič, Raj-

Marko Bešlič, Milena

Čok Martin Čopič, Aleš Črnič,

Božidar

Detela,

Andrej

Stane

Slavko Splichal, Ivan Svetlik,

Toš, Vito Turk, Dana MesnerAn-

Štrajn, Niko

Spomenka
bomo

tekmo-

gesel? Ali lahko majhna država v svetu parcial-

Silva

tekmovanju
•

in kolegialnemu

vseh

izčrpavanja

Boro

medijev.
•

strankokracije k

doljšek, Milica Antič Gaber, Nenad

zasebnosti
nodaje,

če

enodimenzionalne k trajnostni ekonomiji, od

Dušan

rov.
8.

od avtoritarnosti in

-

blaginji

posebnosti

močni, inovativni

in univerzalno sporočilni umetniški

s široko paleto ljudi vprašali: kaj pa,

vanja

bi spremenili optiko, skozi katero vidimo svoj

valnosti in herojskega vodenja k sodelovanju,

naravne

gozdovi

strateške dobrine), ljudje

kot

zadnjem letu smo se na podlagi sodelo-

pravi demokraciji, od individualizma,

Slovenija

6. Prepoznavna

proti

globalizacijo

za

kot protiutež globalizaciji kapitala.

V

Uzakonili bomo neodtujljivost javne in-

za vse ljudi, za od-

ekonomskega izkoriščanja, za olajšanje

pravo

državnimi sredstvi ne zastara.
•

bomo

solidarnosti med čla-

za vzpostavitev

naj omogoči, da korupcija v zvezi z državo ali

frastrukturne dejavnosti

odgovor-

svetovnega gospo-

in človeškega dostojanstva
učinkovitost

večjo

moramo

odgovornosti

in okoljsko

in družbenega sistema. Dali

darskega

od-

en

rastjo BDP.
•

no podobo

k prebujanju

solidarno

za bolj etično,

pobudo

na

2022

uta-

jam in davčnim oazam. Slovenija lahko kljub

potrebno

vzdrževati vzporedno z

nato

nekaterih in ki

mora učinkovito boriti proti davčnim

se

majhnosti prispeva

pristopiti

strategije

uporabne

učinkovitejšo politiko, ki mora dajati prednost

koristim vseh pred koristim

Bo-

Friderik
Mirt Ko-

Anica Mikuš Kos,

Bogomir Kovač , Miha Kovač,

Kožuh, Roman

Kuhar,

Mojca
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Kumerdej, Bojana Leskovar,

Lukšič, Ljubica

Mencin,

Vesna Leskošek, Andrej

Marjanovič,

Mihelčič,

Miran

Mlinar,

Matjaž

Muršič,

David

Mulej,

Jasna

Metka
Zdravko

Drčar Murko,

Mojca

Neubauer,

Mažgon,

Mikolič,

Vesna

Rajko

A. Novak,

Boris

Franci

Perčič, Borut Petkovšek, Dragan Petrovec, Jože Pirjevec, Rado

Pišot, Andrej Pleterski, Dušan Plut, Andrej

Poglajen,

Tomaž Poglajen,

nik,

Igor Pribac,

Igor

M.

Marko Polič,

Ravnik,

Tanja Rener,

Danijel Rebolj,

Vika PotočRazpotnik,

Špela

Božo Repe,

S. Rošker,

Riha,

Rado

Andrej Rus, Stane Sa-

Blaž Rozman,

Jana

ksida, Renata

Salecl, Marjan Sedmak, Remzo

Sken-

derovič, Boris Šket, Božidar Slapšak, Svetlana Slapšak,

Peter

Stegnar,

Vesna

Škreblin,

Šprajc,

Renata

Kocjan

Šturm,
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Telban, Goran

Metka

Magda
Šribar,

Peter

Mirjana

Valerija

Vendramin,

Vučemilo,
Završnik,

maž Zupančič,

Šimenc,
Ivan

Šori,

Štefane,

Tancig, Simona

Ule, Barbara

Aleš

Tomaž

Pavel

Damijan

Iztok

Jadranka

Tancig,

Borut

Turk, Lojze Ude, Stanislav Uhan, An-

drej Ule,

Nastja Vidmar,

Marjan

Svetlik,
Šmon,

Matjaž

Vajda,

Vesel,

Tomaž

Boris

Vodopivec, Ljubica

Wraber,

Zgaga,

Simona

Marcela

Tomo Zupančič,

Vec,

Vezjak,

Vrba, Joško

Zavratnik,

Batistič Zorec,

Aleš

To-

Sonja Žorga

Besedilo je skrajšana verzija dokumenta, ki gaje v celotnem obsegu
mogoče najti na spletni strani: https://forumzademokracijo.

net/202o/io/i3/zaveznistvo/.

Pripravila gaje delovna skupina Foruma

za demokracijo, Odbora za pravično in solidarno

družbo, Alternativne

akademije in Gibanja za družbeno odgovornost v sestavi:

dr. Dušan Keber, dr. Rado Bohinc, dr. Jože Mencinger, dr. Stane Pejovnik,
dr. Rudi Rizman, dr. Slavko Splichal, dr. Ivan Svetlik, dr. Darko Štrajn,
dr. Vito Turk in dr. Niko Toš.

77

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

Delo - Sobotna priloga

Država: Slovenija

Površina: 1.507 cm2

17.10.2020

Sobota

Kazalo

Stran: 6

5/5

78

17.10.2020

Primorske novice

Sobota

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 7

1/1

Površina: 124 cm2

• Gradnja javnih najemnih stanovanj

koper

Podpis
pogodbe
še za dva bloka
Stanovanjski sklad RS je v okviru projekta
stanovanjske soseske Nad Dolinsko v Kopru z

občinskim stanovanjskim skladom včeraj podpisal
pogodbo

projektiranje dveh stanovanjskih

za

blokov s skupno 90 stanovanji. Republiški sklad je
pred tem odobril sofinanciranje Bloka
3.

•

podlagi programa so-

Na

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

financiranja

javnih

nih

stanovanj

svet

je

najem-

nadzorni

zaključek
proti

den

gradnje
koncu

predvi-

leta

poteka

Trenutno

2022.

izdelava

stanovanjskega sklada

projektne dokumentacije in

odobril sofinanciranje Blo-

pridobivanje gradbenih do-

ka

z neprofitnimi stano-

voljenj

vanji, katerega investitor je

stavbe.

3

koprski stanovanjski

sklad.

ločeno

Včeraj

je

za

vse

namreč

tri

repu-

Oba sklada skupaj razvijata

bliški stanovanjski sklad z

projekt stanovanjske soses-

občinskim skladom

ke Nad Dolinsko

sal

kateri

bo

faza,

3.

blokih

štirih

v

zgrajenih okvirno

v

sta-

200

“Začetek

je predviden
pridobljeno

Bloka

gradnje

takoj,

ko

3

bo

do-

gradbeno

voljenje. Vsekakor pa si bomo

prizadevali,

pato

da

zakopljemo

tošnjem letu,”

prvo

že

v

in

dodal,

stano-

bo

re-

publiški sklad od koprskega

sklada

odkupil

projektno

dokumentacijo za oba blo-

ka na

zemljišču, ki

je že v

le-

rektor republiškega sklada

Zlatda

90

podpisom

lasti sklada,” je pojasnil di-

je včeraj na-

stanovanjskega sklad
Kuštra

“S

lo-

povedal direktor koprskega

ko

dveh stanovanjskih

tiranje

blokov s skupno
vanji.

novanj.

podpi-

še pogodbo za projek-

je

Črtomir
gradnje

Remec.
teh

predviden
2022.

•

dveh

Začetek
blokov je

proti koncu leta

DBS
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• Na občini vse več prošenj za legalizacijo objektov, ki so malo previsoki in preširoki

piran

Kako legalizirati

piranske črne gradnje
Odkar je piranski občinski svet odločil, da

občini

lahko znani podjetnik Loris Požar legalizira

lokacijske

tisto, kar je v Portorožu zgradil, je piranska
občina prejela še 14 prošenj posameznikov
in podjetij, ki želijo prek inštrumenta

instrumenta

glede

preveritve.

GZOP pa se na

Stranka

naša vprašanja o

na

lokacijski

preveritvi ni odzvala.

hišo

ima

na

Parecagu,

v

zemljiški knjigi opombo, da

gre za nedovoljeno gradnjo,
pravnomočno

in

gradbene

odločbo

inšpekcije

o

rušenju, pa pot do svoje le-

lokacijske preveritve legalizirati svoje

Družina Turk išče pot

galizacije

v

nastaja-

objekte. Občinski svetniki pravijo, da bodo

za legalizacijo

jočem

občinskem

prostor-

skem

načrtu.

Še

pravi, da so na občino Piran

odločali od primera do primera. Enotnega
s katerim bi se izognili govoricam

kriterija,

•

Občina
vsako

obravnavati

mora

lokacijsko

za

vlogo

sicer

ki jo prejme, do-

preveritev,

lizacijo svojih gradenj, pravi

Kuzmin

Bruno

iz kabineta

piranskega župana.

14.

Občinski svetniki pa ima-

Največ se jih nanaša na pri-

jo svoje mnenje in bodo, kot

slej

jih

pa

je

prispelo

individualnih odsto-

mere

Robert Fakin (Naš

pravijo

uporabljajo po-

si

ki

galizirati

Penjak

Alenka

pot

eno

samezniki,

o kupčijah pod mizo, pa ni.

svoje

inštrument

daljšega

le-

želijo

in

gradnje,

obstoja.

deli

vlog za legalizacijo
daljšega

ki

tisti,

so

ob-

bili zgrajeni

so

niso

prošnje presojali od prime-

občinski

piranski

znano

znano,

slej

pa

sledil

ni

ni

svet,
je,

da

do-

pripo-

ne

ročilom ministrstva za oko-

in

lje

in

prostor

pripo-

ne

ročilom župana Denia Zadnaj

koviča,

takšne

vloge

svetniki zavrnejo. Tako je na
primer

z absolutno večino

do primera.

ra

dodaja, da
ranskih

Meira

Hot

odločitve pi-

so

Socialnih demokra-

sprejete

tov

naš),

na podlagi

in

gumentov

ar-

dobrobit

za

občine Piran. Robert Fakin
trdi,

pa

da so v

da je znano,

občini

piranski

zaradi

imajo

objekti,

ki

nedorečene

“legaliziral” gradnjo Lorisa

zakonodaje ali neučinkovi-

Požarja.

tosti

merodajnih

inšpekcij

status črne gradnje.

Določiti kriterije za

pično,
mnenju

“Občina
se

Piran

si

želi,

da

bi

omenjena problematika

reševala

na

sistemski

strokovni

ravni,

odločitve,

kjer

lahko

saj

ima

in

zadnjo

terije

je

zato

za

ali

škodijo

občini

njih

dogajanjih,

posamezniki,

o

zad-

ko so začeli

lastniki

ne-

pravilno zgrajenih objektov
uporabljati inštrument

lo-

kacijske preveritve za lega-

in

sose-

kjer

so

lastniki pripravljeni plačati

na

moralno ne-

katerih
oči,

si

ra Kožar

vanja
pred

ko,

denimo,

uporabi

Tina

Benčič, sodnica, ki je gradila

stavbno zemljišče.

To

je

z

pred

cijsko

tudi

nakupom

informacijo
občina,

odpovedala

potrdila
je

celo

predkupni

pra-

ki

se

vici, plačali pa smo

munalni

si

Legalizacije

želi

tudi

družba Metalka Commerce,
tako

tudi ko-

prispevek”

ne

Portorožu.

Sodišče

in

je

gradnja

poudarja,

da bo

čas pokazal, da niso

storili

Turk,

ki

nič napačnega. •

14
lastnikov
nelegalnih

tolmačenje

dovoali in

uporabnega
ne vedo,

štrli

iz

projekta, za katero je Merit dobil

gradbeno dovoljenje. Metalka

Commerce

trenutno

na

občinski svetniki
dali legalen status

190
vlog

za

legalizacijo

glaso-

Lepi cesti prodaja dve vili, na

objektov daljšega

da

našo prošnjo za komentar pa

obstoja je prejela

bo

odločanjem

zahtevala osebno in

veljavno,

pa dodaja, da

družba doslej ni zaprosila za

koliko

zadnjega

novim

upravna enota

ob

(Levica) je v dvo-

glede

Merit,

podjetje

zato

želi zatiskati

pisno

pristojnih

na

pravi

meni,

Tine

imenovanih

Meritovih vil na Lepi cesti v

izdajo
ljenja,

dejstva,

nam

loka-

na kmetijskem zemljišču.

komunalni

opozarja Fakin. Barba-

mih

Takšno pot legalizacije lah-

kupili

temveč kot

kmetijsko,

gradenj si želi, da

prispevek,”

posledic,”

prostora.

nismo

bi jim piranski

nesejo

gativnih

za degradacijo

uzurpacijo

kot

katerem

na

gradili,

voljenje, s katerim je gradilo

in

družbenih in

odmere

postopke

nadomestila
in

Bojan

primerih

“Zemljišče,
smo

odločilo, da je gradbeno do-

uzurpacijo

okoljskih,

vseh

za-

dejanskim

z

tistih,

legalizacijo

zemljišča, ne
dom

v

veli-

pravi načel-

enote

upravne

Žiberna,

uvedla

svoje

je, kot

OPN-ju

v

nujno določiti kri-

besedo lokalna politika, pripreveč

mojem

po

posegajo na kmetijska

ki ne

nik

lastnica

“Rušenje vseh bi bilo uto-

legalizacijo

spremenili

kosti) in

in

stanjem.

(to

obstoja

njihovega

statusa

devo uskladi

rina

je

do

gradbenega zakona prejela

jektov

OPN,

Upravna

mnenje o 14 prošnjah podal

(Piran

spremembo

zemljišča

190

Turk

časom vložili pre-

za

enota Piran je od uveljavitve

benih pogojev. Kdaj bo svoje

Sorta

dlog

Tine

saj želijo, da se občina opre-

pred letom 1998 in od takrat

izved-

prostorsko

od

že pred

vidi

objektov

kraj), Meira Hot (SD) in Ma-

panj
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ki

se

Franc

uprave,

Ziherl,

predsednik

ni odzval.

piranska upravna
enota

Družina Vitoslava Turka,
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v

Metalka Commerce,
pa

še

ne. Kljub

temu

lastnica

na treu

tako imenovanih
Donuia

Meritovih

vil na Lepi

cesti

v Portorožu, ima

Þ

SI

veljavno gradbeno

�Era-

î

dovoljenje, uporabnega

dve vili.
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Kako legalizirati,
pa ne le v Piranu
Požar zgraditi malo
ko

in

Kakšni
nike
Alenka

m

kriteriji bodo

vodili

prošnjah

Penjak

pri

legalizaciji

preveritev,

janju prostora,

kaže kot

se

kar

način

pravljičen

črnih gradenj

pravni

naenkrat

legalizacije

slovenskih

na

tleh.

Ne

malo

vseh gradenj, pač pa tistih, ki zgolj

v višino in

malo v širino odstopajo od

pogojev, ki

so jih

benih

investitorjem v gradzapisale

dovoljenjih

in

enote
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in-

v zakonu o ure-

za

katera

mnenja občin.

upravne

še prej

so

Ta instrument,

dobili

ozadja,

iz

vsako,

merjajo

strument, zapisan

že

o

ki

prišle

14

ki

so
pi-

na

ni znano in pušča

različnih

odprto polje
stricih

občinske svet-

odločanju

ransko občino, seveda

Lokacijska

preširo-

za lokacijsko preveritev,

Požarjevi

po

previsoko,

pregloboko hišo.

interpretacij

financirajo

in

o
us-

tudi piransko politiko.

Morda bi bilo vse bolj transparentno, če
bi država iskreno povedala, da z novim
zakonom že

gradbenim

dovini

samostojne

možnost za

Tudi tistih

so

tretjič

v zgo-

Slovenija

odpira

legalizacijo črnih gradenj.
v piranski

500

občini.

In

da

občinska prostorska načrtovanja ter

prijave gradbeni inšpekciji, ki za rušenje

leto

na

evrov, v

dobi

“ogromno”

vsoto

tej zgodbi samo velika

20.000

farsa.

Edini nauk te igre bi lahko bila

v osnovi

po-

bolj namenjen preverjanju, ali bi lahko

trpežljivost Nagrajeni so tisti, ki so bili

občina kakšno zgradbo javnega

predrzni in gradili,

na,

primer

na

umestila

vrtec,

zgrajene stanovanjske
gnila

dolgemu

pome-

med

že

bloke in se izo-

postopku

spreminjanja

prostorskih aktov, je nedavno izkoristil
znani

slovenski podjetnik Loris Požar

ter občino

in piranske občinske svetnike

prosil

lokacijsko

za

ali

preveritev,

se

pa čeprav na črno.
živijo
najemu in čakajo
ki
v
Oni drugi,
na

neprofitno

pamet ne pade,

stanovanje
da bi na

tako

za lopato

in še posteljo

države že

imajo,

smernice,

kako

•
Edini nauk v tej igri bi

previsoka in malo pregloboka, še vedno

lahko bila

v

sklada s

Portorožu

svojim

zgrajena

okoljem.

stano-

je bil

Očitno

dovolj prepričljiv, saj so svetniki, običajno

načelni pri

skega

prostora

goltnostjo
izjeme

in

obrambi svetega
pred

investitorjev,
ne glede

istr-

pregovorno
domala

na politično

po-

brez
barvo

na

..

No,

naj se vendar znajdejo: Tihi blagoslov

vanjska hiša, kije malo preširoka, malo

njegova

jim

postavili malo večjo

zemlje na Parecagu
uto,

in

kosu kmetijske

se

to

počne, pa tudi.

potrpežljivost.
Nagrajeni so tisti, ki

so

bili predrzni in gradili,
pa čeprav na črno.

našli številna pojasnila, zakaj je moral
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SOLKAN

-

Gradnja brvi čez Sočo napreduje

Te dni nameščajo

mostno konstrukcijo
Gradnja visečega mostu čez Sočo
v

Solkanu

vreme to

začeli

dni napreduje,

te

dopušča.

torek so delavci

V

prekladno

nameščati

kolikor
mostno

namestili so devet od
petnajstih elementov. Včeraj jim je
delo prekinilo slabo vreme, če bodo
konstrukcijo

-

pogoji boljši, se
Zaščitna

brvi

nadaljuje danes.

delo

ki

ograja,

je

v času

nameščena na mostni

izvedbe

konstrukciji,

je lesena, kasneje jo bodo nadomestili
kovinsko,

s

je

pojasnil

včeraj

Primorski dnevnik
Radovan Velišček iz

za

podjetja Kolektor CPG. Sledila bo namestitev

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

bočnih oz.

zavetrovalnih

ki bodo preprečevale

klenic,

je-

nihanje

gradbenih elementov v času razglašene
epidemije covida-19 so danes, po letu

vanje.

dni, dela v zaključnih fazah,« so včeraj

mreč

pojasnili

Slovenija-Italija 2014-2020.

na

Evropskem

teritorialno sodelovanje

združenju
EZTS

za

GO. Av-

metra

namestil

jeklenice, objemke in

nosilne

vertikalne vešalke, v teh dneh se
montaža

izvaja

prekladne konstrukcije, skrat-

dobiva svojo podobo.
da gre za tehnično
izjemen projekt, ki je izziv tako z vidika
stroke kot izvedbe. Gradnja je očitno

ka, viseči

most že

pravijo,

Poznavalci

nadaljnjih faz dela.

to počnejo le iz varne razdalje.

le nekaj
V

je

bila

teh dneh

mineva

v Solkanu

leto dni, odkar

slovesno podpisana

pogodba za gradnjo visečega

brvi

mostu

oz.

Sočo v Solkanu. »Kljub manjši
zamudi zaradi težav z dobavo ključnih
čez

Brv,

ki bo

kolesarjem in pešcem,

bo

desnim bregom

14,5

izvedene vse priprave za montažo
brvi. V prvih dneh oktobra je izvajalec
in

jemo

za-

Interreg

programa

na obeh straneh reke v višini

in razsvetljavo, če našte-

namestili

namenjena

iz

prinesla varno povezavo med levim in

ščitno ograjo

bodo

nato

financira

gusta sta bila montirana nosilna pilona

tudi za ljudi, ki jo ob ugodnem
vremenu radi opazujejo, seveda lahko

brvi,

viseče

Projekt Soča-Isonzo, v okviru
katerega gradijo brv v Solkanu, se na-

zanimiva

Da

gre

za enega večjih

nejših infrastrukturnih

financira

iz

EU

in

zahtev-

investicij, ki se

programa

čezmejnega

Soče v

Solkanu

in pre-

mostitev ozkega grla na daljinski pove-

med Posočjem in Krasom.
Viseči most bo dolg 120 metrov, v
širino bo
meril 3 metre. Most bo
izveden kot viseča jeklena konstrukcija
zavi

v

enem

razponu

in

širini

kolesarske

steze. Izveden bo nad pragom stoletnih

voda, ki
višini

73

znaša

64,40 metra, in sicer na

metrov

nad

morjem

brez

vzdolžnega in prečnega sklona. Na mo-

skladno s predpisi Eurocode
sočasno lahko nahajalo okoli tisoč ljudi
ob enakomerni obremenitvi. Predviden
zaključek 1,4 milijonov vredne investicije bo v decembru.
stu se bo

sodelovanja, poudarjajo tudi na Evropskem združenju za teritorialno sodelo-

Katja Munih

Gradnja brvi
v Solkanu

FOTO

EZTS

GO

83
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Bo vplivni ljubljanski družini uspel

DRUŽINA MANKOČ

DRUŽINA MANI«
ODPOVEDATI PREŠ
■ REŠEVANJE

Družina Mankoč je zaradi

TEŽAV

starih dolgov prisiljena krčiti svoj poslovni imperij.

so

Poslovili so se od salona prestižnih vozil in ga
prepustili Madžarom.

bil

veliki.

'

zc -> raditi

50

Namerava

več stanovanjskih

ki

%to

bi

jim

po

takratnih

cenah

pri-

na-

Nestor

ime, ki je širni
veniji morda

ljubljanskega

vedo,

manjšinskimi

da

člani

ni kaj dosti zgradilo.

štor,

Sodeloval

je

pri

jektih v

državi in

naši

stnik avtohiše

so

še

ži

kupovali

do

nedavnega

BMW-je, še

svoje
danes

ponujajo

salonih

znamke
časa

Plavalnega

plavalec

in

metrov

-

je

osem

vozila

bla-

Ija

v Podutiku,

Kamniku

Novih

nase-

so vložili nekaj
A kriza

milijonov evrov.

in

deset
je

sko

ustavila, nepre-

raj vse projekte
mičninski

Kosezah,

trg je

zamrl, cene

so

podjetje

v

se
ogromnih
težavah.

JfiUjj

&

mili-

%

jonov

evrov

stih

prihodkov

Dolgo

kot

Stožice, stolpiči Črnuče,

Nove

vile Hrušica, stanovanjska

padle

po-

kar

svojih

Ne-

oče

-

odlič

prestižne
v

-

Peter

Ustvarili so

či-

9Lg

Ğ

al

t

milijona

evrov

pred-

čistega

do-

kluba Ilirija

nekdanji m

celo

tovm rekorder

slovalo

rokah

v

Mankoč

no.

pa

tudi

otroka

Šolar

ki

Maruša

petične-

Mazda.

je deloval

sednik

bil sola-

A-Cosmos,

lastniki

mama

Teja

pro-

dr-

v

z nekaterimi

družine Mankoč

ter

nekate-

gradbenih

da

Inženiring,

ZIL

skupaj

imeli

so ga

pred

tem,

ena najbogatejših

žavi. Podjetje

po-

velja,

leta 2009 tik pred

postane

se nekoč brez njega v Ljubljani

rih
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krizo

dogajanja

slovneža, za katerega

NAČRTI

Družina Mankoč je bila

Slo-

nepo-

za vplivnega

da gre

VELIKI

a poznaval-

znano,

ci

je

Mankoč

v disciplini

J

1 00

j Q že

mešano.

$

0

,

ar
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vodlta

PS
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)

izplavati iz dolgov in rešiti poslovni imperij?
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}{ 5E JE MORALA
TIZNEMU BMW-JU

in

1 M,

Zoran

Jankovič

_."•'

'

i
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| Družina Mankoč se je morala
REŠEVANJE NASEDLIH

mestu,

projektov

tiku, zemljišče

silo

Hitro

bi

rešili

z

lahko

se

za

vsaj

gradnjo

parkirne

hiše Kozoiee

II za

no Ljubljana.

Znano je, dajeb"

Nestor Mankoč
nih odnosih
mi

Mestno

je imel celo

podjetje z

dolgoletnim prvim

urbanizma
Tudi

rančičem.

Igorjem

po odhodu

in prihodu

rančiča

nazadnje

ne

skupno

nekdanjim
možem

Zorana

na oblast se je

koviča

dobro znašel. A kriza
tju

sklenjeni

gradnjo
rala

mestna

za iz-

jalcev.

Inženiring

kaj

za

zedini-

kako je

a

ga

odigrala

donosna
Darsom

za

od

odkupila
milijona

omogoča

12,5

za

dolgov, seje v

hudih težavah znašlo

Inženiringa,

obvladuje

njegova
Šolar in

lar,

ki

še

ZIL

čal

s

nja,

proda-

BMW

"

Į
celo
X

nato

nas

dajo

pro-

vozil

Jaguar

iz-

prišla novica, da je
A-Cosmos ostal brez bla-

v javnost

so se

njihov

.

.5

a

piši

bo prevzelo
mapodjedžarsko
VVallis.

tje

vzem

flK .

zemljišče

sloviti

popla-

I

ci.

ki
da

odprta

avtomobilov
tudi po več mesetemu,

nenava-

da ni

dno, da se prestižne avtomobile, ki so opremljeni po želji kuppresegali

na

izgovori

ci

pri

precej

da so

kup-

imeli na

zalogi; nekateri

stali celo

na parkirišču
a

jih

niso

Računi

stanovanjski

naj

družizročili,

družbe

bili

Novem

bi

so

šču

Mazda

in

nadaljuje-

kjer

blagovne

znam-

servisno

dejav-

nostjo.

PRIHODNOST
da

Vzrok,

premože-

se

nje družine Mankoč

v dan,

dno

manjša iz

bi bili

še ve-

dolgovi, ki so si jih

nako-

dneva

naj

nepremičninskimi

pičili z

pro-

na
od-

prtih

m
. je. leta

Mankoč

tega meseca,

blo-

kirani,

"

BTC,

s prodajo

čakali na avtomobile, ki sojih

Pira-

,

bljanski

ke

je razbrati,

be,

Tj

vljena do konca

Podjetje se je preselilo v Iju-

standardne,
pa so bili

katera pri A-Cosmosu
da bodo dosta-

za

obljubljajo,

jo

tudi
nenavadni. |z

zapise

zil,

A-Co-

roki

so

pa

vedno

bi ostala
dobava ne-

katerih že plačanih vo-

niso prejeli

čaka,

Še
naj

pa

denarja

obvozni-

™

vplačilu

zapisov

-

e

V

trdili,

kljub

glede

od

s

-

smos,

se

po-

ski

i

C o

n avtomo

bilski salon
ob Ijubljan-

siMEI

ca,

izpe-

prodali so tudi

jčKOm' ”7"

strank

so

bil

dnevi

Ijan,

'

-

Pre-

je

pred

Nertor

A

da

pa

tudi

-

smosu

morala

najprej

«wr

posel

vljati

za

BMW,

znamke

govne

poja-

in

premože-

v

žabe-

in

forumih

med katerim je bil tudi
Tartini

dni

cev. Kljub

visoko-

leteče

je

dru-

in

imela

črte

dolgov

je

ki

Mini,

prodajo

hotel
nu,

smo

Kot

avtomobile

Jmm

inženiring

Ažman

Man-

Jože Šo-

nedavno

.Jk

žini

Teja

za družbo,

PREMOŽENJA

je

Man-

vodi.

gre

pa

Peter

sestra

evrov ter-

del

poslovanje

Vedno glasnejše so bile
o likvidnostnih težavah podjetja, poleti pa je
govorice

avtomo-

mlajši

Mazda,

PRODAJA

krepko

2019

MADŽARSKI PREVZEM

nekdanji

njen mož

podjetje

že zapisali,

leti v

danes

Mankoč:

šampion

koč

podjetje

pred

znamk

''

letom

na

ki ga še vedno

jala

jatev.

Velik

dela

li

A ž-

WF'

v letu

težila kar 1,69 milijona evrov
gube. Pred več kot

vlekel iz primeža

koč,

znamke.

poslabšala

priče-

plavalni

‘<

je

Družba

od prestižne

blagovne

vodi Nestor Mankoč, nekako iz-

kdo

jWP ri' r

banke

dnjih, letos pa še

bavarske

tudi

z državnim

A-Cosmos, ki je bilo

Vsako

Zanikali.

spletnih

A če seje ZIL,

lasti ZIL

SO

pre-

A-COSMOS

Imapktum

slabe

nad-

nadzorstvena

družine

pre-

3

bilističnih

man z Bleda, ki je prek

podjetja

in

pri gradbenih projektih.

lastniško

je družina

družina

ukvarjajo se

pogodba

del

moženja. Veliko vlogo pri tem
je

v veliko manjšem

jim

mOSt

OVO

Pod-

gradenj, dostojno
pa

od g

delež

Maruša.

inženiringom

ga

Podjetju

prodajo

z

Stropa odpadel protipožarni omet.

S

pod-

iz

večinski

prej,

kot

bila

dolžan, zato so se

rešila s

Mankoč

in

arbitražo.

je grozil stečaj,
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uspela

nista

prekinjena

komu

odločili

podizva-

se občina in ZIL

vprašanja,

pogodba
je

plačeval

in

Kasneje

ti okoli

dogovorje-

ni držal

nih rokov

obsegu

mo-

enostransko prekiniti, saj se ZIL
Inženiring

jetje posluje

Šentviškega pr edora, kjer je kmalupO odprtju

Mankoč

Otopil

žena

2IL

ohranil

Nestor

uradno

in

še

tako

■■•■•■•■"Z/l Inženiring se Je znašel
V težavah, ko je izvajal nadzor nad gradnjo

še

in

pogodbo

občina

jetja

obvladuje

le

je

lastnik

ži vetje

Jan-

je

kot

zorom

udarec,

hiše

je

nepremičnin.

se

življenju,

Ju-

Mankoč

pogodbi

garažne

pri

Ju-

je podje-

prevelik

zadala

kljub

v odlic-

vedno

z mestnimi oblast-

prestolnici,

v

obči-

v Dravljah in

nekaj ostalih

I

v Podu-

nepremičnina

Inženiring

odpovedati prestižnemu BMW-ju

več sporov,

nov
na

glede

evrov

bilanco

znašali

201 8 pustil službo v marketingu podjetja A-Cosmos in
odšel na Plavalno zvezo Slovenije ter postal del strokov-

bodo

ne ekipe, ki dela s slovensko reprezentanco.

izgub,

15

z

stanja

v letu

2019

milijonov evrov.

nedavnim

Ali

reševalnim

manevrom končno izplavali iz
po pokazal čas.
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VROČE CINKANJE

-

DEL TRAJNOSTNE GRADNJE

Vroče

cinkanje je ena od najstarejših tehno-

logij za protikorozijsko zaščito. Uporablja

se za zaščito jeklenih konstrukcij pri

gradnji avtocest in železnic, jeklenih kon-

strukcij industrijskih hal, hlevske opreme, pa tudi
za zaščito jeklene opreme v individualni gradnji,

kot so cevne ali kovane balkonske ograje, pohodne
rešetke, nadstreški za avtomobile ter letne in zimske
vrtove. V Sloveniji je edino,
tovrstno zaščito, podjetje

Vsakih

90

sekund se

jekla spremeni v rjo.
eno tono zamenja rja.

ki

se

uspešno ukvarja s

Pocinkovalnica.

po vsem svetu ena

Na

tona

vsaki dve izdelani toni jekla

Po

izračunu Nacionalnega

združenja korozijskih inženirjev (NACE Internatio-
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nal)

in ameriške

niHBHRk

uprave za avtoceste (FHWA)
korozija po vsem svetu vsako leto povzroči škodo v
višini od tri do štiri odstotke bruto domačega proizvoda. Samo v ZDA to pomeni 276 milijard dolarjev.

Vroče

Zaradi tega je antikorozijska zaščita nujna.

želeni niansi. Takrat govorimo o
superiornimi lastnostmi zaščite.

Zvezne

Vroče cinkanje je trajnostno

in

ekonomsko

cinkan nadstrešek v

sistemu

duplex

stal prvotni premaz. Če potrebujete določen barvni
izgled, lahko cinkovo prevleko tudi pobarvate v

upravičeno. S stališča trajnostne gradnje ima vroče

Še večja

sistemu

duplex s

prednost je dolgotrajna odpornost

pocinkano jeklo veliko prednost pred betonom.

proti koroziji, saj je cinkova prevleka precej manj

Glavna razlika med njima je, da lahko pocinkano

dovzetna za obrabo in atmosferske vplive. Trajnost cinkove prevleke obravnava standard EN ISO

jeklo neomejeno recikliramo (odpadka trdi cink in
cinkov pepel lahko recikliramo v cink, katerega či-

stoča je 99,9-odstotna), beton pa lahko po separaciji
in drobljenju uporabimo samo še za nasipavanje.
Vroče cinkanje je, če upoštevamo celoten ži-

14713/1, ki glede na tip atmosfere loči pet korozijskih

razredov.
(suhi

V Sloveniji prevladujejo trije,

in mrzli predeli

-

in sicer

C1

hribovje, gorovje), C2 (po-

deželje, majhna mesta) in C3 (večja mesta, obalna

vljenjski cikel, tudi precej cenejše od zaščite jekla z
barvanjem. Že sam postopek je za desetino cenejši,

regija z malo kloridov). V višja korozijska razreda C4

glavni prihranki pa so pri vzdrževanju. Medtem ko

je koncentracija kloridov večja.

vroče cinkane prevleke ni treba vzdrževati do konca
življenjske dobe, ki lahko traja sto let in več, je treba
barvni premaz po 15 letih obnoviti, po 20 letih pa
praktično zamenjati, kar lahko stane celo več, kot je

ali

C5

spada samo 200 metrov pasu ob morju, kjer

Običajna debelina cinkove prevleke (80 mikro-

tako zadostuje za življenjsko dobo 800
C1 (0,1 mikrometra na leto),
let v tipu C2 in 60 let v atmosferskem tipu C3.
metrov)

let v

atmosferskem tipu

200
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DOBRA IZOLACIJA STAVBE,

SLABA KAKOVOST ZRAKA?
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Vlado Katanec
finance(5)finance.si
m

Rekuperacija
česar

poskrbi

se v objektu

za ustrezno

bolje počutite,

!

uravnavanje
lahko

!

¾

nanmiiaHii

vlage, temperature

pa to pozitivno

ter količine

. 11

i

tanim

I

.

.

■;

zraka v prostoru, zaradi
učinkovitost, zbranost in dobro

svežega

vpliva tudi na vaše zdravje,

razpoloženje.

Ste

lastniki starejših stavb že obnovili fasa-

Ljubljani. Slabe strani tega so slab, porabljen oziro-

do in jo obložili z dodatnim izolacijskim
ovojem, s katerim ste preprečili toplotne

ma predihan zrak, kije poln ogljikovega dioksida,

izgube? Upamo, da pri tem niste pozabili

oddajajo naša telesa,

na vgradnjo prezračevalnega sistema,

saj se vam

ter nekaj manj dnevne svetlobe

in več vlage, ki jo

kuhanje, umivanje in pra-

nje. »Posledica je slabši zrak v prostorih, kjer se v

bodo
z dihali, povečalo se bo tveganje za pojav astme in

mrtvih kotih rada začne nabirati plesen, ki utegne

Pri prezračevalnih napra-

morda celo hujše bolezni dihal.

hujše bolezni dihal,« razloži sogovornik.

v nasprotnem primeru

vah z rekuperacijo odhajajoči

zrak v

Varčevanje in

lahko pojavile težave

napori za zmanjšanje onesnaževa-

nja okolja zahtevajo dober izolacijski ovoj stavbe.

Prezračevanje je potratno

Posledica tega je varčnejše ogrevanje oziroma

Pogosto odpiranje

manjši račun

in prijetno temperaturno počutje

rekuperatorju

prebivalcev. Je, kot pri vsaki dobri stvari, tudi tu v

odda pribli-

ozadju kakšna slabost?

žno 80

90

do

odstotkov

svoje toplote

vsaj vplivati na naše počutje, če že ne povzročiti

»Medtem ko so stara lesena okna skozi špranje
v prostor še prepuščala nekaj zunanjega svežega
zraka in tako poskrbela za delno prezračevanje, da

je stavba dihala,

so novejše,

pa tudi prenovljene

oken je ena od

rešitev za

dobro

zatesnjene prostore, a pri tem denar dobesedno
mečemo skozi okno, tako da pojem varčevanje
izgubi svoj pomen. Druga, bolj primerna rešitev
je vgradnja prezračevalnih sistemov ali prezrače-

valnih sistemov z rekuperacijo, kjer sta še večja
tako prihranek kot občutek ugodja, saj v prostoru
ni temperaturnega nihanja, ki ga povzročamo s

svežemu, ki

starejše stavbe z dobro izolacijo in z vgrajenimi

prezračevanjem z odpiranjem oken.

ga naprava

okni s

ali štirislojnimi zasteklitvami nepredušno
zaprte,« pravi dr. Uroš Stritih, vodja laboratorija
za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter

»Običajne prezračevalne naprave samo izsesajo
izrabljen zrak iz prostora in vanj vnesejo svežega,

srka v notranjost

prostora.

tri-

klimatizacijo na Fakulteti za strojništvo Univerze v

pri prezračevalnih napravah z rekuperacijo pa
odhajajoči zrak v rekuperatorju odda od približno
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Virusi naj se prek
prezračevalnih

80

V

času, ko po

zrak

zelo

temperature ter količine svežega zraka,
zaradi česar se v objektu bolje počutite, lahko pa
to pozitivno vpliva tudi na vaše zdravje, saj se zrak
ob vstopu v rekuperator tudi prefiltrira, s čimer se
izboljša njegova kakovost.

je

v prostorih, kjer se zadržujemo,

vedno

sveže

prefiltriran oziroma

je vzdrževanje

prezračevalnih

skladno z navodili,
naprav z

možen, poudarjajo

REHVA.

prenos

rekuperacijo

ogrevanje,

Zapisali

jih povzročili

ki se

distribuirajo po

prezračevalnega
ocenjeno

jih običajno

odstrani,
pri

izogibajte

čim več

Tveganje

poleg raziskovalnega dela tudi svetujejo o primernih tehnoloških rešitvah za novogradnje in objekte
v prenavljanju.

Patricjo Božič, neodvisni energetski svetovalec, je

eden od svetovalcev mreže Ensvet, kjer ozaveščajo
in informirajo o prednostih, kijih prinašajo sistemi

ne
tok zraka

potrebne

postopkih

In še splošni

zunanjega

čiščenja

nasvet:

zraka ter se

varčevalnim nastavitvam.

centralni, kdaj lokalni

prezračevalni sistem?

je

delce, se
kanalih,

zato niso

običajnih

kanalov.

ter s tem precej zniža obratovalkar dolgoročno prinaša občutne pri-

hranke,« še pove vodja laboratorija za ogrevalno,
sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo, kjer

Kdaj

aerosoli,

nizko«.

spremembe

dovajajte

za

zračnih kanalih

v prezračevalnih

in vzdrževanja

federaciji

ni

in klimatiziranje

nalezljivi

Virusi, pritrjeni na majhne
odlagajo

ne stroške,

s SARS-CoV-2,

sistema.

kot zelo

sistemov

da »trenutno ni

okužbi ljudi

ki bi

oziroma hlajenju

virusa prek

v Evropski

so še,

»Rekuperacija manjša potrebo po dogrevanju

Če

čist.

toplote praviloma

prezračevanje

dokazov o
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da

pomembno,

odstotkov toplote svežemu, ki ga naprava
pove Stritih. Reku-

notranjost prostora,«

prostoru,

svetu razsaja novi
je

90

peracija poskrbi za ustrezno uravnavanje vlage v

naprav ne bi širili
koronavirus,

do

srka v

prezračevanja z vračanjem toplote. »Pogosto nas

občani prosijo, da jim pojasnimo glavne razlike med decentraliziranim oziroma lokalnim in
centraliziranim sistemom prezračevanja,« pravi.

V

novogradnje se praviloma že vgrajujejo centralni
prezračevalni

tralne

naprave

sistemi z rekuperacijo, ki iz cenpo

zračnih kanalih,

omet, odvajajo izrabljen zrak

vgrajenih pod

in dovajajo svežega.
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prezračevalnih sistemov pridobiti še ugodno

Tudi premalo svetlobe

posojilo.

zmanjšuje učinkovitost
gre v smeri popolne energetske
samozadostnosti

Razvoj

in zbranost
Tudi

zmanjšana

zaradi
vpliva

na človeka, njegovo

Raziskave
svetloba

zastekljenih

kažejo,

oken

in

da se pomanjkljiva

dnevna

učnih rezultatih v šoli, v

zrcali

storilnosti

zaposlenih,

podaljšanem

podjetju

pri

prezračevalnih sistemov veliko pripomore vse večja ozaveščenost investitorjev o koristnosti takega

pri

sistema ter tudi regulativa, ki zahteva spoštovanje
določenih standardov gradnje. Ob tem je treba po-

delovni

udariti tudi pomemben vpliv, ki ga ima Eko sklad z
dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za

v bolnišnici pa pri

okrevanja bolnikov

času

osnovni ponudbi standardno vključuje sistem prezračevanja z rekuperacijo. »K odločitvi za vgradnjo

negativno
zdravje.

počutje

v proštom negativno

upočasnitvi

Podjetje Marles vsem svojim kupcem hiš že v

količina dnevne svetlobe

večslojno

oziroma

tovrstna vlaganja,« pravi Peter Podplatnik,

hospitalizacije.

direktor

prodaje in marketinga v Marlesu. Delež kupcev, ki
se odloči za vgradnjo prezračevalnega sistema z

večji. »Razmerje je 80 proti 20 odstotkov v korist

skim ovojem, saj gre za manjši gradbeni poseg - v
vsak prostor se v zunanji zid izvrta odprtina in vanjo se namesti prezračevalna naprava. Tak sistem

centralnemu sistemu prezračevanja,« pove Podplatnik. Marles v objekte vgrajuje naprave, ki v zrak,
ki vstopa v prostor, vračajo do 93 odstotkov toploenergije odhajajočega zraka. Zunanji zrak je

je cenejši, ker ni treba kopati in v zidove nameščati

tne

V novogradnje

zračnih kanalov.

se praviloma

Eden poglavitnih dejavnikov, na podlagi katerega se občani, ki prenavljajo svoja bivališča, odločajo o izbiri centralizirane ali decentralizirane tehnič-

dobro filtriran, v njem na primer ni prahu s ceste
in pelodnega prahu, kar posebej cenijo astmatiki in

že vgrajuje-

jo centralni
prezračevalni sistemi z
rekuperacijo,

decentralizirani oziroma
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rekuperacijo, je po njegovih besedah iz leta v leto

Decentralizirani oziroma lokalni sistemi pa so primernejši za obnovljene stavbe z dodatnim izolacij-

lokalni sistemi pa so

ne

rešitve, je, ali se bo vgradnja sistema izvajala,

ko bodo bivali v prostoru ali ne. »Ob sanaciji ovoja
stavbe priporočamo vgradnjo rekuperacije predvsem takrat, ko se prenovi tudi zunanje stavbno

pohištvo, ali ko je bil
Če

in

ta

ukrep izveden že pred

tem.

je zunanje stavbno pohištvo staro, dotrajano
ne

tesni, vgradnje prezračevanja z rekuperacijo

ne priporočamo, saj lahko

ta ukrep dodatno zviša

stroške za ogrevanje,« pove Božič.

»Pri Marlesu gre razvoj v smeri popolne energetske samozadostnosti večine objektov. To dosegamo z dodatnimi ukrepi na področju zmanjšanja

energetskih izgub na eni strani ter z uvajanjem

naprav za pridobivanje energije iz okolja na drugi
strani. Pri sami izolaciji objekta in njegovi zrakotesnosti smo tehnološko že blizu optimalnih rešitev,
pri katerih je pomembno zgolj še razmerje med

vloženo ceno in doseženim učinkom pri uporabi
posameznih oblik izolacij in materialov, ki zagotavljajo zrakotesnost objekta,« razkrije sogovornik.

primernejši

za obnovljene

ljudje z alergijami.

Finančne spodbude Eko

sklada

Energetski svetovalci zainteresiranim pogosto raz-

Prezračevalni sistemi so

krijejo tudi možnost nepovratne finančne spodbu-

preventiva

tnim izolacij-

de. Investitorji vgradnje prezračevalnega sistema

V podjetju Lunos

skim ovojem,

z vračanjem toplote v eno- in dvostanovanjskih

stopniku nemškega proizvajalca prezračevalnih

stavbe z doda-

saj gre za
manjši gradbeni poseg.

dobra

iz Ljubljane, generalnem za-

ponujajo sisteme z rekuperacijo

stavbah ali stanovanju v večstanovanjski stavbi

sistemov

lahko kandidirajo za nepovratne finančne spodbu-

ali brez.

de Eko sklada v višini do 20 odstotkov priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot dva tisoč evrov

kakovostni kot sistemi z rekuperacijo, vendar niso
tako energetsko učinkoviti,« pove Milan Kuster,

za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema

direktor Lunosa v Sloveniji, kjer so v domove
in delovne prostore vgradili že več kot 20 tisoč

v posameznem bivališču oziroma ne več kot 300

Lunos,
»Sistemi

brez rekuperacije so skoraj enako

evrov na prezračevalno napravo, namenjeno lokal-

sistemov decentralnega prezračevanja. »Večina

nemu prezračevanju.

naših kupcev se odloči za rekuperacijo. Ocenjujem,
daje glavni razlog finančna spodbuda Eko sklada,

»Zgornja meja nepovratne finančne spodbude
se spremeni z meje 'do 20 odstotkov' na višino 'do
30

odstotkov’ v primeru hkratne izvedbe treh ali

ki subvencionira rekuperacijo in jo

cenovno zelo

približa sistemom brez rekuperacije.«

času epidemije COVID-19 je svež in zdrav zrak

več ukrepov. Pogoj 'ne več kot dva tisoč evrov' oziroma 'ne več kot 300 evrov' pri tem ostane nespre-

v bivalnih prostorih postal še pomembnejši kot

menjen,« še pove energetski svetovalec Patricjo

prej,« pravi Kuster. Kot dodaja, se proti virusu s pre-

Božič.

Kot

dodaja, je pri skupnih naložbah v večjo

»V

zračevalnim

sistemom

načeloma ne moremo boriti,

energetsko učinkovitost starejših večstanovanjskih

je pa njegova vgradnja odlična preventiva in pomaga

stavb oziroma stavb s tremi ali več posameznimi
deli možno kandidirati tudi za nepovratno finanč-

pri odpornosti organizma, ki

ki znaša 30 odstotkov priznanih
stroškov naložbe. Poleg nepovratnih spodbud je
možno pri Eko skladu za sofinanciranje vgradnje
no spodbudo,

se vsakodnevno spopada z različnimi virusi. »Še posebej je pomemben svež
zrak v spalnicah, saj ustrezna količina kisika zagotavlja dober in zdrav spanec in daje telesu možnost, da
se

med

nočnim

počitkom revitalizira.«
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PRODAJALA STANOVANJA
PO SLOVENIJI
Mariboru, Celju,

Zbrali smo cene konkretnih stanovanj v Ljubljani,

Kranju, Novi Gorici, Kopru, Izoli, Portorožu in Piranu
Vasilij

Krivec

LJUBLJANA

vasilij.krivec.afir.ance.3i

1. Stanovanje s 87,8
kvadratnega metra uporabne

Ko

smo bili spomladi zaradi razglasitve pandemije zaprti med štirimi

Pogodbena

cene stanovanjskih nepremičnin. Prodajalci in tudi nepremičninski

Cena kvadratnega

posredniki so napovedovali, da upadov ne bo, kupci pa so vseeno

upali, da bodo cene vendarle nižje. Za zdaj kaže, da so imeli prav prvi, kupci pa
bodo morali še nekoliko počakati, da bodo videli, ali se bo stanje na trgu morda
nagibati njim v prid. Epidemija bo jeseni in pozimi hujša, njene posledice

začelo

površine

stenami, se je veliko ugibalo, kako naj bi novi koronavirus vplival na

za gospodarstvo pa verjetno
V spletni aplikaciji

tudi.

Trgoskop smo pregledali, po koliko so se letos poleti (na-

površine:
Leto

cena: 279.000

3.178

izgradnje

evrov

metra uporabne

evrov
večstanovanjske

stavbe:

2009

Naslov: Viška cesta 4
Katastrska
Datum

Vič

občina:

sklenitve

pogodbe:

28. julij

tančneje od 1. maja do 1. septembra) prodajala stanovanja v Ljubljani, Mariboru,
Celju, Kranju, Novi Gorici, Kopru, Izoli, Portorožu in Piranu. Tokrat ne pišemo o

2020

neko povprečje, v katerem se lahko skrivajo tudi različni ekstremi. Predstavljamo cene in opise konkretnih stanovanj,
tako da sije lažje predstavljati, kaj se lahko dobi za določen znesek.
V iskalnik nismo vnesli posebnih parametrov, izločili pa smo stanovanja,

metra velik parkirni prostor.

kvadratnega metra uporabne

manjša od 50 kvadratnih metrov uporabne površine, in tista v dvostanovanjskih

površine

hišah. Upoštevali smo torej le tiste nepremičninske transakcije, kjer je bila poleg
skupne prodajne površine navedena tudi uporabna površina rabljenega stanovanja, na katero smo nato izračunali ceno kvadratnega metra.

Pogodbena

zbirnih

Za

statističnih podatkih,

vsako

mesto

pa so bili zbrani

ki so zgolj

navajamo pet transakcij, ki so bile vpisane nazadnje, podatki

v prvi

polovici septembra.

Stanovanju pripada

13,5 kvadratnega

2. Stanovanje z 58,1

cena:

190.000

Cena kvadratnega

površine:
Leto

3.270

izgradnje

evrov

metra uporabne

evrov
večstanovanjske

stavbe:

2005
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Naslov:

Savska cesta 11

Katastrska
Datum

občina:

pogodbe:

sklenitve

Datum

28.

julij

sklenitve

Stanovanju

pripada

še

metrov velik tehnični
prostor

in 12,8

šest kvadratnih

pogodbe:

23.

julij

pripada

še 12,3

Pogodbena

metra velika garaža.

kvadratnega

ali pomožni

kvadratnega

metra velik

parkirni prostor.

površine
Pogodbena

površine

površine:

cena:

metra

površine:

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

Leto

evrov

2.319

izgradnje

uporabne

stavbe:

izgradnje

2020

Zgornja

pogodbe:

večstanovanjske

ulica

Katastrska občina:

Naslov: Pavšičeva ulica 4
sklenitve

sklenitve

sklenitve

23.

julij

Pogodbena
Cena

površine:
Leto

MARIBOR

1976

Pogodbena

Datum

površine

Cena

cena:

172.000

površine:
Leto

3.393

izgradnje

površine:

evrov

večstanovanjske

1988

Naslov:

evrov

metra uporabne

Leto

91.000

julij

evrov

večstanovanjske

večstanovanjske

Naslov: Kettejeva
občina:

sklenitve

ulica

stavbe:

13

Tabor

pogodbe:

21. julij 2020

stavbe:

4. Stanovanje z 51,4
kvadratnega metra uporabne
površine

Naslov: Knafelčeva ulica

Datum

evrov

metra uporabne

metra uporabne

1.338 evrov

izgradnje

Katastrska
Vojkova cesta 50

cena:

1981
stavbe:

23.

1.498 evrov

izgradnje

Katastrska

kvadratnega

cena: 83.000

kvadratnega

1. Stanovanje s 65 kvadratnimi
metri uporabne površine

Cena kvadratnega

Tabor

pogodbe:

površine

Moste

pogodbe:

4. Stanovanje s 50,7
kvadratnega metra uporabne
Pogodbena

ulica 8

kvadratnega metra uporabne

16

julij

2020

Datum

občina:

stavbe:

Šiška

24.

Jezdarska

3. Stanovanje s 55,4

Datum

Datum

stavbe:

2020

1960

1977

Katastrska občina:

metra uporabne

večstanovanjske

1896

Katastrska

2.214 evrov

Naslov: Rojčeva

večstanovanjske

evrov

155.000

metra uporabne

evrov

1.136

izgradnje

Naslov:

cena:

Cena kvadratnega

Leto

evrov

163.000

Cena kvadratnega

Leto

evrov

cena: 79.900

Cena kvadratnega

površine:

5. Stanovanje s 70
kvadratnimi metri uporabne

3. Stanovanje s 70,3
kvadratnega metra uporabne
Pogodbena

kvadratnega metra uporabne
površine

2020
Stanovanju

2020

2. Stanovanje s 70,3

občina: Bežigrad

Katastrska

Bežigrad

občina:

sklenitve

5podnje

pogodbe:

Pogodbena

26
Radvanje

27. julij 2020

cena: 64.400

Cena kvadratnega

površine:

evrov

metra uporabne

1.253 evrov

93
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Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 30
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Površina: 1.615 cm2
Leto

izgradnje

večstanovanjske

stavbe:

Cena kvadratnega

Naslov: Majeričeva

8

Leto

občina: Pobrežje

Katastrska
Datum

ulica

sklenitve

pogodbe:

metra uporabne

izgradnje

Datum

stavbe:

večstanovanjske

Datum

S. Stanovanje s 76,5

kvadratnega

občina: Celje

12. julij

pogodbe:

sklenitve

Pogodbena

2020

kvadratnega metra uporabne
površine
100.000

površine:
Leto

evrov

metra uporabne

Cena kvadratnega

1.307 evrov

izgradnje

5. Stanovanje z 51,8

površine:

kvadratnega metra uporabne

Leto

površine

1982

stavbe:

površine:

Plečnikova ulica 1

Katastrska
Datum

Leto

Tabor

občina:

3. julij 2020

Katastrska
Datum

večstanovanjske

Čopova

Naslov:

Datum

CELJE

stavbe:

površine

površine:
Leto

100.700

evrov

metra uporabne

1.483 evrov

izgradnje

večstanovanjske

stavbe:

pogodbe:

sklenitve

Naslov: Ljubljanska cesta
Katastrska občina: Celje

površine:
Leto

1. Stanovanje z 69,7

1968

20.

julij

Naslov:

Katastrska

Pogodbena

175.000

cena:

Hrovata

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

V kupnino

so všteti tudi

prostora s

13 in

površine:

evrov

1.319

izgradnje

Cankarjeva

Katastrska
Datum

ulica

8

pogodbe:

15. julij

Pogodbena

cena:

Naslov:

Trg

Prešernove brigade
občina:

Medlog
13. julij

pogodbe:

2020

Pogodbena

površine:
Leto

površine

1964

GRADNJA

IN

75.000

sklenitve

evrov

Pogodbena

103a

17. julij

pogodbe:

cena:

pogodbe:

13. julij

cena:

135.000

evrov

metra uporabne

izgradnje

večstanovanjske

Bazoviška ulica

6

2020

3. Stanovanje s 50,4
metra uporabne

kvadratnega

stavbe:

Pogodbena

cena:

Cena kvadratnega

ulica

stavbe:

2009

površine

večstanovanjske

Naslov: Kebetova

evrov

metra uporabne

Katastrska občina: Nova Gorica
Datum sklenitve pogodbe: 14. julij

1.937 evrov

izgradnje

120.000

1.821 evrov

površine:
Leto

kvadratnega metra uporabne
površine

ulica 1

4. Stanovanje s 64,7

cena:

Vodopivca

kvadratnega metra uporabne

Naslov:

kvadratnega metra uporabne

32

10

Kranj

stavbe:

Cena kvadratnega

Pogodbena

stavbe:

občina: Kromberk

Cena kvadratnega

3. Stanovanje z 69,4

sklenitve

večstanovanjske

površine

stavbe:

2020

večstanovanjske

1967

Datum

2.007 evrov

2. Stanovanje s 65,9

evrov

metra uporabne

večstanovanjske

Datum sklenitve

1.613 evrov

133.000

1.712 evrov

izgradnje

Katastrska

evrov

metra uporabne

občina:

evrov

metra uporabne

Naslov: Ulica Vinka

2020

površine

Katastrska

136.000

cena:

1998

Datum

1986

Naslov: Vojkova

22. junij

GORICA

izgradnje

2. Stanovanje s 77,7

kvadratnega metra uporabne

izgradnje

metrov

površine:
Leto

kvadratnega metra uporabne

površine:

površine:

metra

Katastrska

Leto

Leto

Pogodbena

dva parkirna

ter 12 kvadratnih

3. Stanovanje z 58,9

Cena kvadratnega

16. julij

12,5 kvadratnega

Cena kvadratnega

cena: 95.000

pogodbe:

sklenitve

Cena kvadratnega

2020

Pogodbena

46

Hupa

površine

občina: Celje

sklenitve

pogodbe:

sklenitve

2020

stavbe:

1897
Naslov:

občina:

stavbe:

1. Stanovanje z 68 kvadratnimi
metri uporabne površine

la

veliko zemljišče.

večstanovanjske

Zoisova ulica

NOVA
Ulica Lojzeta

površine

Leto

večstanovanjske

2020

2007

površine

metra uporabne

stavbe:

večstanovanjske

Datum

metra uporabne

evrov

130.000

evrov

2.511

izgradnje

Datum

evrov

metra uporabne

Katastrska občina: Klanec

Cena kvadratnega

julij

evrov

2.590

površine

2. Stanovanje s 57,6
kvadratnega metra uporabne
evrov

cena:

izgradnje

kvadratnega metra uporabne

Naslov:

cena: 76.000

3.

površine

10. julij

KRANJ

Leto

2020

Pogodbena

pogodbe:

Cena kvadratnega

površine:

32

pogodbe:

sklenitve

sklenitve

ulica 27

Klanec

2020

Pogodbena

Cena kvadratnega

1969

Datum

občina:

stavbe:

kvadratnega

1. Stanovanje s 67,9
kvadratnega metra uporabne

Cena kvadratnega

večstanovanjske

5. Stanovanje s 50,2
metra uporabne

ulica 11

občina: Celje

2020

cena:

1.560 evrov

izgradnje

Naslov: Likozarjeva

evrov

metra uporabne

1.178 evrov

izgradnje

Katastrska

Pogodbena

metra uporabne

1965

pogodbe:

sklenitve

cena: 61.000

Cena kvadratnega

evrov

cena: 90.000

Cena kvadratnega

Pogodbena

večstanovanjske

1971
Naslov:

13. julij

2020

4. Stanovanje z 58,7
metra uporabne
površine in odprto teraso

Vojkova ulica 9

Naslov:

Katastrska

cena:

pogodbe:

sklenitve

1970

16. julij

2020

Pogodbena

občina: Kranj

Katastrska

1.159 evrov

površine:

1963

20

površine:

83.000

evrov

metra uporabne

1.647evrov

BIVANJE

94
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Površina: 1.615 cm2

Leto

izgradnje

večstanovanjske

stavbe:

1959
Naslov:

Datum

ulica

Erjavčeva

Katastrska

občina:

sklenitve

26a

Gorica

Nova

pogodbe:

7.

KOPER

Cena kvadratnega

1. Stanovanje z 58 kvadratnimi
metri uporabne površine

površine:

Pogodbena

julij 2020

Cena kvadratnega

površine:

4. Stanovanje z 62
kvadratnimi metri uporabne
površine
cena: 102.000 evrov

1.645 evrov
izgradnje

Naslov:

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

Datum

izgradnje

evrov

metra uporabne

evrov

Leto

izgradnje

stavbe:

1974

večstanovanjske

Gregorčičeva
občina:

Ulica

Datum

Sergeja

Mašere 7

Naslov:

Kvedrova cesta 24

Datum

sklenitve pogodbe:

ulica 15a
Gorica

22. julij

15,4 in

17

parkirna

prostora v garaži.

24. julij

površine

Pogodbena

Pogodbena

površine:

cena:

136.000

2.208

izgradnje

evrov

površine

metra uporabne

evrov

površine:
Leto

večstanovanjske

stavbe:

2.721

izgradnje

1972

Naslov:

Naslov: Ulica Istrskega odreda 4
Katastrska občina: Semedela

Katastrska

cena:

116.500

evrov

metra uporabne

1.826 evrov

izgradnje

Gregorčičeva ulica 15b

sklenitve pogodbe:

20.

julij

večstanovanjske

stavbe:

Datum

Srebrničeva

ulica 6

občina: Semedela
sklenitve pogodbe: 15.

julij

2020

5. Stanovanje s 55,5

stavbe:

1966

Nova

pogodbe:

metra uporabne

evrov

2020

večstanovanjske

občina:

Datum sklenitve

160.000 evrov

1953

površine
Cena kvadratnega

cena:

Cena kvadratnega

kvadratnega metra uporabne

Datum

pripadata še

kvadratnih metrov velika

4. Stanovanje z 58,8

Leto

Naslov:

16. julij

kvadratnega metra uporabne

5. Stanovanje s 63,8

Katastrska

pogodbe:

2. Stanovanje z 61,6
kvadratnega metra uporabne

Cena kvadratnega

površine:

občina: Semedela

sklenitve

Stanovanju

občina: Semedela

2020

Leto

stavbe:

2020

stavbe:

Nova

sklenitve pogodbe:

Pogodbena

večstanovanjske

2010

Katastrska

večstanovanjske

metra uporabne

evrov

2020

1966

Katastrska

2.552

Katastrska

metra površine:

Cena kvadratnega

Leto

Leto

Naslov:

Pogodbena

cena: 200.000

4.028

Gorica
2. julij 2020

3. Stanovanje s 75,1
kvadratnega metra uporabne

kvadratnega metra uporabne

površine

Pogodbena

Pogodbena

cena:

230.000

evrov

površine
cena:

Cena kvadratnega

178.500 evrov

metra uporabne

95
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3.216 evrov

površine:

izgradnje

Leto

Katastrska

večstanovanjske

stavbe:

Datum

občina:

Izola

Stanovanju

pogodbe: 5. junij 2020

sklenitve

dva

14

parkirna

prostora.

2011

Naslov: Pristaniška ulica
občina:

Katastrska
Datum

Koper
10. julij

pogodbe:

sklenitve

53,4

S. Stanovanje s

6a

kvadratnega metra uporabne

3. Stanovanje z 62,4

površine

kvadratnega metra uporabne

Pogodbena

2020

površine:

površine

evrov

cena: 200.000

metra uporabne

Cena kvadratnega

Leto
2090

Leto

kvadratnega metra uporabne

Naslov: Južna cesta 94
Katastrska občina: Izola

1970

Pogodbena

125.000 evrov

cena:

metra uporabne

Cena kvadratnega

1.891 evrov

površine:

izgradnje

Leto

Datum

večstanovanjske

stavbe:

Prečna ulica

Naslov:

Datum

pripadata

površine

220.000

cena:

površine:

evrov

3.298

izgradnje

evrov

metra uporabne

Cena kvadratnega

Leto

stavbe:

Južna cesta

92

Katastrska občina: Izola
Datum
2020
pripadajo

še

kvadratnih metrov velika

13

in

1996

Leto

2.685

izgradnje

Leto

Datum

1970

6. julij 2020

pogodbe:

sklenitve

11 kvadratnih

pripada še

stavbe:

površine
20.

julij

370.000

cena:

Pogodbena

2020

Cena kvadratnega

2. Stanovanje s 57,9
kvadratnega metra uporabne

Leto

površine

Naslov: Belokriška cesta
cena: 268.170

4.632

izgradnje

Naslov:

metra uporabne

Datum

večstanovanjske

stavbe:

144d, Lucija

Datum sklenitve

evrov
večstanovanjske

Portorož

pogodbe:

sklenitve

1B5 kvadratnih

6

pogodbe:

3. julij

2020

znaša

metrov. Stanovanju

še: dva 4,7 in 18,6

kvadratnega

metra velika tehnična

ali

prostora ter

pomožna

kvadratnega

10. julij

stavbe:

občina: Portorož

Celotna prodajna površina

evrov

evrov

metra uporabne

2008

pripadajo
Obala

4.373

izgradnje

Katastrska

evrov

2005

stavbe:

3

Katastrska občina: Portorož

metrov veliko zemljišče.

sklenitve pogodbe:

Katastrska občina:

večstanovanjske

Naslov: 5topniška pot

stavbe:

5. Stanovanje s 84,6

Leto

metra uporabne

večstanovanjske

kvadratnega metra uporabne

površine

evrov

metra uporabne

1900

površine:

3.007

evrov

195.000

Naslov: Prvomajski trg 2

Cena kvadratnega

evrov

7. julij 2020

evrov

2.664

Stanovanju

evrov

3. Stanovanje s 57,2

površine:

cena:

izgradnje

Datum

metra uporabne

večstanovanjske

kvadratnega metra uporabne

Cena kvadratnega

evrov

cena: 265.000

izgradnje

Pogodbena

172.000

površine:

1. Stanovanje z 98,7
kvadratnega metra uporabne
površine
Cena kvadratnega

24, Piran

površine

Leto

Pogodbena

nabrežje

Piran

sklenitve pogodbe:

površine:

in 7,9 kvadratnega metra velik
tehnični ali pomožni prostor.

cena:

N„

I

stavbe:

4. Stanovanje s 73,2
kvadratnega metra uporabne

PORTOROŽ

14

parkirna

prostora

Pogodbena

občina:

Cena kvadratnega

Katastrska občina: Piran
24. junij

sklenitve pogodbe:

Stanovanju

.

prostor.

površine:

večstanovanjske

2009
Naslov:

in 9,4

metra velik tehnični ali

10. julij

2. Stanovanje s 66,7
kvadratnega metra uporabne

evrov
večstanovanjske

16,7 kvadratnega

metra velik parkirni prostor

PIRAN

metra uporabne

Prešernova

Pogodbena

pogodbe:

2020

Pogodbena

2.724

izgradnje

Katastrska

občina: Izola

sklenitve

površine:

Datum

pomožni

5

maj

2020

kvadratnega

Katastrska

stavbe:

Naslov:

pogodbe: 23.

sklenitve

Stanovanju

1967

večstanovanjske

evrov

170.000

Cena kvadratnega

1. Stanovanje s 66,1

izgradnje

cena:

Pogodbena

evrov

3.745

IZOLA

površine

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

pripadata še

kvadratnih metrov velika

12,8 in 16,4

metra velika

parkirna

prostora.

2020

Naslov: Ulica oktobrske revolucije
18c

Katastrska občina: Izola
Datum

sklenitve

Pojasnilo
15.

pogodbe:

junij

2020

Spletno aplikacijo Trgoskop
temeljijo

na evidenci trga nepremičnin, ki jo vodi in vzdržuje

4. Stanovanje z 51,2
kvadratnega metra uporabne
površine

cen stanovanjskih

Pogodbena

razlogov. Prvi

cena:

106.272

Cena kvadratnega

površine:
Leto

2.076

izgradnje

evrov

metra uporabne

evrov

večstanovanjske

uprava Republike

Slovenije. Rezultati ne
nepremičnin

je časovna

v njej, sklenjen konec
transakcije, opravljene

stavbe:

transakcij

upravlja Geodetski inštitut Slovenije. Podatki

odsevajo

na teh območjih

Geodetska

v popolnosti

zaradi

vsaj

trenutnih

dveh

distanca, saj je bil zadnji posel, ki smo ga našli

julija. Zelo

verjetno v tej aplikaciji

niso

zbrane

vse

v tem obdobju, saj podatki o določenem deležu

ne pridejo do upravljavca.

1971
Naslov:

Cankarjev

34 GRADNJA

IN

drevored 16b

BIVANJE
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Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 35

1/1

Površina: 251 cm2

LASTEN DOM JE TUDI NALOŽBA

Selitev

na svoje je ena izmed

poplačilu hipotekarnega posojila pa je banka
zavezana stranki izdati izbrisno pobotnico. S tem

večjih ži-

vljenjskih prelomnic. Sprva se ponavadi

o

lastni

odločamo za najem sobe ali manjšega sta-

se umakne

novanja, pozneje pa začnemo razmišljati

v zvezi s

nepremičnini.

Takrat se znajdemo pred

dilemo, ali naj nepremičnino kupimo ali jo zgradimo.

Gradnja je zaradi čedalje strožjih standardov,

ki določajo učinkovito rabo energije, zahteven
projekt, ki vzame veliko časa, potrebnega pa je

tudi kar nekaj znanja in ne nazadnje iznajdljivosti.
Če se odločimo za nakup nepremičnine, se
navadno znajdemo v precepu, ali naj kupimo
rabljeno ali novogradnjo. Nova stanovanja ali
hiše so dražji, pri rabljenih pa lahko po nakupu
kaj hitro odkrijemo skrite pasti in s tem stroške,
zaradi katerih se nakup izkaže za dražjega, kot
smo

sprva načrtovali.

Največja naložba

iz vseh zavarovanj in morebitna skrb

tem je odveč.

v življenju

Izberite

posojilo, ki
ima najnižjo
efektivno

Rešitev se najde tudi, če
sredstev

ni lastnih

Če ima posojilojemalec lastna sredstva, to lahko
pripomore k lažji odločitvi banke o financiranju. Vendar pa se rešitev najde tudi, ko mladi

obrestno mero

še nimajo lastnih sredstev.

ali najnižji

venije skrbno proučijo vsako situacijo posebej

skupni
znesek, ki ga

V

Deželni banki Slo-

in lahko strankam omogočijo tudi,

na primer,

kombinacijo dveh posojil. Pri Zvezi potrošnikov
Slovenije so v novem primerjalniku stanovanj-

boste morali

skih posojil stanovanjsko posojilo

odplačati.

kot eno izmed najugodnejših. Poleg tega so za
omejeno kvoto posojil dodatno znižali fiksno
obrestno mero.

DBS

ocenili

nepremičnino kupimo predvsem zato, da si

Lastno

v njej uredimo svoj sanjski dom. Ne

smemo pa pri

tem pozabiti, da je lasten dom hkrati tudi nalož-

ba, in

to

praviloma največja v življenju. Z lastno

nepremičnino se namreč izognemo mesečnemu
plačevanju najemnine, ni pa zanemarljivo, daje

obrok posojila praviloma celo nižji kot mesečna
najemnina.

tako veliko naložbo, kot je nepremičnina, si

Za

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

je treba vzeti čas in temeljito pregledati svoje fi-

nančne zmožnosti. Finančno konstrukcijo v večini
primerov sestavljajo lastna sredstva, pomoč ožje
družine in na koncu še bančno posojilo.
lahko izberete s fiksno ali variabilno obre-

in širše
Tega

stno mero.

Skrbno preverite ponudbe več bank
Preden se
te

odločite za najem posojila, si vzemičas in se pogovorite z več bankami. Pošljite

povpraševanje, pri čemer zaradi lažje primerjave
ponudb vedno navedite isti znesek in ročnost
poleg efektivne
obrestne mere skrbno preglejte še stroške posojila
in pogoje, pod katerimi vasje posamezna banka
pripravljena financirati. Banke, na primer, zelo
posojila. Ko primerjate ponudbe,

pogosto

zahtevajo prenos poslovanja posojiloje-

malca na banko, sklenitev življenjskega zavarovanja ali ustanovitev hipoteke. Če ste pripravljeni
izpolniti te pogoje,

si lahko izpogajate nižjo

obrestno mero.
Ne ustrašite se hipoteke
Hipotekarno posojilo je povsem običajna rešitev.

Banki

namreč

ni v interesu,

da postane lastnica

vašega doma. Hipoteka pomeni le to, da banka
zavaruje investicijo za primer neodplačevanja posojila. Ob težavah pri odplačevanju

-

na

primer zaradi dolgotrajne bolezni, izgube službe

-

se čim prej obrnite na banko,
da boste skupaj poiskali ustrezno rešitev. Ob
in podobnega
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