Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 17. 11. 2020
Število objav: 25
Internet: 19
Radio: 1
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 4
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 25
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Inšpektorji opravili 217 pregledov in uvedli 136 postopkov

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

N. S.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Postopki se nadaljujejo ne glede na predviden časovni okvir akcije. 80. člen Gradbenega zakona (GZ), omogoča
gradbenemu inšpektorju, da izreče ukrep, s katerim odredi odpravo nepravilnosti ter določi rok za odpravo nepravilnosti
in ustavi gradnjo, če:- se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja brez...

Naslov

Prestavili so 60 ton težko kapelico

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

Špela Ankele

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Najstarejšega levčka obnavljal osem let 6 Prostovoljni gasilci verjeli na besedo in ostali brez denarja 1 storitev
omogoča Ne zgodi se velikokrat, da bi med gradnjo ceste morali prestaviti nekaj tako velikega, kot je kapelica. Kronisti
gorenjskih dogodkov se spomnimo, da je pred dobrim ducatom let kapelica v škofjeloškem...

Naslov

V teh bankah se vam najbolj splača vzeti stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

Nina Šprohar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...znižali fiksno obrestno mero za stanovanjske kredite. Poleg tega so, kot dodajajo, za svoje stranke pripravili tudi
novo, ugodnejšo ponudbo za nakup ali gradnjo pasivnih hiš - t. i. NLB Zeleni stanovanjski kredit. Ta je del njihove
ponudbe stanovanjskih kreditov, a s posebnimi ugodnostmi, in sicer z vsaj 0,5 %...

Naslov

Zelena luč za novo ljubljansko sosesko Zvezna

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vodja mestnega oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek je dejal, da je glavna ideja ta, da bi se na območju
nadaljevala sorazmerno gosta stanovanjska gradnja, ostal pa bi tudi večji park. Izpostavil je, da bo občina dokument
javno razgrnila takoj, ko bo to mogoče. Na občini upajo, da bo predlog prostorskega...

Naslov

Drugo življenje akumulatorjev

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

Gašper Boncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evropskih proizvajalcev, ki vsaj v tem trenutku prodajo največ električnih avtomobilov. Že leta 2017 so napovedali
program Advanced Battery Storage za gradnjo stacionarnega sistema za shranjevanje električne energije z uporabo
akumulatorjev električnih vozil, ki za slednja niso več dovolj zmogljiva. Zdaj ga le...

2

Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
9

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

Seje poslej tudi na daljavo

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

Aleš Stregar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pojasnil, da gre za prav poseben projekt zasebnih naložbenikov, ki so s komasacijo združili svoja zasebna zemljišča,
tako da so iz lastniških postala gradbene parcele. Ob tem je bilo sprejetih nekaj kompromisov, tako da bo na primer
otroško igrišče skupna lastnina, dober kompromis je bil po Gajškovih navedbah sprejet...

Naslov

Dnevnik o privatizaciji gradnje domov za starejše (16. 11.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 16. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Peter Pahor v komentarju Ljubljanski starostniki od Goričkega do Pirana piše o privatizaciji gradnje domov za
starejše. Tako se namesto v Ljubljani, kjer je pomanjkanje domov izrazito, domovi gradijo v drugih občinah, saj so
tamkajšnja zemljišča veliko...

Naslov

Gradbena inšpekcija pri nadzoru gradnje objektov odkrila tri nelegalne gradnje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...gradbišča z gradbiščno tablo. V primeru ugotovljenih kršitev gradbeni inšpektor izda odločbo za odpravo
nepravilnosti ter odredi rok za njihovo odpravo. Gradbeni zakon določa tudi globo za prekršek investitorja, če ta ne
poskrbi za ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo na predpisan način ali če ne poskrbi...

Naslov

Ministrstvo po javni obravnavi v dokončno pripravo zakona o urejanju prostora

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...rabe prostora, spremenjene so obveznosti in način delovanja nosilcev urejanja prostora. Poenostavlja tudi sistem
odmere komunalnega prispevka. Tako novi gradbeni zakon, ki je prav tako še v pripravi, kot zakon o urejanju prostora
predvidevata prestavitev odmere komunalnega prispevka iz faze pred izdajo gradbenega dovoljenja...

Naslov

Ljubljanski mestni svet podprl osnutek načrta za novo stanovanjsko sosesko

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vodja mestnega oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek je dejal, da je glavna ideja ta, da bi se na območju
nadaljevala sorazmerno gosta stanovanjska gradnja, ostal pa bi tudi večji park. Izpostavil je, da bo občina dokument
javno razgrnila takoj, ko bo to mogoče. Na občini upajo, da bo predlog prostorskega...
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Naslov

Napoved - Slovenija, 17. 11. (torek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 16. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti; preko Zooma, prijava na sta.si/qvDN7e 9.00 panel o pametni
prihodnosti in tri vzporedna srečanja o podatkovnem inženiringu, o umetni inteligenci ter o podatkovni znanosti in
poslovni inteligenci, ki bodo potekali v okviru spletnega festivala Uni.Minds (do 24.); prijava na sta.si/qfryFF...

Naslov

Napoved - Slovenija, 17. 11. (torek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 17. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti; preko Zooma, prijava na sta.si/qvDN7e 9.00 panel o pametni
prihodnosti in tri vzporedna srečanja o podatkovnem inženiringu, o umetni inteligenci ter o podatkovni znanosti in
poslovni inteligenci, ki bodo potekali v okviru spletnega festivala Uni.Minds (do 24.); prijava na sta.si/qfryFF...

Naslov

(INTERVJU) Jože Jagodnik: Do koronskih časov sem redno obiskoval tekme NK Maribor in
le redkokatero izpustil

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 16. 11. 2020

Avtor

Damijan Toplak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ne? "Mariborska oblast na čelu s Francem Kanglerjem je želela izvesti ta projekt, a ni vedela, kako. Še bolj so bili
negotovi državni uradniki, ki bi gradnjo določenih športnih objektov podprli, ne pa cestne infrastrukture, sploh ne v
znesku 300 milijonov evrov, kolikor so bili prvi predlogi. Nič ni pomagalo,...

Naslov

Ptujski mestni svet: Nadzor pokazal številne nepravilnosti pri poslovanju gledališča

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 16. 11. 2020

Avtor

Hojka Berlič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lokacijskega načrta za Ptujsko jezero. Potrdili pa so tudi dokumente identifikacije investicijskih projektov prenove
atletskega dela ptujskega stadiona, gradnje gasilskega doma Pacinje ter nabave gasilskega vozila PGD Grajena....

Naslov

Povprečna bruto plača od septembra lani višja za 5,1 odstotka, povprečna neto plača pa za
5,8 odstotka

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnostih je povprečna bruto plača za september znašala 1719,91 evra bruto oziroma 1124,66 evra neto, v trgovini
1635,88 evra bruto ali 1068,16 evra neto, v gradbeništvu pa 1398,97 evra bruto in 930,54 evra neto. V javni upravi in
obrambi je povprečna plača znašala 2282,06 bruto in 1466,82 evra neto, v zdravstvu in socialnem...
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Naslov

Se bo Slovenija zanašala na sonce in veter ali na uran?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Brežice postavila sončno elektrarno z močjo šest megavatov. »Sončne in vetrne elektrarne proizvajajo elektriko za
enako ceno kot obstoječe termoelektrarne, gradnja novih pa je cenejša kot vzdrževanje starejših termoelektrarn. Poleg
tega bosta veter in sonce čez 5 do 7 let cenejša vira kot nove termo- in plinske elektrarne,«...

Naslov

So mogočna drevesa spet padla zaradi parkirišča?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...obsežen posek več odraslih dreves. Vse kaže, da bo na njihovem mestu zraslo še eno začasno parkirišče. Zemljišče
je v zasebni lasti, tu je predvidena gradnja fakultetnih stavb. DREVESA Peter Pahor 17. november 2020 00:00 17.
november 2020 0:05 Zemljišče, nekoč polno dreves, je zdaj počiščeno in kmalu lahko...

Naslov

Težav s signalom v KS Gradin še ne bo konec

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradinom in Abitanti. Simon Markežič predsednik sveta KS Gradin “Upamo, da se bodo v A1 vseeno odločili
uresničiti za tukajšnje krajane pomembno naložbo.” Gradnjo bazne postaje so za zdaj odmislili V družbi A1 Slovenija
pa so to možnost medtem že odmislili. Dobro leto trajajoči birokratski zapleti so namreč posegli...

Naslov

Pritožbe gradbenih izvajalcev se selijo na DKOM

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in odmevi; 16. 11. 2020

Avtor

Gregor Budal

Teme

Gradbeništvo, graditev

15:47

Trajanje: 3 min

...razlog za tako dolge postopke, smo vprašali na Gospodarski zbornici. Gregor Ficko prst usmeri v zakon o javnem
naročanju. GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS) Pušča preveč
manevrskega prostora v samih pritožbenih postopkih. Drugo kar je, da so določene odločitve, ki...

Naslov

So mogočna drevesa spet padla zaradi parkirišča?

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 17. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 356 cm2

...obsežen posek več odraslih dreves. Vse kaže, da bo na njihovem mestu zraslo še eno začasno parkirišče. Zemljišče
je v zasebni lasti, tu je predvidena gradnja fakultetnih stavb. Peter Pahor Prebivalci Kolezije so zgroženi nad posekom
dreves na večjem zemljišču med fakulteto za matematiko in fiziko ter Kemijskim...
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Naslov

"Škoda zaradi tokratnega zapiranja bo zmerna"

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 17. 11. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 458 cm2

...Slovenija Kaj pravijo izračuni o zapiranju posameznih vej gospodarstva “Škoda zaradi tokratnega zapiranja bo
zmerna” Odločitev vlade, da industrijo in gradbeništvo kljub zapiranju večine gospodarskih dejavnosti pusti delovati, je
med gospodarstveniki naletela na odobravanje. To je razumljivo - večji del gospodarstva...

Naslov

Letališki terminal na Brniku bo gradbinec GIC Gradnje zgradil do junija 2021

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 313 cm2

...Letališki terminal na Brniku bo gradbinec GIC Gradnje zgradil do junija 2021 Med večjimi gradbišči poudarjajo še
parkirno hišo v Luki Koper za šest tisoč avtomobilov in tri lastne stanovanjske projekte za...

Naslov

Energetska učinkovitost stavb

Medij

Življenje in tehnika, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

Simon Konečnik, Jan Konečnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 24

Površina: 1.615 cm
2

...stavbe, grajene skladno s sodobnimi pravili, pričakujemo uvrstitev v razred C, izjemoma pa tudi v B, od naslednjega
leta pa se bodo energetske zahteve pri gradnji novih stavb še zaostrile. PRIMER IZRAČUNA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI STAVBE Za primer izračuna energetske učinkovitosti podajamo primer stavbe Osnovna...

Naslov

Fotovoltaična peticija in Britanski parlament

Medij

Varčujem z energijo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

Tihec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

Površina: 432 cm2

...Predlagatelj je strokovnjak za module in baterijske hranilnike in pozna prihranke za uporabnika ter ugodne učinke na
celotno energetsko sliko države. Hiša je med gradnjo obdana z gradbenimi odri, dostop na streho je varen in
enostaven, gradbene firme module kupujejo v velikih količinah za nižjo ceno, vse napeljave pa so...

Naslov

Ministrstvo po javni obravnavi v dokončno pripravo zakona o urejanju prostora

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...rabe prostora, spremenjene so obveznosti in način delovanja nosilcev urejanja prostora. Poenostavlja tudi sistem
odmere komunalnega prispevka. Tako novi gradbeni zakon, ki je prav tako še v pripravi, kot zakon o urejanju prostora
predvidevata prestavitev odmere komunalnega prispevka iz faze pred izdajo gradbenega dovoljenja...
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https://www.24ur.com/novice/slovenija/inspektorji-...

Inšpektorji opravili 217 pregledov in uvedli 136
postopkov
Ljubljana, 16.11.2020, 9:40 | Posodobljeno pred 44 minutami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

N.S.

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

Gradbeni inšpektorji so med 3. februarjem in 1. septembrom
izvedli 217 inšpekcijskih nadzorov, v katerih so preverjali, ali
udeleženci pri gradnji objektov izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje za opravljanje svojega dela in tudi, ali je bila
narejena prijava začetka gradnje, lahko pa so preverili tudi
označitev in zaščito gradbišč.

V akciji je sodelovalo 38 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 217 inšpekcijskih
pregledov. Uvedli so 136 postopkov, od teh, 135 upravnih inšpekcijskih
postopkov in 1 prekrškovni postopek, v katerem je so kršitelju izrekli globo v
višini tisoč eurov. Ugotovljeni prekršek se je nanašal na nelegalen objekt. V 66.
obravnavanih zadevah pa še ni bilo odločeno. Postopki se nadaljujejo ne glede
na predviden časovni okvir akcije.
"V zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile
ugotovljene oziroma so bile v času, ko je
potekala akcija že odpravljene, je bilo izdanih
48 sklepov o ustavitvi postopkov, 1 sklep o
ustavitvi izvršbe in 20 ustavitev postopka na
zapisnik," so sporočili z inšpektorata za okolje
in prostor.

80. člen Gradbenega zakona
(GZ), omogoča gradbenemu
inšpektorju, da izreče ukrep, s
katerim odredi odpravo
nepravilnosti ter določi rok za
odpravo nepravilnosti in
ustavi gradnjo, če:- se
gradnja, za katero je
predpisana prijava začetka
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V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so
zavezance v 12. primerih opozorili na
ugotovljene nepravilnosti in jim odredili rok za
njihovo odpravo, pri čemer so jih opozorili, da v
kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v
navedenem roku, jim bodo izrekli druge ukrepe
v skladu z zakonom.
Ugotovitve akcije

gradnje, izvaja brez popolne
prijave;- se gradnja izvaja
brez predpisane
dokumentacije za izvedbo
gradnje;ni imenovan
nadzornik;- ugotovi, da bo
zaradi nadaljevanja gradnje
ogroženo izpolnjevanje
bistvenih zahtev.

V akciji nadzora nad delom udeležencev pri
graditvi objektov so inšpektorji izdali 31 inšpekcijskih odločb. Odkrili
so tri nelegalne objekte, za katere so odredili ustavitev gradenj ter rok za
odstranitev objektov. Ugotovili so tudi en neskladen objekt, za katerega so
izdali odločbo, s katero je inšpektor odredil ustavitev gradnje, dokler investitor

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

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

Gradbeni inšpektor FOTO: Thinkstock

"V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi v zvezi s prijavo začetka
gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev so gradbeni inšpektorji izdali tri
odločbe za odpravo nepravilnosti. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na
neimenovanje nadzornika in nepopolno prijavo začetka gradnje," so sporočili.
V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami
gradnji, pa so gradbeni inšpektorji izdali 24
odločb za odpravo nepravilnosti, ki so se
nanašale na nepopolno ograditev gradbišča z
ograjo, katera bi preprečevala dostop tretjim
osebam na gradbišče, nepopolno označitev
gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi
udeleženci pri graditvi objekta in neobstoj
gradbiščne table.

GZ določa tudi globo za
prekršek investitorja, če ta ne
poskrbi za ograditev in
označitev gradbišča z
gradbiščno tablo na
predpisan način ali če ne
poskrbi za načrt organizacije
gradbišča, izdelan na
predpisan način in globo za
izvajalca, če pri izvajanju
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Inšpektorji so tekom akcije ugotovili, da veliko
gradbišč ni oziroma ni ustrezno označenih in
ograjenih, vendar so bile pomanjkljivosti tekom
akcije v veliki meri odpravljene.

gradnje ne poskrbi za to, da
je zagotovljena varnost
objekta, življenje in zdravje
ljudi, mimoidočih, prometa,
sosednjih objektov in okolice.

Označitev in zaščita gradbišč

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

Investitor mora pri gradnji, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje do
začetka gradnje poskrbeti za ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno
tablo. V primeru ugotovljenih kršitev gradbeni inšpektor izda odločbo za
odpravo nepravilnosti ter odredi rok za njihovo odpravo.
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Prestavili so 60 ton težko kapelico
Objavljeno 16. november 2020 17.03 | Posodobljeno 16. november 2020 17.03 | Piše: Špela Ankele
Ključne besede:

kapelica

Binkelj

prestavitev

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

Zahtevnemu projektu botrovala obnova ceste Breg–Mavčiče.
Posvečeno Sveti družini so postavili v drugi polovici 19. stoletja.

Odpri galerijo
Z leve: lastnika kapelice, zakonca Bohinc, predsednik KS Mavčiče Marjan Tušar, kranjski župan Matjaž Rakovec ter Boštjan Zavrl, vodja projekta na MO Kranj FOTO: Arhiv Mo
Kranj
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Kaj berejo drug
Ta član
3

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

1

Najsta
6

Prosto
1
storitev omogoča

Ne zgodi se velikokrat, da bi med gradnjo ceste morali prestaviti nekaj tako velikega, kot je kapelica. Kronisti gorenjskih dogodkov se spomnimo, da je pred dobrim ducatom let
kapelica v škofjeloškem kraju Binkelj med rekonstrukcijo vozišča odpotovala na drugo stran slednjega. Druga kapelica, ki je na Gorenjskem zaradi gradnje ceste potovala
drugam, pa je tista v vasi Praše, ki so jo za 60 metrov bolj severno prestavili minuli konec tedna. Kot so sporočili s kranjske občine, je kapelica z motiviko Svete družine
največji objekt, ki so ga na njihovem območju doslej prestavili v enem kosu.
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Na dvigalu FOTO: Špela Ankele

»Mestna občina Kranj v sklopu obnove ceste Breg–Mavčiče na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4 širi 570 metrov dolgo cestišče z enostranskim
pločnikom in dvostransko kolesarsko stezo. V 591.000 evrov vreden projekt, ki ga izvaja Gorenjska gradbena družba, so vključene tudi obnova vodovoda, meteorne
kanalizacije, javna razsvetljava, vgraditev cevi za fekalno kanalizacijo in prestavitev kapelice na novo lokacijo. Slednje je bilo nujno, saj ta stoji na območju razširitve ceste,« so
razloge za prestavitev orisali na kranjski občini.

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

Kot so dodali, je kapelica skupaj z ojačitvami, narejenimi prav za ta podvig, tehtala prek 60 ton. O tem, kako zahtevna je bila prestavitev, pripoveduje tudi ta podatek – kapelico
so pod nadzorom statika in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za ta projekt pripravljali približno en mesec.
»Obnova ceste lepo napreduje, sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili. Sem pa navdušen nad ogledom prestavljanja kapelice in kako elegantno so vsi v verigi izpeljali zahtevno
nalogo. Prav je in tudi pomembno, da varujemo in ohranjamo kulturno dediščino v občini,« je med ogledom prestavitve povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Pripravili so vse potrebno za prestavitev. FOTO: Špela Ankele

O kapelici, ki je bila pred 15 leti vpisana v register kulturne dediščine, so na kranjski občini še povedali, da sta notranje freske leta 2006 obnovila zakonca Irena Jeras
Dimovski in Boge Dimovski. In še: »Prestavljena kapelica je posvečena Sveti družini. Za njeno prvotno poslikavo je poskrbel slikar in freskant Matija Bradaška, ki je bil med
cerkvenimi naročniki zaradi všečnosti in cenovne dostopnosti zelo priljubljen. Bil je član Društva za krščansko umetnost. Največ njegovih del je na Gorenjskem, najdemo jih
tudi drugod po Sloveniji. Da je kapelica nastala v drugi polovici 19. stoletja, potrjuje njegovo avtorstvo poslikav.«
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Ko so jo vpisali v register kulturne dediščine, pa so jo opisali z besedami: »Zidana klasicistična kapelica odprtega tipa z dvokapno streho, zadaj na čop. Pravokotni tloris s
polkrožnim apsidalnim zaključkom.«
V vasi Praše vedo o njej povedati mnogo zanimivosti. Denimo to, da je postavljena na koncu vasi v smeri proti Medvodam, in to ob poti na pokopališče. »Med vaščani je
veljalo, če ima kdo kakšno zamero do pokojnika na njegovi poslednji poti, naj mu na tem mestu oprosti. Večkrat se je vanjo zaletel kakšen avtomobil, ker je stala tik ob cesti.
To je načelo njene temelje, ker pa je bila zaradi potrebe prestavljanja opravljena tudi statična sanacija, bo še dolgo lahko služila svojemu namenu,« so še nekaj zanimivosti o
kapelici navedli na kranjski občini.
sta zakonca Dimovski obnovila notranje freske.

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

Kot so dodali, bo na novi lokaciji obdana s polji in travniki Jurjeve domačije, katere lastniki so jo tudi postavili. Lastnik kapelice Aleš Bohinc pa je povedal: »Skupaj s še eno
kapelico na polju, križem ob cesti in Jurjevo kaščo bo oblikovala zaključeno celoto nepremične kulturne dediščine, na kateri gradi svojo prepoznavnost Jurjeva domačija. Rad
bi se zahvalil vsem, še posebno Boštjanu Zavrlu iz Mestne občine Kranj, za potrpežljivost pri iskanju najboljših možnih rešitev za vse.«
Kot zapisano, je pri prestavitvi sodeloval tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je na podlagi kulturnovarstvenih pogojev prižgal zeleno luč za to.
Konservator Matevž Remškar je o zahtevnem projektu prestavitve, prvem tovrstnem v kranjski občini, pojasnil: »Izdelan je bil natančen, zgleden projekt, za katerega smo
izdali pozitivno kulturnovarstveno mnenje. Takšen način prestavitve v največji možni meri ohranja sam objekt. Z repliko, kopijo ali nadomeščanjem večje količine gradiva z
novim ne bi ohranjali kulturne dediščine.«
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V teh bankah se vam najbolj splača vzeti stanovanjski kredit s
fiksno obrestno mero
zurnal24.si/pod-streho/v-teh-bankah-se-vam-najbolj-splaca-vzeti-stanovanjski-kredit-s-fiksno-obrestno-mero-342812

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

Avtor Nina Šprohar

Žurnal24 main
Nekatere banke ponujajo tudi do 30 let kredita, a pod kakšnimi pogoji?

NLB: za 20 let 2,60 %, zeleni krediti z dodatnimi ugodnostmi
V NLB so oktobra dodatno znižali nespremenljive obrestne mere za stanovanjske kredite - trenutno
znaša izhodiščna nespremenljiva obrestna mera za dobo 20 let 2,60 %. s prvim marcem znižali
fiksno obrestno mero za stanovanjske kredite.
Poleg tega so, kot dodajajo, za svoje stranke pripravili tudi novo, ugodnejšo ponudbo za nakup ali
gradnjo pasivnih hiš - t. i. NLB Zeleni stanovanjski kredit. Ta je del njihove ponudbe stanovanjskih
kreditov, a s posebnimi ugodnostmi, in sicer z vsaj 0,5 % nižjo obrestno mero od izhodiščne in 100
evrov nižjimi stroški odobritve. "Kredit je namenjen vsem strankam, ki se odločajo za financiranje
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nakupa ali izgradnjo pasivne hiše. Ta mora ustrezati standardom pasivne gradnje, kot so
zrakotesnost ali nizka toplotna prevodnost, ter na ta način prispevati k velikim energetskim
prihrankom in torej naši trajnostno naravnani prihodnosti," pojasnjujejo v NLB.

Unicredit : od 2,3 do 2,9 %
V banki Unicredit recimo fiksna obrestna mera za stanovanjski kredit za dobo od 121 do 240 mesecev
trenutno znaša 2,60 %, za dobo odplačevanja od 241 do 360 mesecev pa 2,90 % – seveda ob odprtju
TRR pri njihovi banki ter ob prejemanju rednih mesečnih dohodkov na isti račun. Za najkrajšo dobo
odplačevanja, do 120 mesecev, ponujajo obrestno mero 2,30 %.
"Na potrošniških kreditih pa velja s tem mesecem enotna fiksna obrestna mera za ročnost od 3 do 84
mesecev, in sicer fiksna obrestna mera 6,10 % (velja za komitente oziroma ob odprtju TRR in ob
prenosu poslovanja nanj). Pri potrošniških kreditih imamo samo enkratni strošek odobritve in ne
zaračunavamo dodatnih stroškov plačila ocene rizika ali stroška zavarovanja kredita ter ne
zaračunavamo mesečnega stroška vodenja kredita," še dodajajo.

Gorenjska banka: od 2,4 do 3,7 %

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

V Gorenjski banki nespremenljiva obrestna mera pri stanovanjskih kreditih znaša od 2,40 % do 3,70
%, a se "dokončna višina obrestne mere določi po obravnavi vsakega posameznega
kreditojemalca". Odvisna pa je predvsem od kakovosti zavarovanja in bonitete kreditojemalca, ki jo
banka določi na podlagi posredovanje dokumentacije. Kako je pri potrošniških kreditih? "Tu fiksna
obrestna mera znaša med 5 in 5,5 %," pravijo, s čimer se uvrščajo med najugodnejše ponudnike.

Profimedia
BKS: od 2,4 do 3,7 %
V BKS Bank se trenutna fiksna obrestna mera za stanovanjske kredite giblje od 2,40 do 3,70 %, za
gotovinske potrošniške kredite pa od 6,50 do 7,50 %. "Obrestna mera je odvisna od ročnosti kredita
in vrste stranke, ali gre za komitenta ali za nekomitenta," dodajajo.
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Intesa Sanpaolo: od 2,0 do 2,9 %
V Intesi Sanpaolo Bank ponujajo stanovanjske kredite tako s fiksno kot s spremenljivo obrestno
mero, z odplačilno dobo do 30 let. Fiksne obrestne mere se gibljejo od 2,00 % za kredite z ročnostjo
do 10 let, pa do 2,90 % za kredite z ročnostjo do 30 let. Obrestne mere veljajo za komitente banke
oziroma za vse nove komitente, ki odprejo transakcijski račun in prenesejo nanj svoje redne
prihodke. S tem je banka Intesa Sanpaolo med najbolj ugodnimi bankami za najem stanovanjskega
kredita s fiksno obrestno mero.

Addiko bank stanovanjskih kreditov ne ponuja
V Addiko banki pa pravijo, da so specialist za gotovinske kredite, stanovanjskih kreditov ne ponujajo.
Trenutne obrestne mere za gotovinske kredite za obdobje od 6 do 84 mesecev pri njih znašajo 6,50
%, ponujajo pa tudi hitri kredit za nekomitente (do 84 mesecev) z obrestno mero 7 %.
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Zelena luč za novo ljubljansko sosesko Zvezna

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

rtvslo.si/lokalne-novice/ljubljana/zelena-luc-za-novo-ljubljansko-sosesko-zvezna/542536

Foto: BoBo

Občinski javni stanovanjski sklad bi lahko kot lastnik zemljišč na tem območju
zgradil štiri večstanovanjske bloke, v katerih bi bilo skupaj 88 neprofitnih
najemnih stanovanj.
Sosesko Zvezna Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana načrtuje
vzdolž Flajšmanove ulice od novogradnje pri križišču s Šmartinsko cesto do
križišča s Kavčičevo cesto.
Vodja mestnega oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek je dejal, da je
glavna ideja ta, da bi se na območju nadaljevala sorazmerno gosta stanovanjska
gradnja, ostal pa bi tudi večji park.
Poudaril je, da bo občina dokument javno razgrnila takoj, ko bo to mogoče. Na
občini upajo, da bo predlog prostorskega načrta lahko sprejet prihodnje leto.
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Glede na osnutek prostorskega načrta je gradnji večstanovanjskih stavb
namenjenih slabih 5500 kvadratnih metrov, nekaj več kot 4000 kvadratnih
metrov pa bo namenjenih ureditvi parka za javno rabo.
Parkini prostori za stanovalce soseske bodo urejeni v skupni podzemni garaži.
Vhod v kletno etažo pa bo skupen in bo urejen iz Flajšmanove ulice.
Rebalans finančnega načrta
Mestni svetniki so potrdili tudi rebalans finančnega načrta občinskega javnega
stanovanjskega sklada. Kot je dejal njegov direktor Sašo Rink, gre predvsem za
uskladitev postavk sklada z mestnim proračunom.

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

Prihodki se zmanjšujejo na 18,4 milijona evrov, odhodki pa na 24,6 milijona
evrov, skladno s tem se presežek odhodkov nad prihodki zmanjšuje za dva
milijona, na 6,1 milijona evrov, je dejal.
Prav tako so svetniki danes s spremembami občinskega statuta in poslovnika
določili pravila izvedbe sej na daljavo. Te bi lahko med drugim izvedli v primeru
izrednih okoliščin, ko z odločitvami ni mogoče odlašati, seja z osebno
navzočnostjo mestnih svetnikov pa bi povzročala tveganje za njihovo zdravje in
varnost.
Seje na daljavo
Pravne podlage za izvedbo sej občinskih svetov na daljavo je vlada sprejela v
sklopu zakonskega svežnja ukrepov za omilitev posledic novega koronavirusa.
Vsak svetnik bo moral v času seje na daljavo med drugim zagotoviti, da je
njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in
zvoka.
V primerjavi z običajno sejo na sejah na daljavo svetniki ne bodo imeli na voljo
tipk, s katerimi v sejni dvorani mestne hiše potrdijo svojo prisotnost in glasujejo
za ali proti. Na sejah na daljavo bo predsedujoči navzočnost oziroma sklepčnost
ugotavljal s pomočjo tehnologije, če bo to mogoče, sicer pa s poimenskim
klicanjem svetnikov, ki se bodo morali zvočno in slikovno identificirati.
Vodja svetniškega kluba NSi-ja Mojca Sojar je spremembe pozdravila in
izrazila upanje, da bo prihodnja seja potekala na daljavo, saj epidemiološke
razmere v državi po njeni oceni še ne bodo dopuščale, da bi toliko svetnikov
sedelo v sicer veliki dvorani v mestni hiši.
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Drugo življenje akumulatorjev
delo.si/magazin/avtomobilno/drugo-zivljenje-akumulatorjev

Električni avtomobili letos dobivajo zagon, večja količina električnih avtomobilov pomeni tudi večjo
količino njihovih baterij, ki pa nimajo neomejene življenjske dobe. Tudi zato se avtomobilski
proizvajalci ukvarjajo z njihovim »drugim življenjem«.

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

Letos se je vsaj v nekaterih velikih evropskih državah prvič zgodilo, da se je prodaja električnih
avtomobilov resno povečala, seveda tudi zaradi njihovega še močnejšega subvencioniranja, a vseeno.
Po oceni različnih analitičnih služb, tudi okoljskih organizacij, kot je Transport &
Environment, bodo baterijski električni avtomobili skupaj s priključnimi hibridi letos v Evropi
dosegli desetodstotni tržni delež, prihodnje leto pa 15 odstotkov. Prevedeno v količine bi to letos
pomenilo milijon vozil in prihodnje leto 1,8 milijona. Glede na evropske emisijske zahteve se bodo
morale številke proizvedenih in prodanih električnih vozil le strmo zviševati.
Z leti bo tako vse več električnih avtomobilov starejših letnikov, v katerih akumulatorji ne bodo več
tako dobri, ko bo njihova zmogljivost tako upadla, da ne bo več zadovoljiva za uporabo v avtomobilu.
Po nekaterih ocenah bodo še vedno imeli 70- do 80-odstotno zmogljivost. Po
podatkih IDTechEx bo, na primer, letos takšnih upokojenih litij-ionskih akumulatorjev iz
avtomobilov za več kot 100.000 ton, v dveh desetletjih pa se bo količina povečala na skoraj osem
milijonov ton na leto. S tem naj bi presegle količino izrabljenih alkumulatorjev, ki prihajajo iz
izdelkov zabavne elektronike in ki so bile do zdaj najpogostejše.
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V tovarni Douai v Franciji bo zdaj nameščena zmogljivost 4,7 megavatnih ur z uporabo
akumulatorjev v drugem življenjskem obdobju. Foto Renault
Z njimi je seveda treba nekaj storiti, tako z okoljskega kot ekonomskega vidika. Ali jih bo treba takoj
reciklirati ali pa jim dati nekakšno drugo življenje, z novim poslanstvom. Glede tega je bilo v zadnjih
nekaj let že kar nekaj pobud, ki pa se glede na dogajanje in pričakovanja še krepijo.

Baterijske farme
Renault je, na primer, eden tistih evropskih proizvajalcev, ki vsaj v tem trenutku prodajo največ
električnih avtomobilov. Že leta 2017 so napovedali program Advanced Battery Storage za
gradnjo stacionarnega sistema za shranjevanje električne energije z uporabo akumulatorjev
električnih vozil, ki za slednja niso več dovolj zmogljiva. Zdaj ga le uresničujejo, kot pravijo, takšen
hranilnik energije omogoča uravnavanje in stabiliziranje omrežja s polnjenjem akumulatorjev, ko je
poraba majhna, in vračanjem energije iz akumulatorjev v omrežje, kadar je poraba velika. V tovarni
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Douai v Franciji bo zdaj nameščena zmogljivost 4,7 megavatne ure z uporabo akumulatorjev v
drugem življenjskem obdobju, prav tako pa tudi novih, ki so tako shranjeni za poznejšo uporabo v
poprodaji. V širšem sistemu v Franciji naj bi bila ta zmogljivost skupaj desetkrat večja. Pri tem
sodelujejo tudi z drugimi partnerji, podoben projekt imajo v britanskem West Sussexu, s tem da
bodo tam hranilniki energije sestavljeni iz izrabljenih akumulatorjev, povezani še s sončnimi
elektrarnami in polnilnimi mesti za električna vozila.

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

Renault ni edini pri poskusih za uvajanje drugega življenja. Bavarski BMW se je že pred časom, na
primer, povezal s švedsko družbo Vattenfall za pripravo energijskega hranilnika v Hamburgu z močjo
dveh megavatov, v katerem je 2600 »upokojenih« akumulatorjev, med drugim iz več kot tisoč
avtomobilov BMW, cilj je tudi v tem primeru stabiliziranje omrežja in zmanjšanje vpliva konic
povpraševanja po energiji. Podobno energijsko »farmo« imajo tudi v Leipzigu. Hyundai je že leta
2018 s podobnim ciljem začel sodelovati s finsko družbo Wärtsilä, Mercedes je prav tako že pred
časom za te namene spremenil nekdanjo termoelektrarno v Elverlingsnu v Nemčiji, letos je uvedel
tudi sodelovanje s švicarsko energetsko družbo Alpiq …

Podjetje Volvo Buses bo izrabljene baterije iz svojih električnih avtobusov namenil novi uporabi za
hranilnike energije. Foto Volvo Buses
Švedski Volvo bo akumulatorje iz avtobusov, ko ne bodo več dovolj zmogljive, s pomočjo družbe
Battery Loop uporabljal za hranilnike energije v zgradbah. Še en evropski velikan Volkswagen je že
lani napovedal, da bo izrabljene akumulatorje uporabljal za mobilne polnilne postaje za polnjenje
električnih vozil, Audi bo pač z litij-ionskimi akumulatorje iz svojih hibridnih in baterijskih avtov
zamenjal svinčeve v viličarjih, ki vozijo po njihovih tovarnah.
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Močni v raziskavah, šibki v proizvodni tehniki
»Zadeva je zanimiva in po svoje presenetljiva. Po moji oceni so akumulatorji
vse boljši, celo to razumem tako, da se proizvajalci nekoliko bojijo, da bodo
predobri – kakorkoli tudi zato bodo še dolgo pozneje primerni tudi za druge
namene,« pravi Robert Dominko, raziskovalec na ljubljanskem Kemijskem
inštitutu. Dodaja, da obstajajo zamisli, da bi v prihodnosti nove akumulatorje
uporabljali v premijskih avtomobilih, tiste že nekaj časa rabljene pa v mestnih avtomobilih, kjer je
potrebnega manj dosega.

Reciklaža na koncu ali takoj?

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

Tudi po drugem življenju, ki smo ga opisali, se bodo akumulatorji, ko nekoč ne bodo več dovolj varni
za uporabo, reciklirali. Volkswagen naj bi bil trenutno po lastnih trditvah sposoben pridobiti 70
odstotkov uporabljenih dragih surovin (nikelj, baker, kobalt, litij), že v bližnji prihodnosti naj bi bili
ta delež sposobni še precej povečati.
Zanimivo je, da gre za razliko od prejšnjih pobud v smer takojšnje reciklaže Tesla, njihov nekdanji
glavni razvojnik JB Straubel se že zdaj aktivno ukvarja z razgradnjo. Njegova zagonska družba
Redwood Materials želi postati največje podjetje za reciklažo akumulatorjev na svetu, sodelovali
bodo s Panasonicom, ki proizvaja akumulatorje, in Amazonom, ki ima akumulatorje v številnih
izdelkih zabavne elektronike, v prihodnje pa tudi v električnih dostavnikih in dronih. Straubel je
dejal, da je njihov širši cilj dramatično zmanjšati pridobivanje rud, ki jih potrebujejo za pripravo
akumulatorjev, in v prihodnjih desetletjih na tem področju doseči krožno gospodarstvo.
Ob tem dodajmo še besede našega sogovornika Roberta Dominka, ki meni, da si bodo proizvajalci
električnih avtomobilov akumulatorje na vsak način – ko bo konec njihove uporabe – prizadevali
zadržati pri sebi in bodo to reciklažo tako ali drugače želeli imeti pod lastnim nadzorom.
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Seje poslej tudi na daljavo
delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/seje-poslej-tudi-na-daljavo

Ljubljanski mestni svetniki so svojo 17. redno sejo zaključili s soglasno potrjeno spremembo tako
mestnega statuta kot poslovnika mestnega sveta, ki se bo tako lahko že decembra sestal na daljavo in
ne v po besedah Mojce Sojar iz NSi premajhni veliki sejni dvorani ljubljanskega magistrata, ki pač
ne ustreza sedanjemu epidemiološkemu stanju.
Sicer pa so mestni svetniki potrdili rebalans letnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOL, ki
bo letos resda oddal le devet najemnih stanovanj, v prihodnjih letih pa jih bo veliko več, saj se
končuje gradnja 174 stanovanj na Novem Brdu, v različnih fazah pa je za naslednja leta predvidena
gradnja še 470 stanovanj in do sredine desetletja skupaj okoli 1200 najemnih stanovanj. Mojca
Honzak iz Levice na svoje vprašanje, ali bodo trideset stanovanj za mlade med 482 prijavljenimi na
nedavno zaključenem 2. razpisu tudi tokrat razdelili z povsem neprimernim žrebom, pa odgovora ni
dobila.

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

S spremembami odloka o avtotaksi prevozih se bodo postopki pospešili, evidenca pa posodobila,
župan Zoran Janković pa je dejal, da gre le za izhod v sili, ki ne bo rešil tudi po njegovih besedah
slabe ljubljanske taksi službe. To bo moč po njegovih besedah urediti v dveh letih po tem, ko bo
infrastrukturno ministrstvo pristojnost urejanja tovrstnih prevozov prenesla na lokalne skupnosti. S
spremembo ustreznega odloka je po novem postalo plačljivo parkirišče na Komanovi ulici, ki ga bo
upravljalo javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Iz svetniške razprave je bilo moč razbrati,
da so tam doslej brezplačno parkirali prebivalci Bratovševe ploščadi in starši, ki so vozili otroke v
vrtec in v osnovno šolo Danile Kumar.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Manj birokracije za taksiste. FOTO: Leon Vidic/Delo
Če so svetniki ob pohvali strategije in dosedanjega dela Kinodvora pogrešali program dela na
daljavo, se Pionirski dom - Center za kulturo mladih lahko pohvali tudi s tem. Direktorica Vika
Potočnik je ob omembi 24 kulturno-umetniških programov, učenja 13 tujih jezikov in 8
mednarodnih festivalov ter mednarodnih priznanj za model zgodnjega vključevanja mladih v
kulturne dejavnosti, pojasnila, da ustvari Pionirski dom več kot pol prihodkov iz tržnih dejavnosti.
Seveda tudi s trženjem Festivalne dvorane. Po prvem valu koronavirusa je v programih ostalo devet
desetin otrok, 1200 jih je vključenih v celoletne dejavnosti, v drugem valu pa izvajajo na daljavo tri
petine svojih dejavnosti. Ob napovedani prenovi in dozidavi Baragovega semenišča se v Pionirskem
domu pripravljajo tudi na delo na začasnih lokacijah, tako kot so delali tudi ob prenovi edinstvenega
objekta na Komenskega.

Zemljišča in OPPN
Ker je MOL v drugi polovici letošnjega leta od sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč dobila večje
zemljišče v Zadobrovi, za katere ima občina že interesenta, so svetniki dopolnili aktualne dokumente
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o ravnanju z nepremičninami. Župan Zoran Janković pa je pojasnil, da po dolgih letih (pre)počasi le
prihaja do menjave zemljišč med občino in skladom, tako da obči na dobiva stavbna, sklad pa
kmetijska zemljišča. Kljub interesentu za zemljišče v Zadobrovi (družba Lipa) bo zanj pripravljena
javna dražba in ob več interesentih prihodek večji.
Mestni svetniki so za drugo zemljišče v Zadobrovi, onstran avtoceste, sprejeli Občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN), po katerem bo zraslo primerno naselje vrstnih hiš in dvojčkov. Miran
Gajšek, vodja mestnega oddelka za urejanje prostora je ob tem pojasnil, da gre za prav poseben
projekt zasebnih naložbenikov, ki so s komasacijo združili svoja zasebna zemljišča, tako da so iz
lastniških postala gradbene parcele. Ob tem je bilo sprejetih nekaj kompromisov, tako da bo na
primer otroško igrišče skupna lastnina, dober kompromis je bil po Gajškovih navedbah sprejet tudi
pri ureditvi prometa. OPPN omogoča etapno gradnjo. Sprejet je bil tudi OPPN Zvezna za gradnjo
štirih stanovanjskih objektov JSS MOL za najemna stanovanja ob Flajšmanovi ulici in Šmartinski
cesti.

Nespodobni tviti

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

Mestni svetniki so na začetku, pri kadrovskih zadevah, veliko časa namenili obsodbi
povsem neprimernih in nespodobnih tvitov mestnega svetnika iz Liste kolesarjev in pešcev Janeza
Starihe, ki pa je bil potem z 21 glasovi za in 11 proti v 45-članskem mestnem svetu kot edini
kandidat - ob pozivu, naj se v prihodnje takega oglašanja na družabnih omrežjih vzdrži - potrjen za
predsednika mestnega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi v naslednjem mandatu.
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Dnevnik o privatizaciji gradnje domov za
starejše (16. 11.)
Peter Pahor v komentarju Ljubljanski starostniki od Goričkega do Pirana piše o privatizaciji gradnje domov za starejše.
Tako se namesto v Ljubljani, kjer je pomanjkanje domov izrazito, domovi gradijo v drugih občinah, saj so tamkajšnja
zemljišča veliko cenejša kot v prestolnici, pokritost domov pa se upošteva na območju upravne enote.

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

"V zadnjih letih jim zemlje dostikrat ni treba niti kupiti, saj so jo v projekt v obliki javno-zasebnega partnerstva pripravljene
vložiti kar občine, ki si na vsak način prizadevajo, da se starostnikom ne bi bilo treba seliti iz domačega kraja. Ob tem se
seveda pojavlja vprašanje, zakaj podobno ne stori tudi ljubljanska občina. Seveda bi to lahko storila, a s tem bi državo
reševala še na področju institucionalnega varstva, pri čemer veliko denarja že zdaj namenja recimo za gradnjo
neprofitnih najemnih stanovanj. (...) Rešitev je torej preprosta. Država naj zgradi nove javne domove za starejše,
prvenstveno na območjih, kjer je pomanjkanje največje. Če se gradnja in upravljanje domov finančno izideta
koncesionarjem, potem ni razloga, da pri tem ne bi mogla biti uspešna tudi država."
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Gradbena inšpekcija pri nadzoru gradnje
objektov odkrila tri nelegalne gradnje
Gradbena inšpekcija je med 3. februarjem in 1. septembrom opravila 217 inšpekcijskih nadzorov, v katerih je preverjala,
ali so pri gradnji objektov izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dela in ali je bila narejena prijava začetka
gradnje. Inšpektorji so v tem času odkrili tri nelegalne gradnje in en neskladen objekt.
V akciji je sodelovalo 38 gradbenih inšpektorjev, ki so uvedli 136 postopkov, od tega 135 upravnih inšpekcijskih
postopkov in en prekrškovni postopek, v katerem je bila kršitelju izrečena globa v višini 1000 evrov. Ta postopek se je
nanašal na nelegalen objekt, so sporočili z Inšpektorata RS za okolje in prostor.
V 66 obravnavanih zadevah inšpektorji še niso izdali odločbe. V zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oz.
so bile v času, ko je potekala akcija, že odpravljene, so izdali 48 sklepov o ustavitvi postopkov, en sklep o ustavitvi
izvršbe in 20 ustavitev postopka na zapisnik.
Gradbeni inšpektorji so zaradi nepravilnosti v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev izdali tri
odločbe za odpravo nepravilnosti. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na neimenovanje nadzornika in nepopolno
prijavo začetka gradnje.
Nepravilnosti pri sami gradnji pa so se nanašale na nepopolno ograditev gradbišča z ograjo, ki bi preprečevala dostop
tretjim osebam na gradbišče, nepopolno označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi
objekta, in neobstoj gradbiščne table. Inšpektorji so ugotovili, da veliko gradbišč ni ustrezno označenih in ograjenih,
vendar so bile pomanjkljivosti tekom akcije v veliki meri odpravljene.

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

Gradbeni inšpektorji so preverjali, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi
popolne prijave in predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje, kot to določata gradbeni zakon in pravilnik o
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
Poleg tega morajo investitorji pri gradnji, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, do začetka gradnje poskrbeti za
ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo. V primeru ugotovljenih kršitev gradbeni inšpektor izda odločbo za
odpravo nepravilnosti ter odredi rok za njihovo odpravo.
Gradbeni zakon določa tudi globo za prekršek investitorja, če ta ne poskrbi za ograditev in označitev gradbišča z
gradbiščno tablo na predpisan način ali če ne poskrbi za načrt organizacije gradbišča, izdelan na predpisan način in
globo za izvajalca, če pri izvajanju gradnje ne poskrbi za to, da je zagotovljena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi,
mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice.
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Ministrstvo po javni obravnavi v dokončno
pripravo zakona o urejanju prostora
Ministrstvo za okolje in prostor bo podrobno preučilo vse pripombe na osnutek predloga zakona o urejanju prostora, ki so
prispele v okviru javne obravnave. Ta se je iztekla 24. oktobra. Na podlagi prispelih pripomb bodo pripravili zakonsko
rešitev, ki bo družbeno in prostorsko najbolj sprejemljiva, so sporočili z ministrstva.
Kot so spomnili, želijo z novim zakonom o urejanju prostora nadgraditi že uveljavljene vsebine sedaj veljavnega zakona
in odpraviti njegove pomanjkljivosti. Spremembe niso radikalne, poudarjajo in pojasnjujejo, da v celoti sledijo zdaj
veljavnemu zakonu iz leta 2017, ki se je začel uporabljati s 1. junijem 2018. Osnutek novega zakona tako naslavlja le
tiste vsebine, za katere se je v dveh letih izkazalo, da so potrebne prenove.
Nov zakonski predlog predvideva pripravo izvedbenih prostorskih aktov po načelu projektnega vodenja, optimizira
postopkovne določbe glede priprave prostorskih načrtov, akte s tega področja bolj povezuje s presojo vplivov na okolje.
Dodaja možnost manjše sprememb namenske rabe prostora, spremenjene so obveznosti in način delovanja nosilcev
urejanja prostora. Poenostavlja tudi sistem odmere komunalnega prispevka.
Tako novi gradbeni zakon, ki je prav tako še v pripravi, kot zakon o urejanju prostora predvidevata prestavitev odmere
komunalnega prispevka iz faze pred izdajo gradbenega dovoljenja na čas po izdaji gradbenega dovoljenja. Predvideno
je, da se obveznost plačila komunalnega prispevka veže na prijavo začetka gradnje. Poslovanje za potrebe odmere
komunalnega prispevka je predvideno elektronsko in bo potekalo preko sistema eGraditev, znotraj prostorskega
informacijskega sistema. To bo prispevalo k poenostavitvi samega postopka odmere in k večji transparentnosti, menijo
na ministrstvu.

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

Razlogov za prestavitev odmere komunalnega prispevka je več, poudarjajo. Dejstvo je, navajajo, da investitor komunalno
infrastrukturo začne uporabljati šele, ko začne graditi objekt, torej po prijavi začetka gradnje, in ne že v času izdaje
gradbenega dovoljenja. Predpisano je, da sme izvajalec gospodarske javne službe objekt priključiti na komunalno
infrastrukturo le, če so zanj poravnane vse obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka.
S predlagano spremembo se bo skrajšal čas postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, zaradi česar bodo investitorji
do njega prišli hitreje. Omogočeno jim bo tudi pridobivanje kreditov za namen plačila komunalnega prispevka. Pridobitev
kreditov je namreč praviloma vezana na izdano gradbeno dovoljenje, zato imajo investitorji v sedanjem sistemu, ko je
plačilo komunalnega prispevka potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja, težave pri pridobivanju kredita za del
investicije, ki je vezana na plačilo komunalnega prispevka.
Nova rešitev bo po navedbah ministrstva odpravila tudi pogoste težave v praksi, vezane na podatke, ki jih občine
uporabljajo pri sami odmeri komunalnega prispevka. Ti podatki zaradi spreminjanja projektne dokumentacije v času
postopka izdaje gradbenega dovoljenja, manipuliranja investitorjev s predlaganjem prilagojene projektne dokumentacije
za potrebe odmere komunalnega prispevka in odstopanja projektne dokumentacije za izvedbe glede na izdano gradbeno
dovoljenje pogosto niso realni, pojasnjujejo na ministrstvu.
Bojazen občin, da investitorji ne bodo poravnali komunalnih prispevkov in bodo potrebne izterjave, je po zagotovilih
ministrstva povsem odveč. Poleg samega pogoja plačila komunalnega prispevka pred prijavo začetka gradnje so v
zakonu predpisani tudi občinski nadzor in kazenske sankcije tako za zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, če ta
prispevka ne plača, kot tudi za izvajalca gospodarske javne službe in njegovo odgovorno osebo, če pride do priključitve
objekta na komunalno infrastrukturo brez poravnanih obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka.
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Ljubljanski mestni svet podprl osnutek načrta
za novo stanovanjsko sosesko
Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji med drugim prikimali dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Zvezna. Občinski javni stanovanjski sklad bi lahko kot lastnik zemljišč na
tem območju zgradil štiri večstanovanjske bloke, v katerih bi bilo skupaj 88 neprofitnih najemnih stanovanj.
Sosesko Zvezna Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana načrtuje vzdolž Flajšmanove ulice od novogradnje pri
križišču s Šmartinsko cesto do križišča s Kavčičevo cesto. Vodja mestnega oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek je
dejal, da je glavna ideja ta, da bi se na območju nadaljevala sorazmerno gosta stanovanjska gradnja, ostal pa bi tudi večji
park.
Izpostavil je, da bo občina dokument javno razgrnila takoj, ko bo to mogoče. Na občini upajo, da bo predlog prostorskega
načrta lahko sprejet prihodnje leto.
Glede na osnutek prostorskega načrta je gradnji večstanovanjskih stavb namenjenih slabih 5500 kvadratnih metrov,
nekaj več kot 4000 kvadratnih metrov pa bo namenjenih ureditvi parka za javno rabo. Parkini prostori za stanovalce
soseske bodo urejeni v skupni podzemni garaži. Vhod v kletno etažo pa bo skupen in bo urejen iz Flajšmanove ulice.
Mestni svetniki so danes potrdili tudi rebalans finančnega načrta občinskega javnega stanovanjskega sklada. Kot je dejal
njegov direktor Sašo Rink, gre predvsem za uskladitev postavk sklada z mestnim proračunom. Prihodki se zmanjšujejo
na 18,4 milijona evrov, odhodki pa na 24,6 milijona evrov, skladno s tem se presežek odhodkov nad prihodki zmanjšuje
na dva milijona na 6,1 milijona evrov, je dejal.

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

Prav tako so svetniki danes s spremembami občinskega statuta in poslovnika določili pravila izvedbe sej na daljavo. Te bi
lahko med drugim izvedli v primeru izrednih okoliščin, ko z odločitvami ni mogoče odlašati, seja z osebno navzočnostjo
mestnih svetnikov pa bi povzročala tveganje za njihovo zdravje in varnost.
Pravne podlage za izvedbo sej občinskih svetov na daljavo je vlada sprejela v sklopu zakonskega paketa ukrepov za
omilitev posledic koronavirusa. Vsak svetnik bo moral v času seje na daljavo med drugim zagotoviti, da je njegova
komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka.
V primerjavi z običajno sejo na sejah na daljavo svetniki ne bodo imeli na voljo tipk, s katerimi v sejni dvorani mestne hiše
potrdijo svojo prisotnost in glasujejo za ali proti. Na sejah na daljavo bo predsedujoči navzočnost oziroma sklepčnost
ugotavljal s pomočjo tehnologije, če bo to mogoče, sicer pa s poimenskim klicanjem svetnikov, ki se bodo morali zvočno
in slikovno identificirati.
Vodja svetniškega kluba NSi Mojca Sojar je spremembe pozdravila in izrazila upanje, da bo prihodnja seja potekala na
daljavo, saj epidemiološke razmere v državi po njeni oceni še ne bodo dopuščale, da bi toliko svetnikov sedelo v sicer
veliki dvorani v mestni hiši.
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Napoved - Slovenija, 17. 11. (torek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 17. novembra.
POLITIKA
LJUBLJANA - Virtualno zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, na katerem bodo med drugim izmenjali mnenja o
trenutnem stanju širitvenega procesa za Albanijo in Severno Makedonijo ter razpravljali o trenutnem stanju pogajanj o
večletnem finančnem okviru za obdobje 2021-202. Udeležil se ga bo državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper
Dovžan.
LJUBLJANA - Virtualni ministrski panel o prihodnosti transatlantskih odnosov v okviru konference Pot do Varšavskega
varnostnega foruma, na katerem bo sodeloval tudi zunanji minister Anže Logar.
8.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ v zadevi Kangler, na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu; DZ,
mala dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog sprememb proračuna za leto 2021 in
dopolnjen predlog proračuna za leto 2022 (še 18.); DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
11.00 izredna seja komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog
zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19, novelo zakona o poštnih storitvah ter
novelo zakona o davku na tonažo; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4 ali na daljavo preko aplikacije Cisco Webex,
LJUBLJANA

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

11.00 izredna seja komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog
zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4 ali na
daljavo preko aplikacije Cisco Webex, LJUBLJANA
13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba, ki mu bo predal letno
poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2019 (zaprto za medije, fototermin pred pogovorom v preddverju velike
dvorane ); DZ, sejna soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo obravnavali poročilo o mednarodnem
razvojnem sodelovanju RS za leto 2019; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
LJUBLJANA - Virtualno zasedanje kmetijskih ministrov z območja Jugovzhodne Evrope, ki se ga bo udeležil minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek. Med ključnimi temami pogovorov bo izmenjava stališč glede
približevanja držav pristopnic na področju kmetijstva in razvoja podeželja na poti k evropski integraciji.
9.00 novinarska konferenca ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška, predsednika Čebelarske
zveze Slovenije (ČZS) Boštjana Noča in predsednika Zadružne zveze Slovenije Boruta Florjančiča, na kateri bodo
predstavili predloge za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka, obeležitev dneva slovenske hrane ter predlog ČZS
za ustanovitev konzorcija ponudnikov zaščitenih kmetijskih pridelkov in izdelkov na EU ravni; preko aplikacije Zoom: sta.
si/qmTZjP (ID: 853 9355 8238, geslo: 923338)
11.00 spletni dogodek Partnerstva za spremembe z naslovom Upravljanje po šoku (Governance after shock), ki ga
organizira ministrstvo za javno v sodelovanju z AmCham Slovenija v okviru globalnega dogodka OECD Vlada po šoku
(Government after shock), na katerem bodo sodelovali minister za javno upravo Boštjan Koritnik, predsednik uprave NLB
in predsednik AmCham Slovenija Blaž Brodnjak, direktor direktorata za javni sektor Peter Pogačar in partner pri Kearney
Marko Derča; prijava na sta.si/qOyDRd
13.00 odprtje spletne mednarodne konference Future 4.0, ki združuje velike industrijske korporacije in startupe, zbrane
bodo med drugim nagovorili velenjski župan Peter Dermol, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada Maja Tomanič
Vidovič in ameriška veleposlanica Lynda C. Blanchard (še 18.); prijava na sta.si/qUMLs3

32

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

16.11.2020
Monday, 15:30
Ponedeljek,
15:30

Kazalo

https://www.sta.si/2832226/napoved-slovenija-17-11...

2/3

LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču obravnava tožbe Družbe za upravljanje terjatev bank proti bančnikom Cirilu
Dragonji, Borisu Pesjaku in Dušanu Valenčiču v višini 1,5 milijona evrov (ob 9.30).
DRUŽBA
LJUBLJANA - Izteče se 30-dnevno obdobje epidemije, ki jo je vlada razglasila 19. oktobra.
9.00 odprtje sklepnega dne spletne Konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jo pripravlja GV Založba,
spregovorili bodo o dolgotrajni oskrbi in viziji nadaljnjega razvoja v Sloveniji ter zagotavljanju ustreznih in varnih delovnih
razmer za podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti; preko Zooma, prijava na sta.si/qvDN7e
9.00 panel o pametni prihodnosti in tri vzporedna srečanja o podatkovnem inženiringu, o umetni inteligenci ter o
podatkovni znanosti in poslovni inteligenci, ki bodo potekali v okviru spletnega festivala Uni.Minds (do 24.); prijava na sta.
si/qfryFF
10.00 spletni pogovor v organizaciji STAkluba ob svetovnem tednu osveščanja o smotrni rabi antibiotikov z naslovom
Antibiotiki niso bonboni, na katerem bodo sodelovali specialistka infektologije na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska
stanja UKC Ljubljana Bojana Beović, Milan Čižman iz Komisije za smiselno porabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji,
Tatjana Mrvič iz Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana, predsednica društva
bolnikov za KVČB Mateja Saje in Helena Ribič iz Centra za medicinsko mikrobiologijo (novinarska vprašanja sprejemajo
na klubsta@sta.si); na povezavi https://vzivo.sta.si/
10.00 odprtje mednarodnega spletnega strokovnega srečanja s področja spolnega nasilja, s poudarkom na spolnem
nasilju nad otroki in posilstvu, ki ga pripravljata Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in Evropska
ženska mreža proti spolnemu nasilju ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo
(18. 11.); prijava na sta.si/qFGEfE

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

11.00 izjava za medije UKC Ljubljana ob svetovnem dnevu prezgodaj rojenih otrok, na kateri bodo med drugim
predstavili vozilo, namenjeno prevozu novorojenčkov in organizacijo transportov, ki poteka v organizaciji kliničnega
oddelka za intenzivno terapijo otrok; pred Ginekološko kliniko UKC Ljubljana, dovoz ob Porodnišnici Ljubljana,
LJUBLJANA
12.00 spletni strokovni posvet z naslovom 20 let po Mangartskem plazu, ki ga pripravljajo Geološki zavod Slovenije,
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Znanstvenoraziskovalni center SAZU; na povezavi sta.si/qjUlqH
13.00 odprtje mednarodne spletne konference IBA2020 v organizaciji Kemijskega inštituta in Cankarjevega doma (še
18.); prijava na sta.si/q6OYml
14.00 spletna okrogla miza o izzivih visokega šolstva v času covida-19 v organizaciji združenja UniAdrion in ministrstva
za zunanje zadeve, na kateri bodo med drugim sodelovali slovenski veleposlanik v Severni Makedoniji Milan Jazbec,
predsednica odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino Iva Dimic, rektorica primorske univerze Klavdija
Kutnar in generalni sekretar mreže UniAdrion Andrea Perna; prijava na sta.si/q4o4IQ
14.15 spletna okrogla miza o vlogi sistema nacionalne varnosti ob covidni krizi, ki jo organizirata Evro-atlantski svet
Slovenije (EASS) ter Katedra za obramboslovje na FDV, uvodna nagovora bosta imela predsednik EASS Iztok Prezelj in
predstojnica Katedre za obramboslovje Maja Garb, v nadaljevanju pa bodo sodelovali namestnik generalnega direktorja
Policije Jože Senica, poveljnik sil SV brigadir Miha Škerbinc ter direktorica urada za preventivo, usposabljanje in
mednarodno sodelovanje Uprave RS za zaščito in reševanje Olga Andrejek; preko platforme Zoom, prijava na
info@euroatlantic.org
ŽENEVA/LJUBLJANA - Svetovna zdravstvena organizacija bo zagnala globalno strategijo za eliminacijo raka
materničnega vratu. Zavezo bodo države po vsem svetu obeležile z istočasno osvetlitvijo vsaj ene kulturne znamenitosti
v državi s turkizno barvo, ki je simbolična barva raka materničnega vratu. V Sloveniji bosta tako v turkizni barvi osvetljena
Blejski grad ter Mesarski most v Ljubljani (od 17.30 dalje).
LJUBLJANA - Svetovni dan prezgodaj rojenih otrok, ki bo letos potekal pod geslom Skupaj za prezgodaj rojene
dojenčke - Skrb za prihodnost. Mestna občina Ljubljana bo v podporo svetovnemu dnevu osvetlila Ljubljanski grad v
vijoličasti barvi.
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Arisu Alibašiću, Gregorju Setnikarju in Aleksandru Vettorazziju
zaradi obtožb o tihotapljenju več kot 300 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v koprskem pristanišču (ob 9. uri).
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LJUBLJANA - Svetovni dan izseljencev.
LJUBLJANA - Mednarodni dan študentov.
KULTURA
13.00 v sklopu 31. Liffa strokovno srečanje Pogled v prihodnost AV industrije po pandemiji v organizaciji Motovile (Centra
Ustvarjalna Evropa) in Art kino mreže Slovenije; preko Zoom kanala
20.00 spletni prenos festivala Liverpool Sound City, ki bo predstavil štiri slovenske izvajalce: balans, Čunfa, Pantaloons in
Warrego Valles; Facebook dogodek: https://www.facebook.com/events/836392223801195/
LJUBLJANA - V Galeriji Kresija bo na ogled razstava Vizije so 15, ki jo pripravlja Društvo arhitektov Slovenije v
sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. (do 3. 12.)
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jernej Šmajdek, popoldne Janja Zalar
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si

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

zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Vesna Rakovec Bernard, popoldne Mihael Šuštaršič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Maja Čehovin Korsika
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Nadja Podobnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved - Slovenija, 17. 11. (torek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 17. novembra.
POLITIKA
BRUSELJ - Virtualno zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, na katerem bodo med drugim izmenjali mnenja o
trenutnem stanju širitvenega procesa za Albanijo in Severno Makedonijo ter razpravljali o trenutnem stanju pogajanj o
večletnem finančnem okviru za obdobje 2021-202. Udeležil se ga bo državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper
Dovžan.
LJUBLJANA - Virtualni ministrski panel o prihodnosti transatlantskih odnosov v okviru konference Pot do Varšavskega
varnostnega foruma, na katerem bo sodeloval tudi zunanji minister Anže Logar.
8.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ v zadevi Kangler, na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu; DZ,
mala dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog sprememb proračuna za leto 2021 in
dopolnjen predlog proračuna za leto 2022 (še 18.); DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
11.00 izredna seja komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog
zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19, novelo zakona o poštnih storitvah ter
novelo zakona o davku na tonažo; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4 ali na daljavo preko aplikacije Cisco Webex,
LJUBLJANA

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

11.00 izredna seja komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog
zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4 ali na
daljavo preko aplikacije Cisco Webex, LJUBLJANA
13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba, ki mu bo predal letno
poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2019 (zaprto za medije, fototermin pred pogovorom v preddverju velike
dvorane ); DZ, sejna soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo obravnavali poročilo o mednarodnem
razvojnem sodelovanju RS za leto 2019; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
LJUBLJANA - Virtualno zasedanje kmetijskih ministrov z območja Jugovzhodne Evrope, ki se ga bo udeležil minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek. Med ključnimi temami pogovorov bo izmenjava stališč glede
približevanja držav pristopnic na področju kmetijstva in razvoja podeželja na poti k evropski integraciji.
9.00 novinarska konferenca ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška, predsednika Čebelarske
zveze Slovenije (ČZS) Boštjana Noča in predsednika Zadružne zveze Slovenije Boruta Florjančiča, na kateri bodo
predstavili predloge za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka, obeležitev dneva slovenske hrane ter predlog ČZS
za ustanovitev konzorcija ponudnikov zaščitenih kmetijskih pridelkov in izdelkov na EU ravni; preko aplikacije Zoom: sta.
si/qmTZjP (ID: 853 9355 8238, geslo: 923338)
11.00 spletni dogodek Partnerstva za spremembe z naslovom Upravljanje po šoku (Governance after shock), ki ga
organizira ministrstvo za javno v sodelovanju z AmCham Slovenija v okviru globalnega dogodka OECD Vlada po šoku
(Government after shock), na katerem bodo sodelovali minister za javno upravo Boštjan Koritnik, predsednik uprave NLB
in predsednik AmCham Slovenija Blaž Brodnjak, direktor direktorata za javni sektor Peter Pogačar in partner pri Kearney
Marko Derča; prijava na sta.si/qOyDRd
13.00 odprtje spletne mednarodne konference Future 4.0, ki združuje velike industrijske korporacije in startupe, zbrane
bodo med drugim nagovorili velenjski župan Peter Dermol, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada Maja Tomanič
Vidovič in ameriška veleposlanica Lynda C. Blanchard (še 18.); prijava na sta.si/qUMLs3
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LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču obravnava tožbe Družbe za upravljanje terjatev bank proti bančnikom Cirilu
Dragonji, Borisu Pesjaku in Dušanu Valenčiču v višini 1,5 milijona evrov (ob 9.30).
DRUŽBA
LJUBLJANA - Volitve predsednice Zdravniške zbornice Slovenije. Za mesto se potegujejo dosedanja predsednica
Zdenka Čebašek-Travnik, infektologinja Bojana Beović in predsednica sekcije domskih zdravnikov v okviru Združenja
zdravnikov družinske medicine Tanja Petkovič.
9.00 odprtje sklepnega dne spletne Konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jo pripravlja GV Založba,
spregovorili bodo o dolgotrajni oskrbi in viziji nadaljnjega razvoja v Sloveniji ter zagotavljanju ustreznih in varnih delovnih
razmer za podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti; preko Zooma, prijava na sta.si/qvDN7e
9.00 panel o pametni prihodnosti in tri vzporedna srečanja o podatkovnem inženiringu, o umetni inteligenci ter o
podatkovni znanosti in poslovni inteligenci, ki bodo potekali v okviru spletnega festivala Uni.Minds (do 24.); prijava na sta.
si/qfryFF
9.45 odprtje mednarodnega spletnega Študentskega filozofskega simpozija, ki ga pripravljata Oddelek za filozofijo
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (še 18.); preko MS Teams,
koda za dostop: fkdjxxa
10.00 spletni pogovor v organizaciji STAkluba ob svetovnem tednu osveščanja o smotrni rabi antibiotikov z naslovom
Antibiotiki niso bonboni, na katerem bodo sodelovali specialistka infektologije na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska
stanja UKC Ljubljana Bojana Beović, Milan Čižman iz Komisije za smiselno porabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji,
Tatjana Mrvič iz Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana, predsednica društva
bolnikov za KVČB Mateja Saje in Helena Ribič iz Centra za medicinsko mikrobiologijo (novinarska vprašanja sprejemajo
na klubsta@sta.si); na povezavi https://vzivo.sta.si/
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10.00 odprtje mednarodnega spletnega strokovnega srečanja s področja spolnega nasilja, s poudarkom na spolnem
nasilju nad otroki in posilstvu, ki ga pripravljata Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in Evropska
ženska mreža proti spolnemu nasilju ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo
(18. 11.); prijava na sta.si/qFGEfE
11.00 izjava za medije UKC Ljubljana ob svetovnem dnevu prezgodaj rojenih otrok, na kateri bodo med drugim
predstavili vozilo, namenjeno prevozu novorojenčkov in organizacijo transportov, ki poteka v organizaciji kliničnega
oddelka za intenzivno terapijo otrok; pred Ginekološko kliniko UKC Ljubljana, dovoz ob Porodnišnici Ljubljana,
LJUBLJANA
12.00 spletni strokovni posvet z naslovom 20 let po Mangartskem plazu, ki ga pripravljajo Geološki zavod Slovenije,
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Znanstvenoraziskovalni center SAZU; na povezavi sta.si/qjUlqH
13.00 odprtje mednarodne spletne konference IBA2020 v organizaciji Kemijskega inštituta in Cankarjevega doma (še
18.); prijava na sta.si/q6OYml
14.00 spletna okrogla miza o izzivih visokega šolstva v času covida-19 v organizaciji združenja UniAdrion in ministrstva
za zunanje zadeve, na kateri bodo med drugim sodelovali slovenski veleposlanik v Severni Makedoniji Milan Jazbec,
predsednica odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino Iva Dimic, rektorica primorske univerze Klavdija
Kutnar in generalni sekretar mreže UniAdrion Andrea Perna; prijava na sta.si/q4o4IQ
14.15 spletna okrogla miza o vlogi sistema nacionalne varnosti ob covidni krizi, ki jo organizirata Evro-atlantski svet
Slovenije (EASS) ter Katedra za obramboslovje na FDV, uvodna nagovora bosta imela predsednik EASS Iztok Prezelj in
predstojnica Katedre za obramboslovje Maja Garb, v nadaljevanju pa bodo sodelovali namestnik generalnega direktorja
Policije Jože Senica, poveljnik sil SV brigadir Miha Škerbinc ter direktorica urada za preventivo, usposabljanje in
mednarodno sodelovanje Uprave RS za zaščito in reševanje Olga Andrejek; preko platforme Zoom, prijava na
info@euroatlantic.org
ŽENEVA/LJUBLJANA - Svetovna zdravstvena organizacija bo zagnala globalno strategijo za eliminacijo raka
materničnega vratu. Zavezo bodo države po vsem svetu obeležile z istočasno osvetlitvijo vsaj ene kulturne znamenitosti
v državi s turkizno barvo, ki je simbolična barva raka materničnega vratu. V Sloveniji bosta tako v turkizni barvi osvetljena
Blejski grad ter Mesarski most v Ljubljani (od 17.30 dalje).
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LJUBLJANA - Svetovni dan prezgodaj rojenih otrok, ki bo letos potekal pod geslom Skupaj za prezgodaj rojene
dojenčke - Skrb za prihodnost. Mestna občina Ljubljana bo v podporo svetovnemu dnevu osvetlila Ljubljanski grad v
vijoličasti barvi.
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Arisu Alibašiću, Gregorju Setnikarju in Aleksandru Vettorazziju
zaradi obtožb o tihotapljenju več kot 300 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v koprskem pristanišču (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Svetovni dan izseljencev.
LJUBLJANA - Mednarodni dan študentov.
KULTURA
13.00 v sklopu 31. Liffa strokovno srečanje Pogled v prihodnost AV industrije po pandemiji v organizaciji Motovile (Centra
Ustvarjalna Evropa) in Art kino mreže Slovenije; preko Zoom kanala
20.00 spletni prenos festivala Liverpool Sound City, ki bo predstavil štiri slovenske izvajalce: balans, Čunfa, Pantaloons in
Warrego Valles; Facebook dogodek: https://www.facebook.com/events/836392223801195/
LJUBLJANA - V Galeriji Kresija bo na ogled razstava Vizije so 15, ki jo pripravlja Društvo arhitektov Slovenije v
sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. (do 3. 12.)
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik
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tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jernej Šmajdek, popoldne Janja Zalar
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Vesna Rakovec Bernard, popoldne Mihael Šuštaršič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Maja Čehovin Korsika
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Nadja Podobnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice

37

Vecer.com
Država: Slovenija

16.11.2020
Ponedeljek, 06:00

Kazalo

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/intervju-jo...

1 / 18

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

(INTERVJU) Jože Jagodnik: Do koronskih časov
sem redno obiskoval tekme NK Maribor in le
redkokatero izpustil
ODPRI GALERIJO
ANDREJ PETELINŠEK

Damijan Toplak

16.11.2020, 06.00

Jože Jagodnik ni pristaš tega, da se moraš pojaviti na TV in si potem znan. Pečat
je ob novinarstvu pustil tudi v politiki in športu.
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Kakšni so spomini na otroštvo?
"Iz otroštva mi je najbolj ostala v spominu moja rojstna hiša na Malni blizu Lenarta (v sedanji občini Sveti
Jurij v Slovenskih goricah, op. a.). Tam sem preživel prvih šest let življenja, pri babici Frančiški in pri teti,
preden sem se zaradi šolanja preselil k staršema, ki sta takrat delala v tekstilni tovarni v Mariboru. Ampak v
mestno okolje nisem šel rad, saj sem na podeželju preživel zelo lepa leta, obenem pa se močno navezal na
babico, mamino mamo, medtem ko se je oče Jože po drugi svetovni vojni na Štajersko preselil iz Primorske,
saj njegova družina izvira iz okolice Ilirske Bistrice, iz krajev Harije in Tominje. Še zdaj grem velikokrat na
Malno, kjer živi moja 86-letna teta in od koder je bila mama Rozika. Iz osnovne družine imam še mlajšo
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sestro Danico.

39

Vecer.com
Država: Slovenija

16.11.2020
Ponedeljek, 06:00

Kazalo

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

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/intervju-jo...

3 / 18

Jože Jagodnik se je v pogovoru leta 2014 spominjal druge od treh uvrstitev NK Maribor v nogometno ligo prvakov
IGOR NAPAST

Spomnim se, da ko so prišli pome s poltovornjakom, da bi me preselili v mesto, kjer bi se šolal, nisem želel
zapustiti tistih podeželskih krajev. Na podeželju sem bil kratkohlačni smrkavec, ki mu ni bilo mar, če na cesti
stopi v kravjak. Bilo je popolnoma brezskrbno otroštvo, polno stika z naravo, živalmi. Kmetija je bila majhna,
a smo imeli krave, pri sosedih so bili konji, ovce, koze ... Zame je bilo to čarobno otroštvo, saj drugega tudi
nisem poznal. V mestu pa se mi je življenje tako obrnilo na glavo, da sem nekega dne skočil skozi okno
stanovanja, ki je bilo na srečo v pritličju. Hotel sem pobegniti nazaj k stari mami na Malno."
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Na Večeru se je naučil pisati na pisalni stroj
Po končani osnovni šoli in gimnaziji ste šli študirat novinarstvo. Kako to, da ste se odločili za ta poklic?
"Končal sem mariborsko II. gimnazijo, ki je bila le nekaj sto metrov od našega stanovanja v Ljubljanski ulici
in je že takrat veljala za bolj eminentno, a obenem dijakom prijazno šolo. Čeprav je bila gimnazija bolj
naravoslovne smeri, je mene od nekdaj zanimalo družboslovje. Novinarstvo sem študiral dve leti, a obupal, za
kar je delno krivo to, da sem že kot gimnazijec pri 16 letih delal v (športnem) novinarstvu. Še v stari del
Večera sem prinašal vestičke in se naučil pisati na pisalni stroj. No, potem sem šel na Radio Maribor in jim
rekel, da sem novinar na Večeru, kar seveda ni bilo res, saj sem kvečjemu napisal kakšno vestičko, in še to
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podpisano z začetnicami, ampak tam so me sprejeli in tako se je pričelo bolj resno novinarsko delo.
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Na 45. Zlati lisici, januarja 2009, v pogovoru s Stanislavom Valantom, takratnim predsednikom Smučarske zveze
Slovenije, in Tonetom Vogrincem, starosto slovenskega alpskega smučanja
JANKO RATH

Začel sem pri različnih mladinskih radijskih oddajah in delo kmalu vzljubil. Na Radiu Maribor so me vse bolj
vključevali v novinarsko delo in zato sem se odločil za ta študij. No, leta 1970, ko sem bil star 21 let, se je
pokazala priložnost, da me zaposlijo, in zagrabil sem jo z obema rokama. Takratni direktor Jože Kušar mi je
rekel, naj se ne sekiram, kajti študij bom končal ob delu, kot ga je on, a razpletlo se je drugače, čeprav sem še
nekaj časa po zaposlitvi študiral. Kmalu po zaposlitvi sem se poročil in dobil sina Gregorja - dokončal je
študij prava in je lastnik restavracije Njami Sushi v Mariboru -, iz druge zveze imam še 20-letnega sina Žigo,
ki v Ljubljani študira ekonomijo. Imam tudi dve vnukinji."
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Kaj je bil razlog, da ste sploh postali novinar?
"V mlajših letih sem pri takratnem Železničarju, kjer je zdaj hitra cesta, igral košarko in bil s 185 centimetri
organizator igre. V košarkarskih krogih je veljalo prepričanje, da temu športu v Mariboru mediji posvečajo
premalo pozornosti. Javil sem se, da bom nosil košarkarske novičke za objavo, in tako se je pričelo moje
sodelovanje z Večerom, kjer je bil takrat na športu urednik legendarni Zdeno Vahtar. Košarko pa sem igral pri
trenerju Veliborju Frelihu, ki je danes star 91 let in s katerim se še redno srečujeva, po navadi ob teniških
igriščih. Poprimem za teniški lopar in še odigram kakšno partijo tenisa. So pa bila moja najstniška leta tesno
povezana s košarko. Zanimivo je, da je po očetovi strani moj daljni sorodnik Goran Jagodnik, prav tako
košarkar."
Kako bi ocenili svojo košarkarsko kariero?
"V mladosti sem bil kar zagnan košarkar. V letih 1967 in 1968 tudi najboljši strelec in igralec slovenske
mladinske lige. Bil sem celo na preizkušnji pri ljubljanski Olimpiji, ki jo je treniral dr. Mik Pavlovič in za
katero sta igrala Ivo Daneu in Borut Bassin. V tedanji močni ljubljanski ekipi se je bilo težko prebiti v prvo
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ekipo, in sem potem bolj ali manj uspešno nastopal v slovenski ligi, ko sem igral tudi za Timo Maribor, kjer
smo imeli tekme na nekdanjem mariborskem sejmišču v dvorani B, tu pa so igrali tudi Peter Vilfan, Drago
Vezjak in Vaso Vujačič, ata Saše Vujačiča, ki je igral kasneje tudi v ameriški ligi NBA. Igrali smo za dres in
copate in ne za denar, medtem ko so tisti najboljši, predvsem pri Olimpiji, od košarke živeli. Dokaj hitro sem
se zaposlil, zato je košarka kmalu postala postranskega pomena."
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Februarja 2004 na skupščini NK Maribor
JANKO RATH

Dva mandata ste bili poslanec. Bili ste tudi mestni svetnik in vedno se vas je omenjalo kot kandidata za
mariborskega župana.
"Bil sem član Zveze komunistov (ZK) Slovenije, v letih 1975-1978 tudi predsednik ZK na Radiu Maribor in
Delu, vzporedno pa imel službo. To članstvo v ZK sem jemal kot nujno zlo in potem mi je članstvo prenehalo,
kajti ob selitvi v Beograd so me izgubili iz evidence, jaz pa nisem več vztrajal pri članstvu. Ko smo imeli še
trodomni parlament, sem bil v letih 1992 do 2000 slovenski poslanec, tudi v državnozborski komisiji, ki je
preiskovala poosamosvojitveno trgovanje z orožjem. Več let sem bil mariborski mestni svetnik. Velikokrat se
me je omenjalo kot kandidata za mariborskega župana, a nikoli nisem kandidiral. Sem pa leta 1990 za pet
glasov izgubil na volitvah za predsednika mariborske skupščine (danes bi to imenovali funkcija župana) proti
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zdaj že pokojnemu odvetniku Dušanu Senčarju in potem svojo podporo namenil Magdaleni Tovornik. Na
državnozborskih volitvah sem kandidiral vedno za ZLSD (danes SD), v zadnjem mandatu pa sem bil mestni
svetnik pri LDS.
Iz sestave tedanjega mestnega sveta še danes deluje nekaj ljudi v javnem življenju. Tedaj smo menili, da smo
center sveta, četudi se je Maribor soočal s težkim prehodom iz enega od petih najbolj razvitih industrijskih
mest nekdanje Jugoslavije v dokaj obubožano mesto, ki ga je pestila visoka brezposelnost. V letih 1988-1989
so mestne ulice preplavile stavke, ki se jih je udeležilo po 30 tisoč ljudi in več. Stavkali so zaradi slabe
ekonomske situacije, hkrati se je krepilo prepričanje, da Slovenija ni deležna tolikšnega kolača, kot bi ji
pripadal, in da gre preveč denarja v manj razvite jugoslovanske regije. Med tedanjimi regijami so bile res
ogromne razlike in prevladovalo je razmišljanje, zakaj bi delali za druge, če lahko zase. To in pa zrušenje
berlinskega zidu sta imela posledice v težnjah po osamosvojitvi Slovenije. Industrijski bazen na relaciji
Maribor-Ptuj-Slovenska Bistrica je bil izjemno močan in ni izvažal le na trge nekdanje Jugoslavije, ampak je
leta 1975 izvažal že v 53 držav sveta, je pokazala novinarska raziskava. To je šlo predvsem na rovaš Metalne,
ki je gradila in postavljala žerjave po celem svetu, pa Hidromontaže, ki je prodajala na štirih celinah. Slovenci
smo v nekdanji državi daleč največ izvažali in tako je še zdaj. Nismo pa imeli ustreznega kolača pri devizah,
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kar je povzročalo slabo voljo. Slovenija je proizvajala izdelke, ki so bili za tisti čas napredni."

Dal odpoved, a je prišel klic iz Ljubljane
Imeli ste odmevno novinarsko kariero. Bili ste voditelj osrednjega televizijskega dnevnika na TV
Ljubljana, na Radiu Ljubljana dopisnik iz Beograda, od koder ste kasneje na Radio Maribor prinesli
polemično oddajo Dobro jutro, Maribor. Kako se spominjate teh časov?
"V novinarskem poklicu sem od 16. leta, upokojil pa sem se pred desetimi leti, a na koncu nisem delal v
novinarstvu. Polnokrven novinar sem postal leta 1970, ko sem bil star 21 let in sem se zaposlil pri Radiu
Maribor. Takrat sem prišel kot devetnajsti zaposleni, no, zdaj jih je tam čez sto. Že ta številka pove, kakšen
preboj je uspel tej radijski hiši v pol stoletja. Ko sem prihajal tja, je bil Radio Maribor mlačen, visel je na
glasbenih željah, dopoldanskih in popoldanskih lokalnih poročilih ter na Nedeljskem feljtonu. Bil sem med
tistimi, ki so se zavzemali za dodajanje oddaj, pri čemer smo se fokusirali na tako imenovane žive oddaje. Do
takrat smo novinarji prinašali vesti, jih oddajali tedanjemu odgovornemu uredniku Janezu Švajncerju in on je

45

Vecer.com
Država: Slovenija

16.11.2020
Ponedeljek, 06:00

Kazalo

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/intervju-jo...

9 / 18

iz tega pripravil poročila, ki jih je določen napovedovalec prebral. A to je bilo monotono. Drži pa, da
nekaterim novinarjem ni bilo do tega, da bi se usedli pred mikrofon. In potem smo, tudi na mojo pobudo,
počasi začeli stopati pred mikrofone, tudi ob pomoči šole govorništva pri Ani Mlakar. Z Ernestom Ružičem,
ki je letos žal umrl, sva se vsak teden vozila na te ure govorništva v Ljubljano, kjer je tedaj ugledna
Mlakarjeva zaradi naju izgubljala potrpljenje, saj sva imela štajerski oziroma prekmurski dialekt. Smo pa s
tem dobili določeno legitimnost, da smo se začeli pojavljati pred mikrofonom, da smo svoje prispevke brali
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sami, da smo imeli intervjuje, in na podlagi tega smo začeli delati žive oddaje.
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Jože Jagodnik med novinarskim delom
ARHIV VEČERA

Poudarek mojega dela je bil na Mariborskem feljtonu, ki je bil na sporedu vsako nedeljo in se je kasneje
preimenoval v Nedeljski feljton. Ker takrat ni bilo desetine radijskih in televizijskih postaj, so ljudje oddajo
množično poslušali. Ta feljton smo postavili na nivo, da je postal še bolj živ. Oporna točka feljtona je bil
vedri, humoristični del, na katerega nisem imel vpliva, ker je to pripravljal Srečko Golob, mi pa smo tudi v
prvem delu naredili zadevo bolj poslušljivo, in sicer z mnogimi intervjuji, veliko javljanji. Med letoma 1973
in 1975 je bil v okviru JRT vsako leto v Ohridu festival radijskih in televizijskih oddaj in nekdo v Ljubljani je
prišel do ugotovitve, da lahko na ta festival pošljejo tudi oddajo z lokalnih radijskih postaj, z enim od
feljtonov, ki sem ga sam koncipiral, namreč o izumih in inovacijah v gospodarstvu, smo tekmovali in zmagali.
V studiu smo imeli strokovnjaka za industrijsko pravo, mi smo se javljali iz različnih mariborskih podjetij, ki
so imela kup patentov na svetovni ravni - recimo Tam z avtomobilskim sedežem, v Mariborski livarni je bil
kup manjših patentov, tudi aluminijasti radiatorji.
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Sem eden tistih, ki smo sodelovali pri prvi oddaji Vala 202 leta 1972, in tam sem začel spoznavati ljudi iz
Ljubljane, pa tudi prek govornih tečajev. Tedanji direktor Radia Ljubljana Blaž Lavrič mi je rekel, naj pridem
delat v Ljubljano, a sem se leta 1974 poročil, leto kasneje dobil starejšega sina. Izborili smo si, da so v četrtek
oddaje potekale iz Maribora, in tako je bilo dolgo časa. Zaradi izobrazbe me niso hoteli dati za urednika te
oddaje, in sem bil blazno jezen in lepega dne tik pred božičem leta 1977 dal odpoved. Nisem vedel, kam bom
šel, a prišel je klic iz Ljubljane in sem začel delati pri Radijskem dnevniku v Ljubljani. V Mariboru smo prvi
imeli voden Radijski dnevnik, kar so nato povzeli tudi v Ljubljani. Ni bila neka pogruntavščina, saj so to v
Avstriji delali že leta prej. V Ljubljano so me pripeljali, da bi pomagal soustvariti ta 'živi' Dnevnik.
Delal sem tudi druge stvari. V živo sem prenašal številne proslave, med drugim pogrebe. Tudi ko je leta 1979
umrl Edvard Kardelj in pa leto kasneje Josip Broz - Tito, ko sem bil kar tri mesece v 'pripravljalni' fazi, saj se
je vedelo, da bo kmalu umrl. Nato so me nagovorili, da sem šel za radijskega dopisnika v Beograd, kjer sem
kasneje delal še za televizijo. Moj edini pogoj je bil, da lahko štirikrat na mesec pridem nazaj v Maribor tedaj je še bila redna letalska povezava med Mariborom in Beogradom -, kjer sem imel družino, in so mi to
odobrili. Podobno so se vračali politiki. Takrat je zvezna skupščina delala od torka do četrtka in se ob koncih
tedna ni nič dogajalo. Po petih ali šestih letih sem se vrnil iz Beograda in šel na televizijo, ki je v osnovi nisem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

maral, četudi sem delal posamezne TV-prispevke, intervjuje in komentarje o gospodarstvu in politiki, ki jih
danes praktično ni. Sta me pa Aleks Štakul in Stane Grah nahecala, da sem začel voditi TV Dnevnik. Sam
nisem pristaš tega, da se moraš pojaviti na TV in si potem znan. Tega sem se po kakšnih štirih letih stalne
vožnje med Mariborom in Ljubljano naveličal in se vrnil na Radio Maribor. Leo Kremžar, ki sem mu pred leti
pomagal priti na Radio Maribor, me je vzel nazaj na Radio Maribor."
Iz Beograda je z vami prišla oddaja Dobro jutro, Maribor.
"Tam je to oddajo vodil zgolj Duško Radović, ki je zjutraj povedal nekaj fenomenalnih aforizmov o
aktualnem dogajanju in čisto nič več. Oddaja je trajala le od sedme do pol osme ure zjutraj. Mi smo to
prenesli na lokalni radio in v njem informirali in razpravljali o najbolj aktualnih dogodkih v Mariboru in
okolici. Potem sem imel vedno manj prostora za prispevke, saj je bila poslušanost velika in so oddajo
preplavili oglasi, ki so se povečali za sedemkrat. To oddajo sem delal sedem let in v njo je bilo vloženo
bistveno več časa, kakor je sama oddaja trajala."
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Pred prihodom v NK Maribor se je kalil v tenisu
Kako pa je prišlo do angažiranja v NK Maribor, kjer ste bili med letoma 1998 in 2002 predsednik
kluba?
"V športu sem bil ves čas. Pri Železničarju kot košarkar pa potem, ko sem se vrnil v Slovenijo, pri teniškem
klubu ŽTK. Potem me je leta 1984 zdaj že pokojni Večerov novinar Mirko Lorenci nagovoril, da bi kandidiral
za predsednika ŽTK, in sem predstavil, kaj vse bi razvijali, in dobil podporo članov, čeprav za sabo nisem
imel nobenega od direktorjev mariborskih podjetij. Tam smo zgradili 13 teniških igrišč, postavili teniško
dvorano, imeli močno teniško šolo z veliko nadobudnimi igralci, tudi manj premožnih staršev, in med njimi je
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bila Tina Pisnik. Po kakšnem desetletju dela sem v ŽTK odstopil.

49

Vecer.com
Država: Slovenija

16.11.2020
Ponedeljek, 06:00

Kazalo

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

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/intervju-jo...

13 / 18

Prihod nogometašev NK Maribor na mariborsko letališče - Bojan Prašnikar in Jože Jagodnik
JANKO RATH

Januarja 1998 so k meni prišli nogometni znanci, ali bi prevzel predsedovanje NK Maribor, ki pa je bil v
težavni finančni situaciji. In tudi v tem klubu nisem imel za sabo nobenega velikega sponzorja ali podjetja. V
Sloveniji so bili trije veliki športni klubi - hokejski klub Jesenice, košarkarski klub Olimpija in nogometni
klub Maribor. V upravnem odboru KK Olimpija je bilo šest članov vlade, na Jesenicah so imeli vse gorenjske
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vplivneže, v Mariboru pa sem bil sam kot nekdanji novinar in nekdanji poslanec SD, pravzaprav sem bil
takrat brezposeln. Ko sem prišel v NK Maribor, je bil tam neugotovljen znesek minusa, najprej sem šel do
takratnega direktorja Pivovarne Laško, Toneta Turnška, ki pa mi je postavil pogoje, koga iz kluba ne smem
vzeti. Nato sem šel do Nove KBM in takratne Zavarovalnice Maribor in naletel na prepotrebno podporo, da
smo lahko klub zagnali v pravo smer."
Kakšni so spomini na čas, ko ste predsedovali ob premierni uvrstitvi NK Maribor v ligo prvakov v
sezoni 1999/2000? Kaj je šlo narobe, da je klub znova zašel v finančne težave?
"Ob prvi uvrstitvi NK Maribor v ligo prvakov smo bili vsi vzhičeni, a obenem nepripravljeni na ta dosežek.
Bili smo polpoklicni klub, z dvema ali tremi zaposlenimi, danes je tam 20 zaposlenih, kar je po svoje
pričakovano, saj se je klub kasneje še trikrat uvrstil v evropsko ligo in dvakrat v ligo prvakov. V sezoni
1999/2000 sta poleg nas v ligi prvakov nastopala graški Sturm in Dinamo Zagreb in težko je bilo dobiti
ustrezen igralski kader, ko so na 200 kilometrih razdalje v ligi prvakov igrali kar trije klubi. Naši nogometaši,
ki so tedaj vsi zaslužili od 60 tisoč nemških mark naprej, so se želeli primerjati z njimi, a te primerjave so bile
nerealne. Pri prejemkih smo jim popustili, kar je bila naša velika napaka. Res je, da smo prodali nekatere
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nogometaše: Amirja Karića Ipswichu in Muamerja Vugdaliča Šahtarju Doneck, pri čemer smo za prvega
iztržili 1,5 milijona dolarjev, za drugega pol manj, a po drugi strani tri milijone švicarskih frankov ali polovico
zaslužka od uvrstitve v ligo prvakov investirali v stadion (nove slačilnice, nove sedeže), četudi je (bil) last
občine.
Okrog kluba in igralcev so se pojavili različni šakali, ki so v javnost metali dimne bombice in nam škodovali.
Imeli smo tudi davčni nadzor in prijavo na sodišču, a je bilo štiri leta kasneje vse zavrženo. Klubu je bilo
nekaj denarja vrnjenega in po letu 2002, ko sem kot predsednik kluba odstopal kakšnega pol leta, je bila
finančna situacija težka, a še zdaleč ne tako kot ob mojem prihodu ali da ne bi bila rešljiva, saj je davčna
uprava pristala na preložitev plačila 1,5 milijona nemških mark dolga. Do koronskih časov sem redno
obiskoval tekme NK Maribor in le redkokatero izpustil. Po odhodu iz NK Maribor sem se zaposlil v
zasebnem podjetju, saj zame kot nekdanjemu politiku ni bilo več prave službe v medijih."
Zadnja leta ste v pokoju in ste se umaknili iz javnega življenja. Kaj zdaj počnete kot upokojenec, kaj so
vaši hobiji, imate vikend?
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"Ne, vikenda nimam. Veliko pa jadram. Z jadrnico sem prejadral že ves Jadran, tudi Sredozemsko morje v
dolžini 2763 milj - od Francije do Portugalske in od Gibraltarja do Splita. Prvo jadrnico sva naredila z enim
od mojih dobrih prijateljev, narejena je bila v Mariboru, na Pobrežju, pri legendi slovenskega jadranja Toniju
Sabotu. Vedno sem imel manjše jadrnice, jadral pa sem sam, včasih v manjših skupinah. Trenutno imam 40 let
staro jadrnico, dolžine 8,5 metra, zasidrano na Hvaru, in do letošnje epidemije koronavirusa sem vedno vsaj
enkrat letno jadral z njo po Jadranu."
Od kod vzdevek železni Jože - od pokojnega Večerovega novinarja Slobodana Pejića?
"Ja, drži, da mi je on dal ta vzdevek, a ne vem natančno, zakaj mi ga je pripisal. A če me je primerjal z
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železno lady Margaret Thatcher, je ona upravičeno železna, kar bi zame težko veljalo."
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Z danes že pokojnim Smiljanom Krežetom, legendarnim napovedovalcem tekem NK Maribor, maja 2000 po zmagi nad
velenjskim Rudarjem
SAŠO BIZJAK

Uspel pri Športnem vikendu Maribora, pri univerzijadi ne
Vodili ste otvoritev prvega Festivala Lent, ko so vas še imenovali prvi (radijski) glas Maribora.
"To ne drži povsem. Vodil sem splavarski krst, ki je potekal od Koblarjevega zaliva do Lenta. Tam se je potem
odvijal Folkart, ki je bil s splavarskim krstom predhodnik Festivala Lent. Takrat sem vodil v Mariboru velika
silvestrovanja na prostem, čemur so sledila vsa bližnja večja mesta, vključno z Ljubljano."
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Bili ste pobudnik akcije Športni vikend Maribora. Kaj ste hoteli z njo doseči?
"Pravzaprav smo želeli, da bi lahko čim več Mariborčanov in okoličanov igralo tenis, saj je bilo na Braniku
dvanajst teniških igrišč in na ŽTK še pet, tenis pa je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zelo popularen.
Zato je bila želja, da bi lahko vsaj en konec tedna igrali tenis vsi, ki jih to zanima, in brezplačno. Šel sem na
Športno zvezo Maribor, kjer sta bila Rudi Bračič in Marjan Kosi za mojo pobudo, takratni predsednik Športne
zveze Maribor Karl Ferenčak, sicer predsednik mariborskega okrožnega sodišča, pa je predlagal, da se v
Športni vikend Maribora (ŠVM) vključi tudi druge športe, in tako je na koncu bilo. Prvi ŠVM je potekal pod
geslom 'Mariborčani se ne damo, športniki pa sploh ne' in za prvo prireditev smo od tovarne MTT dobili 500
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zastavic. No, letos je potekal že 30. ŠVM."
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IGOR NAPAST

Sodelovali ste pri projektu mariborske zimske univerzijade, ki pa je leta 2013 ni bilo. Zakaj ne?
"Mariborska oblast na čelu s Francem Kanglerjem je želela izvesti ta projekt, a ni vedela, kako. Še bolj so bili
negotovi državni uradniki, ki bi gradnjo določenih športnih objektov podprli, ne pa cestne infrastrukture,
sploh ne v znesku 300 milijonov evrov, kolikor so bili prvi predlogi. Nič ni pomagalo, da so vrednost projekta
znižali na 150 milijonov. So pa želeli urediti cesto med Mariborom in Rušami, tudi žičnice na ruškem in
mariborskem območju. V Erzurumu so recimo Turki v zimsko univerzijado investirali več milijard evrov zgradili v mestu letališče, dve avtocesti, postavili univerzo za 50 tisoč študentov. V tisto hribovje na 2000 do
3000 metrov nadmorske višine so ogromno investirali in postavili temelje, da mesto nekoč organizira celo
zimske olimpijske igre, kar pa bi bilo v Sloveniji navkljub neprimerno večji smučarski tradiciji skoraj
nemogoče izvesti."
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Ptujski mestni svet: Nadzor pokazal
številne nepravilnosti pri poslovanju
gledališča

Seja ptujskega mestnega sveta je že drugič potekala v Dominikanskem samostanu, kar 12 svetnikov
pa se je seje udeležilo preko spletne aplikacije.
HOJKA BERLIČ
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Hojka Berlič

16.11.2020, 19.55

Ptujske mestne svetnike razburile številne pomanjklivosti in
nepravilnosti, ki jih je odkril nadzorni odbor pri poslovanju ptujskega
gledališča. Direktor bo lahko poslovanje pojasnjeval na januarski seji.
Ptujski mestni svetniki so se danes zbrali na 20. redni seji, ki je ob zaostrenih ukrepih zaradi
epidemije novega koronavirusa tokrat potekala v Dominikanskem samostanu, kar nekaj
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svetnikov pa se je seji pridružilo preko spletne aplikacije.

Najbolj vroča razprava se je sicer na seji odvila ob zadnji točki dnevnega reda - informaciji o
dokončnem poročilu nadzornega odbora občine o izvedbi nadzora nad poslovanjem Mestnega
gledališča Ptuj, iz katerega je bilo razbrati, da je odbor pri svojem pregledu poslovanja v letih
2018 in 2019 naletel na precej pomanjkljivosti in nepravilnosti ter številne težave, ki naj bi
vlekle že vrsto let. "Te morda vsaka za sebe še ne pomenijo nekega konkretnega razloga za
predlog neke razrešitve. Ko pa sešteješ vse te pomanjkljivosti, napake, neke postopke, ki niso
izvedeni oziroma pravilno vodeni, se pa nabere. Nadzorni odbor je zato dal možnost, da
mestno gledališče samo odpravi napake v rokih od 30 do 60 dni," je povedala članica
nadzornega odbora Maja Majnik Berghaus, ki je še dodala, da je tudi na seji njihovega
odbora prišlo do predloga, da bi v poročilu predlagali razrešitev direktorja gledališča, ki pa je
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bil preglasovan. Tudi po osebnem mnenju Majnik Berghausove je namreč treba človeku,
katerega razrešitev predlagaš, dati tudi takoj možnost, da se o tem izjasni. Kot je pojasnila
županja Nuška Gajšek, direktor gledališča Peter Srpčič na tokratni seji mestnega sveta ni bil
prisoten, saj so točko v skladu s poslovnikom in stalno prakso umestili na sejo zgolj kot
informacijo: "Kar pomeni, da se o njej predvidoma ne razpravlja in ne glasuje. Ker pa so
svetniki odprli razpravo, smo jim seveda besedo dovolili." Razpravo o poslovanju gledališča
naj bi sicer opravili na januarski seji, ko bo dobil možnost, da situacijo pojasni, tudi direktor.
Gajškova je ob tem izrazila tudi nezadovoljstvo z dolgoletnimi rdečimi številkami gledališča:
"Ne more biti konstantni izgovor, da občina da premalo denarja. Vsak dober gospodar mora
gospodariti s tem, kar ima in temu prilagajati svoje delovanje." Opozorila pa je še na
odgovornost sveta zavoda, "ki mora spremljati delovanje, kdaj tudi kritično oceniti in
usmerjati direktorja".

Pol kubičnega metra brezplačnih odpadkov
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Svetniki so precej časa razpravljali in na koncu z le glasovom večine sprejeli tudi predlog
spremembe pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini, ki med drugim natančneje opredeljuje, koliko odpadkov lahko posamezni
občan brezplačno letno pripelje in odloži v CERO Gajke. Skupna masa teh odpadkov znaša
pol kubičnega metra letno, kar približno pomeni eno avto prikolico. Do sedaj namreč po
besedah direktorja Javnih služb Ptuj Alena Hodnika ni bilo jasno, ali omejitev velja v skupni
količini količini pol kubičnega metra za vse odpadke ali pa za vsako frakcijo odpadkov
posebej, torej gradbene ali biološke odpadke: "Gre namreč za odpadke, ki jih sicer
brezplačno odloži tisti, ki jih pripelje, se pa strošek podeli v skupni masi vseh odpadkov, zato
je naše stališče vseskozi bolj v smeri, da naj bo teh odpadkov čim manj in naj se raje odpadki
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zbirajo v organiziranem sistemu od vrat do vrat, s čimer je tudi porazdelitev stroška bolj
pravična." Precej svetnikov je sicer predlogu nasprotovalo, saj so menili, da bo takšna
omejitev prinesla bolj množično odlaganje odpadkov v gozdovih.
Svetniki so danes potrdili še projektno nalogo za projekt Vitalizacije Ptujskega jezera, ki bo
podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev veljavnega Medobčinskega lokacijskega načrta
za Ptujsko jezero. Potrdili pa so tudi dokumente identifikacije investicijskih projektov
prenove atletskega dela ptujskega stadiona, gradnje gasilskega doma Pacinje ter nabave
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gasilskega vozila PGD Grajena.

59

16.11.2020

Dnevnik.si

Ponedeljek, 17:10

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042943413/posel/novice/pov...

1/3

Dnevnik.si

SLOVENIJA

Igor Dernovšek
16. november 2020 15:30
16. november 2020 17:10
Predviden čas branja: 4 min

Povprečna bruto plača od septembra lani
višja za 5,1 odstotka, povprečna neto plača
pa za 5,8 odstotka

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

Povprečna plača za september je v Sloveniji znašala 1799,07 evra bruto oziroma 1169,52 evra
neto. V primerjavi s septembrom lani se je povprečna bruto plača zvišala za 5,1 odstotka,
povprečna neto plača pa za 5,8 odstotka.

(Foto: Povprečna bruto plača v zasebnem sektorju je za dobrih 500 evrov nižja kot v javnem
sektorju. / Jaka Gasar)

Povprečna plača za september je v Sloveniji znašala 1799,07 evra bruto
oziroma 1169,52 evra neto. Od plače za avgust sta bili obe nominalno
nižji za 0,7 odstotka, realno, ob upoštevanju inflacije, pa za 0,3 odstotka,
je danes sporočil državni statistični urad Surs.
Povprečna mesečna bruto plača se je v primerjavi s septembrom lani
zvišala za 5,1 odstotka, povprečna neto plača pa za 5,8 odstotka. Če
primerjamo obdobje od januarja do septembra 2020 z istim lanskim
obdobjem pa se je povprečna bruto plača nominalno zvišala za 5,5
odstotka in realno za 5,3 odstotka. Povprečna neto plača se je povečala
za 6,5 odstotka in realno za 6,3 odstotka.
Povprečna plača v celotnem javnem sektorju, vključno z 'državnimi'
podjetji, je znašala 2113,39 evra bruto oziroma 1361,72 evra neto. V
sektorju država, kamor sodi javni sektor v običajnem smislu besede, je
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znašala 2155,93 evra bruto ali 1388,17 evra neto. Povprečna plača v
zasebnem sektorju je znašala 1651,25 evra bruto oziroma 1079,12 evra
neto.
Povprečna bruto plača za september je bila v zasebnem sektorju za 1,3
odstotka nižja od plače za avgust, medtem ko je bila v sektorju država
višja za 0,9 odstotka. V primerjavi s plačo za september 2019 se je
povprečna bruto plača v sektorju država zvišala za 5,3 odstotka, v
zasebnem sektorju pa za 5,2 odstotka. Povprečna neto plača je bila v
sektorju država višja za 6,1 odstotka in v zasebnem sektorju za 5,9
odstotka.

Največ zaslužijo v nančnih dejavnostih in
energetiki
Najvišjo povprečno plačo za september so zabeležili v finančnih in
zavarovalniških dejavnostih (2533,97 evra bruto oziroma 1572,63 evra
neto), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (2525,29
evra bruto oziroma 1589,80 evra neto), in v informacijskih in
komunikacijskih dejavnostih (2432,18 evra bruto in 1533,17 evra neto).
Najnižja plačo so imeli v tako imenovanih drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnostih, kamor med drugim sodijo tudi zaposlovalne agencije,
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varovanje in čiščenje (1230,28 evra bruto oziroma 853,25 evra neto) in v
gostinstvu (1234,12 evra bruto ali 838,70 evra neto).
V najbolj razširjenih predelovalnih dejavnostih je povprečna bruto plača
za september znašala 1719,91 evra bruto oziroma 1124,66 evra neto, v
NAJNOVEJŠE

trgovini 1635,88 evra bruto ali 1068,16 evra neto, v gradbeništvu pa
1398,97 evra bruto in 930,54 evra neto. V javni upravi in obrambi je

#foto Zaradi
prehitre vožnje
prebil varovalno
ograjo in padel na
odstavni pas av...

povprečna plača znašala 2282,06 bruto in 1466,82 evra neto, v zdravstvu

16 min

Gantar pričakuje,
da bi lahko
ukrepe sproščali
že čez 14 dni

Plače najbolj porasle v izobraževanju in
zdravstvu

16 min

Madžarska in
Poljska blokirali
ključna dela
svežnja za
spoprijem Evrope
s pandem...

Povprečna bruto plača je v primerjavi s plačo za lanski september porasla

6 min

41 min

1 ura

Sudan skuša
poskrbeti za
25.000 beguncev
iz Etiopije
Vreme: V torek se
bo razjasnilo
Vse objave

in socialnem varstvu 2035,13 evra bruto in 1307,69 evra neto, in v
izobraževanju 1976,02 evra bruto in 1285,11 evra neto.

v vseh dejavnostih, najbolj v izobraževanju, in sicer za 7,4 odstotka (neto
za 7,7 odstotka). V gradbeništvu sta povprečna bruto in neto plača
porasla za 6,7 odstotka, v dejavnosti oskrbe z vodo ter ravnanju z
odplakami in odpadki pa za 5,9 odstotka bruto oziroma 6,9 odstotka neto.
Najmanj je povprečna plača porasla v gostinstvu (bruto za 1,7 odstotka in
neto za 2,5 odstotka). Povprečna bruto plača v predelovalnih dejavnostih
se je od septembra lani zvišala za 4,6 odstotka in neto za 5,2 odstotka, v
trgovini pa za 4,2 oziroma za 5,1 odstotka.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do septembra
2020 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za isto lansko
obdobje zvišala v večini dejavnosti, najopazneje v zdravstvu in socialnem
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varstvu (za 12,9 odstotka). Znižala se je le v gostinstvu, in sicer za 1,9
odstotka.
Najvišjo povprečna bruto plača je bila septembra v osrednjeslovenski
regiji (1983,89 bruto oziroma 1272,93 evra neto), najnižja pa v primorsko
- notranjski regiji (1608,07 evra bruto ali 1062,47 evra neto). Od
septembra lani je najbolj porasla v posavski regiji (1731,22 evra bruto in
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1132,43 evra neto), in sicer za 8,1 odstotka.
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Se bo Slovenija zanašala na sonce in veter ali na uran?

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

dnevnik.si/1042943452/slovenija/se-bo-slovenija-zanasala-na-sonce-in-veter-ali-na-uran-

Energetsko poročilo Mednarodne agencije za energijo World Energy Outlook 2020 ugotavlja, da je
pridobivanje energije iz sonca trenutno »najcenejša elektrika v zgodovini«. Fotovoltaična tehnologija
je na trgih večine razvitih držav cenejša od tehnologije za pridobivanje električne energije iz premoga
in plina. Poročilo zato predvideva, da bo delež energije, pridobljen iz sonca, do leta 2040 kar do 43
odstotkov višji, kot so predvidevali še pred dvema letoma, saj je tehnologija od 20 do 50 odstotkov
cenejša, kot so računali.
Da sta sonce in veter »najcenejša obnovljiva vira energije na svetu«, so poudarjali tudi mednarodni
gostje spletne konference, ki jo je organizirala slovenska nevladna organizacija Greenpeace.

Svetovni trendi
Jochen Markard, višji raziskovalec na züriški univerzi za uporabne znanosti, je izračunal, da bo cena
inštalirane kilovatne ure solarnih panelov znašala le 0,039 dolarja (0,03 evra), cena inštalirane
kilovatne ure pri koncentrirani sončni elektrarni 0,075 dolarja (0,06 evra), cena inštalirane kilovatne
ure vetrne elektrarne pa le 0,043 dolarja (0,04 evra) za kilovatno uro.
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Vse nižje cene so glavni razlog, da sta vetrna in sončna energija v prvi polovici leta prispevali že
približno desetino proizvedene elektrike na svetovni ravni, medtem ko je bil njun delež leta 2015, ko
je bil podpisan pariški podnebni sporazum, petodstoten. Več kot 70 odstotkov novoinštaliranih
globalnih proizvodnih zmogljivosti temelji na obnovljivih virih, četrtina pa na jedrski tehnologiji. Še
vedno sicer prevladujejo termo in plinske elektrarne, jedrska energija ima približno desetodstoten
delež, toda Dave Jones z raziskovalnega inštituta Ember predvideva, da bi vetrna in sončna
energija prihodnje leto lahko prehiteli jedrsko. Proizvodnje nekaterih evropskih držav, denimo
Poljske, Češke, Nemčije in Bolgarije, sicer še temeljijo na premogu. Tega naj bi opustili do leta 2038.
»A Nemčija in Velika Britanija kljub temu že več kot 35 odstotkov svojih potreb zadovoljujeta z
obnovljivimi viri,« je dejal. Nemčija, ki je še v začetku tisočletja večino svojih potreb po elektriki
zadovoljila z nuklearkami in termoelektrarnami, danes z vetrnicami proizvede 120 teravatnih ur
električne energije, kar je malenkost več kot z lignitom, proizvodnja iz nukleark pa znaša le še 95
teravatnih ur, je navedel Jochen Markard.
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Pa Slovenija?
Slovenija se zelo počasi premika v smeri svetovnih trendov. Pod okriljem Holdinga Slovenske
elektrarne (HSE) je sredi oktobra na strehi male hidroelektrarne Hubelj začela delovati sončna
elektrarna. Ima 71 kilovatov inštalirane moči in je postavljena na 850 kvadratnih metrih, v svoji 27letni življenjski dobi pa bo proizvedla okoli 2,1 gigavatne ure električne energije. HSE sicer upravlja
še štiri sončne elektrarne s skupno močjo 1,086 megavata. Vlada je konec poletja prižgala zeleno luč
za spremembe državnega prostorskega načrta v občini Brežice, da bi lahko družba HESS naslednje
leto na območju načrtovanega odlagališča za sedimente za hidroelektrarno Brežice postavila sončno
elektrarno z močjo šest megavatov.
»Sončne in vetrne elektrarne proizvajajo elektriko za enako ceno kot obstoječe termoelektrarne,
gradnja novih pa je cenejša kot vzdrževanje starejših termoelektrarn. Poleg tega bosta veter in sonce
čez 5 do 7 let cenejša vira kot nove termo- in plinske elektrarne,« poudarja vodja raziskav na
Inštitutu za trajnostno prihodnost sydneyjske tehniške univerze Sven Teske. »Sončni paneli so
rentabilni v času od sedem mesecev do enega leta, vetrnice pa v obdobju od pet do sedem mesecev,«
dodaja.
Kritiki oporekajo, da ti stroški ne vključujejo razgradnje in hranilnikov, kar pa za termoelektrarne ali
nuklearke ne velja. Kljub temu pa Teske poudarja, da vsi stroški, povezani s sončnimi ali vetrnimi
elektrarnami, niso primerljivi s stroški nuklearne elektrarne. Jedrski scenarij je sicer eden izmed
dveh ponujenih v osnutku dolgoročne podnebne strategije Slovenije. Drugi blok jedrske elektrarne v
Krškem pa je projekt, ki se vse pogosteje omenja na političnem parketu kot nizkoogljičen vir, ki naj
bi Slovenijo približal izpolnitvi ciljev v nacionalnih strategijah.

Alarmantna opozorila
»Jedrska energija zaradi dolge gradnje, ki traja več kot deset let, ni pravi pristop k razogljičenju,«
medtem poudarja raziskovalec na nemškem Inštitutu za ekonomske raziskave Ben Wealer. Njena
raba nikoli ni bila ekonomsko upravičena, še zlasti upoštevajoč razgradnjo in odlaganje jedrskih
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odpadkov.
Profesor Stephen Thomas z greenwiške univerze v Veliki Britaniji tako pripoveduje, da naj bi
nuklearka Hinkley Point C, ki jo gradijo že od leta 2016, po ocenah iz leta 2008 stala 2,8 milijarde
funtov (3,12 milijarde evrov), do danes pa je cena narasla že na 23,2 milijarde funtov (25,87
milijarde evrov). »Gradnja nukleark je prepočasna in predraga,« je bil jasen. Hinkley Point C naj bi
bil končan leta 2025, a Thomas meni, da se to ne bo zgodilo. »Hikley Point C bo skupaj s ceno
električne energije v svoji življenjski dobi potrošnike stal več kot 50 milijard funtov (55,75 milijarde
evrov),« je prepričan. Velika Britanija sicer 25 odstotkov svoje električne energije pridobi iz jedrskih
elektrarn.

Težava sezonske hrambe

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

Slovenija ima dve veliki bateriji za shranjevanje električne energije, in sicer hranilnik z močjo 15
megavatov v Kidričevem in hranilnik z močjo 12 megavatov na Jesenicah, a sta omejeni na nekaj ur.
Inštalirana moč povprečne termoelektrarne je približno petdesetkrat višja. Hranilniki tako ne
premoščajo težave sezonske hrambe električne energije, denimo v zimskem času, ko je učinkovitost
sončnih elektrarn najnižja.
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So mogočna drevesa spet padla zaradi parkirišča?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Prebivalci Kolezije so zgroženi nad posekom dreves na večjem zemljišču med fakulteto za
matematiko in fiziko ter Kemijskim inštitutom v bližini Hajdrihove ulice, kjer ima sedež tudi več
podjetij in upravnih institucij, recimo direkcija za vode, Perftech in Datalab. Na gradbišču smo od
delavcev slišali, da bo na tem mestu zraslo parkirišče, naročnik pa naj bi bila bližnja fakulteta za
matematiko in fiziko. Informacija o parkirišču zelo verjetno drži, a da bi posek naročila fakulteta, so
nam tam zanikali.

Zemljišče je v zasebni lasti
Bernarda Golob Hribar, tajnica fakultete, nam je dejala, da z deli nimajo popolnoma nič, saj niso
lastniki zemljišča, o čemer smo se prepričali tudi sami v zemljiški knjigi. Lastnici velikega zemljišča
sta namreč dve fizični osebi in ne katera od bližnjih ustanov ali podjetij. Na zemljišču ni vpisana
nobena plomba, nobene informacije tudi ni, da bi bilo zemljišče v postopku spremembe lastništva.
Tudi če bi želel kdo to zemljišče kupiti, bi bil soočen s precejšnjimi omejitvami pri gradnji, saj je po
namembnosti tu dopuščena le gradnja stavb za izobraževanje z nekaj dopustnimi spremljajočimi
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dejavnostmi. Glede na to je dolgoročno gledano to zemljišče najverjetneje namenjeno širitvi fakultete
za matematiko in fiziko. Golob-Hribarjeva nam je povedala, da interes fakultete gotovo obstaja, a da
za zdaj načrtov nimajo.
Na ljubljanski občini so nam povedali, da s posekom dreves niso uradno seznanjeni in da niso prejeli
nobene vloge za izdajo kakršnega koli soglasja. Dodali so, da je za to področje pred gradnjo
predviden sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta, poimenovanega Območje fakultet
na Hajdrihovi. Dopustna bo gradnja do pet nadstropij visokih stavb, pri načrtovanju podzemnih
garažnih etaž pa bi morali upoštevati primanjkljaj parkirnih prostorov na območju Inštituta Jožefa
Stefana. Občinski prostorski načrt predvideva tudi, da se mora ohraniti zdrava vegetacija, ki pa so jo
lastniki zemljišča zdaj v veliki meri odstranili.
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Drevesa prepuščena lastnikom
Na občini še pravijo, da je do gradnje na tem območju mogoče urediti začasno parkirišče, kar je
praksa, ki se je v zadnjih letih v Ljubljani izjemno razširila. Kot smo že večkrat pisali, ne občina ne
država pri nas ne moreta preprečiti poseka dreves na zasebnem zemljišču, če ta drevesa niso posebej
zaščitena kot naravna ali kulturna dediščina. Ministrstvo za okolje in prostor je ob zadnji spremembi
zakona o urejanju prostora jeseni 2017 sicer prisluhnilo pripombam občin, da so nemočne pri
zavarovanju dreves na zasebnih zemljiščih, in predvidelo poseben odlok o urejanju podobe naselij in
krajine, v katerem bi med drugim lahko določile pogoje za urejanje in vzdrževanje zelenih površin
tudi na zasebnih zemljiščih. A občine so v pripravah teh odlokov zadržane, saj se odpira vrsta
vprašanj o smiselnosti tega ukrepa, če se prej ne razreši vprašanje pristojnosti občin za ukrepanje na
zasebnih zemljiščih. Zato se je več občin obrnilo na Skupnost občin Slovenije, da bi jim pomagali
pripraviti ustrezne podlage za sprejem in uveljavitev odlokov.
Kot nam je pred časom povedala Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije,
pri oblikovanju smernic za pripravo odlokov sodelujejo že z več 50 občinami, tudi največjima,
Ljubljano in Mariborom, pri tem pa se največ ukvarjajo ravno z vprašanjem posega v zasebno
lastnino.

Med drevesi in avtomobili bistvena razlika
Drevesa dokazano znižujejo temperaturo v okolici, medtem ko avtomobilska pločevina in asfaltirane
površine temperaturo v okolici zvišujejo, kar je ob vedno višjih temperaturah v mestih še posebej
problematično. Drevesa iz ozračja črpajo toplogredni plin CO2, medtem ko ga avtomobili v ozračje
spuščajo. Dokazan je tudi pozitiven učinek dreves pri zadrževanju padavin in uravnavanju vlage, na
kar parkirani avtomobili spet negativno učinkujejo.
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Težav s signalom v KS Gradin še ne bo konec
Nataša Hlaj

Istra

16. 11. 2020, 06.05
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Na koprski upravni enoti se je zgodilo nenavadno naključje. Na isti dan, kot smo poizvedovali, zakaj že eno
leto odločajo o izdaji gradbenega dovoljenja za bazno postajo za vzpostavitev komunikacijskega sistema na
območju KS Gradin, so v UE Koper ta dokument uspeli pripraviti. Dolgotrajni postopki so medtem družbo
A1 odvrnili od načrtov, zato tamkajšnji krajani tudi v prihodnje ostajajo brez signala.

Prebivalci na območju KS Gradin že dolga leta opozarjajo, da imajo zaradi slabega komunikacijskega omrežja velike težave z mobilnim
signalom. Foto: Ilona Dolenc

GRADIN > Prebivalci na območju KS Gradin že dolga leta opozarjajo, da imajo zaradi slabega komunikacijskega
omrežja velike težave z mobilnim signalom. Ali je ta zelo slab, ali ga ni, ali pa uporabnika zaradi bližine državne
meje avtomatsko preklopi na hrvaško mobilno omrežje, kar posledično pomeni višje stroške.

Upajo, da bo A1 nadaljeval projekt
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“Mobilno telefonijo dnevno uporablja med 200 in 300 krajanov. Sive cone so kar goste, to pa je lahko velika ovira,
ko gre za reševanje življenj,” ocenjuje predsednik sveta KS Gradin Simon Markežič. Postavitev bazne postaje bi te
težave odpravila, a je vmes poseglo birokratsko kolesje.
200-300
krajanov na območju KS Gradin dnevno uporablja mobilno telefonijo
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Novica o pred dnevi izdanem gradbenem dovoljenju ga je razveselila. “Zadovoljni smo, da je do tega prišlo, a
obžalujemo, da so v upravni enoti za to potrebovali eno leto. Upamo, da se bodo v A1 vseeno odločili uresničiti za
tukajšnje krajane pomembno naložbo,” se nadeja Markežič.

Nesojeno bazno postajo za mobilni signal so nameravali postaviti na parceli za zaraščenim pobočjem ob cesti med Gradinom in
Abitanti.
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Simon Markežič
predsednik sveta KS Gradin
“Upamo, da se bodo v A1 vseeno odločili uresničiti za tukajšnje krajane pomembno naložbo.”

Gradnjo bazne postaje so za zdaj odmislili
V družbi A1 Slovenija pa so to možnost medtem že odmislili. Dobro leto trajajoči birokratski zapleti so namreč
posegli v njihove poslovne načrte. Denar za projekt v Gradinu so preusmerili v druge dejavnosti za širitev zmogljivosti omrežja, pojasnjuje Lan Orthaber iz A1. Uradne informacije o izdanem dokumentu še nimajo, a tudi to ne
spremeni ničesar.
“Gradnja bazne postaje ni v načrtu za prihodnje leto,” je jasen Orthaber. “Ne bo izboljšanja ne signala ne
širokopasovnega interneta ne TV signala. Krajani se lahko za ta dosežek zahvalijo Upravni enoti Koper,” je
kritičen Marko Gal, ki za A1 vodi ta projekt.
Spomnimo, da so v A1 novembra lani vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za namestitev bazne postaje za
dostop do kakovostnih storitev mobilne telefonije in hitrega prenosa podatkov v koprskem zaledju. Postavili bi jo
na 4852 kvadratnih metrov velikem zemljišču sredi ničesar, na neposeljenem območju med Gradinom in Abitanti. Z
lastnikom parcele so podpisali pogodbo o služnosti za gradnjo, postavitev, obratovanje in vzdrževanje bazne
postaje.

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

Vlogo so šele junija zares vzeli v roke
“V več kot pol leta nas niso obvestili niti o tem, ali imajo kakšne pripombe, kar bi lahko pomenilo, da vloge še sploh
niso obravnavali,” je v začetku junija za naš časopis ugibal Gal. V koprski upravni enoti se ne strinjajo z očitki, da so
zavlačevali in v postopku presegli vse razumne roke. So pa nekako potrdili Galove domneve, saj so pojasnili, da so
konec junija (po naših takratnih novinarskih poizvedovanjih) pooblaščenca podjetja A1 seznanili s pomanjkljivostmi
in nepravilnostmi v vlogi.
“Dali smo mu možnost, da se opredeli do ugotovljenih dejstev, vendar so se odločili za spremembo vloge. To je
dejansko postala nova vloga, ki smo jo morali ponovno preučiti,” navaja v.d. načelnika UE Koper Dejan Dodič.
Pravi, da so bila prvi vlogi priložena tudi nekatera mnenja, ki jim je veljavnost potekla, kar je razlog za zavrnitev
izdaje gradbenega dovoljenja, nekaterih mnenj pa niso priložili.

Ovira, ker gre za prvo območje kmetijskih zemljišč
Dodič ugovarja argumentu, da bi moral biti postopek enostavnejši, ker gre za zemljišče sredi ničesar, na
neposeljenem območju.
“Gre za prvo območje kmetijskih zemljišč, kjer so dovoljene le izjeme pri posegih. Prav tako morajo biti tudi za
gradnjo na teh območjih pridobljena vsa mnenja oziroma soglasja in izkazana mora biti pravica graditi na vseh
parcelah. Če bi investitor oziroma pooblaščenec to upošteval, bi upravna enota lahko bistveno prej izdala gradbeno
dovoljenje brez nepotrebnih zapletov,” sklene Dodič.
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Pritožbe gradbenih izvajalcev se selijo na DKOM
RADIO SLOVENIJA 1, 16.11.2020, DOGODKI IN ODMEVI, 15:47
GREGOR BUDAL (voditelj)
Natanko leto dni od razpisa še ni znano kdo bo drugi tir sploh gradil. Danes iz 2TDK na Državno revizijsko komisijo selijo
pritožbe gradbenih izvajalcev na odločitev o tem kdo so sposobni izvajalci, ki se lahko potegujejo za glavna gradbena
dela velikega projekta drugi tir Divača-Koper vredna 700 milijonov evrov. Alenka Terlep.
ALENKA TERLEP (novinarka)
V igri za izgradnjo so ostala štiri podjetja, ki jih je družba 2TDK izbrala v prvi fazi postopka, ko je bil odločilen faktor
usposobljenost. Tako so odpadli vsi kitajski gradbinci, tudi gigant China Construction Company in pritožbe izločenih
danes romajo na Državno revizijsko komisijo. Ta ima na voljo 40 dni časa, ta pa teče. In kje je razlog za tako dolge
postopke, smo vprašali na Gospodarski zbornici. Gregor Ficko prst usmeri v zakon o javnem naročanju.
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Pušča preveč manevrskega prostora v samih pritožbenih postopkih. Drugo kar je, da so določene odločitve, ki jih
sprejemajo tako naročniki v sklopu priprave razpisne dokumentacije kot tudi kasneje v pritožbenem postopku na Državni
revizijski komisiji nekonsistentne.
ALENKA TERLEP (novinarka)

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

Saj naj bi revizijska komisija v podobnih primerih odločala različno, vse to pa pritožbe samo vzpodbuja. Tudi 2TDK lovi
čas in bo kljub temu že pozvala izbrane štiri gradbince, da predložijo cene in rok izgradnje. To so Kolektor in GGD, oba v
konzorciju s tujci, Strabag in znani Cengiz, ki že gradi karavnško cev. Revizijska komisija bo morala odločiti tudi o
kitajskih pritožbah, kjer se zgodba najbrž ne bo zlahka končala. Do odločitve pa bo izbira 2TDK-ja ostala zapečatena na
varnem. V najboljšem primeru bomo tako za izbranca in predvsem končno ceno drugega tira izvedeli januarja.
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OKOLJE

So mogočna drevesa spet padla zaradi parkirišča?
V bližini Hajdrihove ulice na
Koleziji se je te dni zgodil ob-

sežen posek več odraslih dre-

predvidelo poseben odlok o urejanju
podobe naselij

vem mestu zraslo še eno

činskega

zasebni lasti, tu je predvidena

�

Hajdrihovi.

na

do
etaž

primanjkljaj

Kolezije

nad

zgroženi

so

posekom dreves na večjem zemljišču

prostorskega

Dopustna

površin

bo

A

visokih

nadstropij

pet

fa-

pa

parkirnih

območju Inštituta

prostorov

med fakulteto za matematiko in fizi-

cija, ki pa so jo lastniki zemljišča zdaj

Datalab. Na gradbišču smo od delavcev slišali, da bo na tem mestu zraslo
parkirišče, naročnik pa naj bi bila
bližnja fakulteta za matematiko in fiInformacija

ziko.

zelo

parkirišču

o

da bi posek naročila

verjetno drži, a

fakulteta, so nam tam zanikali.

ščih.

Kot

tem

območju

mogoče

ka

nami,

izjemno

Bernarda Golob Hribar; tajnica fakultete, nam je dejala, da z deli nimajo

popolnoma nič, saj niso lastniki

ze-

mljišča, o čemer smo se prepričali tu-

poali kul-

sebej

zaščitena kot

turna

dediščina. Ministrstvo za

naravna

sicer

prisluhnilo

pri

pripravo

za

največjima,

več 50 občiLjubljano

in

pri tem pa se največ uk-

predvideva, da

se

mora

na

zemljišču ohraniti zdrava

oko-

vegetacija, ki pa

lje in prostor je ob zadnji spremembi
zakona o urejanju prostora jeseni

2017

Slovenije,

zasebno lastnino. x
Občinski prostorski načrt

nem zemljišču, če ta drevesa niso

Zemljišče je v zasebni lasti

občin
smernic

varjajo ravno z vprašanjem posega v

zaseb-

na

tudi

Mariborom,

Kot smo že večkrat pisali,
občina ne država pri nas ne more-

ta preprečiti poseka dreves

Skupnosti

generalna sekretar-

odlokov sodelujejo že z

se

razširila.
ne

časom povedala

je pred

nam

oblikovanju

urediti za-

je v zadnjih letih v Ljubljani

se je več občin obrnilo na
občin Slovenije, da bi jim

Jasmina Vidmar,

Drevesa prepuščena lastnikom
Na občini še pravijo, da je do gradnje
časno parkirišče, kar je praksa, ki

ob-

zasebnih zemlji-

pomagali pripraviti ustrezne podlage
za sprejem in uveljavitev odlokov.

v veliki meri odstranili.

na

Zato

Skupnost

se prej

vprašanje pristojnosti

čin za ukrepanje na

Jožefa Stefana. Ob-

ko ter Kemijskim inštitutom v bližini
Hajdrihove ulice, kjer ima sedež tudi

se odpira vrsta vprašanj

smiselnosti tega ukrepa, če

ne razreši

na

činski prostorski načrt predvideva tudi, da se mora ohraniti zdrava vegeta-

več podjetij in upravnih institucij, recimo direkcija za vode, Perftech in

o

morali upoštevati

bi

tudi na zasebnih zemljiščih.
občine so v pripravah teh odlokov

zadržane, saj

pri načrtovanju podzemnih ga-

ražnih

Peter Pahor

Prebivalci

kultet
stavb,

podrobnega

in krajine, v katerem
bi med drugim lahko določile pogoje
za urejanje in vzdrževanje zelenih

sprejem ob-

poimenovanega Območje

načrta,

gradnja

gradnja fakultetnih stavb.

da so nemočne pri zavarova-

glasja. Dodali so, da je za to področje
pred gradnjo predviden

za-

občin,

nju dreves na zasebnih zemljiščih, in

no seznanjeni in da niso prejeli nobene vloge za izdajo kakršnega koli so-

ves. Vse kaže, da bo na njiho-

časno parkirišče. Zemljišče je v

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

da s posekom dreves niso urad-

dali,

so

jo

lastniki zemljišča zdaj v
veliki meri odstranili.

pripombam

di sami v zemljiški knjigi. Lastnici velikega zemljišča sta namreč dve fizič-

ni osebi in ne katera od bližnjih ustanov ali podjetij. Na zemljišču ni vpisana nobena plomba, nobene infor-

m

.

,f

i

n 7

-

þ

m

tudi ni, da bi bilo zemljišče v

macije

postopku spremembe lastništva.

Tu-

di če bi želel kdo to zemljišče kupiti,
bi bil soočen s precejšnjimi omejitvami pri gradnji, saj je po namembnosti

tu

dopuščena le

izobraževanje
spremljajočimi
to

na

je

mljišče

ritvi

z

gradnja stavb

nekaj

dejavnostmi.

dolgoročno gledano
najverjetneje

za

dopustnimi

Glede
to

namenjeno

ze-

ši-

fakultete za matematiko in fizi-

ko. Golob-Hribarjeva nam je povedala, da interes fakultete gotovo obsta-

Zemljišče, nekoč polno dreves, je zdaj počiščeno in kmalu lahko tu pričakujemo

ja, a da za zdaj načrtov nimajo.

novo parkirišče.

Na

ljubljanski občini so

nam

O

Tomaž Skale

pove-
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• Kaj pravijo izračuni o zapiranju posameznih vej gospodarstva

Slovenija

“Škoda zaradi

tokratnega zapiranja bo zmerna”
ekonomska

jev,

gradbeništvo kljub zapiranju večine

znašala

med gospodarstveniki naletela na

-

odobravanje. To je razumljivo
gospodarstva je že in bo

škoda

nimi omejitvami.”

evrov

* Čas je tak, da se pogosto
zastavi dilema zdravje

* Je GZS pripravila kakšna
navodila o tem, kako naj

gospodarstvo. V vladi smo
priča tihemu konfliktu med

odprte

gospodarskim

na dan

gospodarskih dejavnosti pusti delovati, je
večji del

še bolj prizadet in

zaprtja.”

dejavnosti

izkoristiti.

glavo

Slovenije

za

kaj

izračuni,

z

se

odločitev

posamezna

ni

zbornici

Gospodarski

pome-

ko

če

pomenilo,

bi zaprli še

in

industrijo

gradbe-

“Nobena država na svetu
zaustavila industrije, ker

njihov glavni ekonomist Bo-

ni

jan Ivanc.

je ta del gospodarstva precej

•

- če še

Kaj pravijo izračuni

-

ni prezgodaj

o tem, kaj bo

gospodarstvo pomenilo

za

zaprtje

tokratno

večjega

“Glavnina ekonomskih

iz-

gub bo skoncentrirana v dejavnosti nenujnih trgovin in

prome-

javnega potniškega
ta, delno v storitvah,

kjer je

stik s potrošniki neizbežen.
V

sektorju

prvem

sicer

meril

spletno

dostavo

del

lahko preus-

podjetij
v

bo

se

prodajo

in

medtem

kupcem,

ko sektor javnega potniškesvojih sredstev

prometa

ga

(vozil,

za

preurejenih

nike)

pretežno

preusmeriti

ne

opravljanje

potmore

alternativno

v

dejavnost (prevoz

tovora ali

dostave).

Po-

membno je, da delavski pre-

vozi

taksi službe

in

ohra-

njajo poslovanje, upoštevaje
spoštovanje zaščitnih
pov.

Ekonomska

ukre-

škoda

na

ravni celotne Slovenije je zaradi

sprejetja

dodatnih

ukrepov zmerna, pri

stotka

0,1

od-

brutodružbenega

če

proizvoda,

bi

ukrep trajal

en mesec. Padec blažijo podporni

dročju

ukrepi države

na

sofinanciranja

po-

dela

stroškov dela, delno pa tudi
napovedani

storitvene
Večina

ukrep kritja de-

dejavnosti.

držav

se

zateka

k

strogim preventivnim ukrepreprečevanje

za

okužb pri delu.
le

industriji

V

od

namreč lahko

dela

doma

režija,

tino,

ki predstavlja pemorda četrtino zapo-

slenih.

tako države do-

Prav

puščajo

dejavnost
saj

ništva,

je

gradbe-

ena

to

redkih

dejavnosti, kjer je aktivnost

smiselno ohranjati. Število
v industriji

okužb

grad-

ali

beništvu na delovnem mestu je nizko,

delodajalci pa v

okužb

primeru

rajo poslovno enoto
napotijo
večano

izoli-

takoj

ter jih

karanteno.

v

število

Po-

odsotnosti

z

dela zaradi napotitve v kaali

ranteno
stvo

že

vpliva

tivno

zaposlenih
mestu.

To

silo

višjo

otrok)

sedaj

na

prisotnost

delovnem

na

je

(varnega-

večini

v

de-

v tem trenutku ve-

javnosti

državah

lik izziv. Le v redkih

odbila

v

žarišča

postala

okužb? Nenazadnje se je v
zgodilo

terih

natanko

in

bile

so

neka-

v

številne

tovarnah

“V

ki

času,

vsem

širitev

zelo

ga

zaz-

virusa,

aktivno

na

komuni-

ciramo potrebo po preventivnih ukrepih. V ta namen
v

smo

skupaj

začetku

septembra

NIJZ,

Kliničnim

z

in

prometa

športa

ter

aktivno

in grad-

pulacijo. Industrija

beništvo
okoli

30

po-

osnovi
biti.

dnost.

te

Zdravje

ima

ne
pre-

Stojimo za oceno, da

število okužb

nem

dileme

mestu

preventivni

nizko

na

delov-

ter

da so

ukrepi, ki

jih iz-

vajajo delodajalci, spoštova-

ni.” •

AK

in širjenje virusa v delovnem
okolju.

Z

infor-

namenom

miranja podjetij

in

promo-

cije preventivnih ukrepov na
GZS

v zadnjih

sicer

tesno

NIJZ,

Kliničnim inštitutom

mesecih

medicino

za

tudi

sodelujemo

dela

Delodajalcem so

ter

z

MZ.

tako sedaj

na voljo številni koristni na-

potki v

obliki dokumentov,

videospota,

uporabiti

kako

pravilno

masko

in

raz-

kužila, video prispevkov do-

brih

praks,

webinarja

ipd.,

kako preprečevati nevarnost
covid-19 v

delovnem

ni

informacij je

okolju.

GZS,

kjer

med dru-

lahko podjetja

najdejo tudi aktualne

infor-

macije glede ukrepov na področju delovnopravne zakonodaje, financ in likvidnosti,

vrednosti.

Če bi prepovedali

pa tudi splošne

Kaj bi za gospodarsko sli-

delovanje

teh

formacije, vključno z veljav-

sektor-

“V

sme

ferenco, na kateri smo pred-

ustvarita

dveh

o dilemi menite vi?

stavili, kako preprečiti vdore

odstotkov dodane

skupaj

znega resorja razumljiv. Kaj

nizirali tudi novinarsko kon-

gim na posebni spletni stra-

delovno

z

upravljanja posame-

mi-

pomembno vpliva na večjo

med

ga

nistrstvom za zdravje orga-

Več

ta

ki
je pa

medicino dela,

inštitutom za

so za vse osnovne šole odredili delo na daljavo. Ta ukrep

odsotnost z delovnega mes-

vidika

-

zdrav-

in

ministrom,

sicer oba zanikata,

je

namuje
GZS

stvenim

že

to

okužbe.

noge kot

na

ta

tovarne ali

bodo

gradbišča

nam

stroškov.”

la fiksnih

•

težje postaviti

pom

življenja?

dela javnega

in

skrbijo

se

bo

ne

preteklosti

ništvo?

gospodarstvo, ukvarja

da

varnost,

za

odločitev

Na

milijonov

33

če obstaja priložnost škodo ublažiti, jo velja

•

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

bi

Odločitev vlade, da industrijo in

poslovne in-
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“Industrija in gradbeništvo skupaj

ustvarita približno 30 odstotkov
dodane vrednosti.

Če bi prepovedali

delovanje teh dveh sektorjev, bi
ekonomska škoda znašala 33 milijonov
evrov

na

dan zaprtja.”

“V osnovi dileme zdravje ali
gospodarstvo ne

sme biti.

prednost. Prepričani pa

število

Zdravje ima

smo, da je

okužb na delovnem mestu

nizko ter da so ukrepi, ki jih izvajajo

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

delodajalci, spoštovani.”

'

Bojan

Ivanc,

HBir

glavni

ekonomist

GZS
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Letališki terminal na Brniku bo gradbinec
GIC Gradnje zgradil do junija 2021
Med večjimi gradbišči poudarjajo še parkirno hišo
v Luki Koper za šest tisoč avtomobilov in tri lastne
stanovanjske projekte za trg
VASILU KRIVEC
vasilij.krivec@finance.si

Družinsko

gradbeno pod-

jetje iz Rogaške

Slatine le-

rinsko trgovino
ni salon.

in nov poslov-

tos jeseni dela z vsemi svojimi zmogljivostmi, nada-

Garažna hiša v Luki

ljuje gradnjo objektov za

Za

80

do

130

kvadra-

tnih metrov bivalnih površin,
cene pa segajo od 522 do 671 tisoč evrov. Projekt bo stal oko-

li dva milijona

evrov, gradnja

znane naročnike, nekate-

Luko Koper pa gradijo garažno hišo za skladiščenje avto-

bo predvidoma končana ko-

re projekte pa počasi kon-

mobilov.

nec

čuje.

stala okoli 18 milijonov evrov,
bodo lahko skladiščili do šest

V garaži, gradnja

Potniški terminal na

tisoč

brniškem letališču

bo imela okoli

Najodmevnejši objekt, ki ga

dratnih

gradi, je potniški

terminal na

Letališču Jožeta Pučnika.
nutno
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Koper

do imela od

tu

Tre-

izvajajo obrtniška in

avtomobilov,

metrov

120

bo

skupaj pa

tisoč kva-

površin. Objekt

so začeli graditi septembra la-

ni,

končan bo marca prihod-

tega leta, ko bodo tudi začeli prodajo.
V Podčetrtku gradijo nase-

lje Dalgona, ki bo končano do
sredine prihodnjega leta, skupaj bo tam 33 stanovanjskih
enot, cena kvadratnega metra

bo

1.500 evrov. Naselje, projekt

je vreden štiri milijone evrov,

nje leto.

bo stalo blizu tamkajšnjega ter-

inštalacijska dela, objekt, ki so
ga začeli graditi julija lani, bo

Trije stanovanjski objekti,

malnega parka, prodali pa so

končan junija prihodnje leto.

ki

Fraportbo za ta projekt, skup-

Poleg naštetih in drugih projek-

že več kot polovico stanovanj.
V središču Rogaške Slatine

na površina znaša deset tisoč
kvadratnih metrov, namenil

tov

za znanega naročnika GIC

se pripravljajo na gradnjo oko-

Gradnje razvija tri lastne stano-

li tri milijone

okoli 17 milijonov evrov, pri čemer bodo zgradili novo odhod-

vanjske projekte za trg. Skupna

objekta s 17 stanovanji. Projekt,

vrednost teh projektov je okoli

za katerega že imajo pridoblje-

no halo z

devet milijonov evrov.
Na Funtkovi ulici v Ljublja-

no gradbeno dovoljenje, bo stal

ci,

22 prijavnimi

oken-

petimi linijami za varno-

stne

preglede, tremi trakovi

jih gradijo za trg

ni gradijo

vila blok s štirimi sta-

za prevzem prtljage, novo sor-

novanjskimi enotami. Stanova-

tirnico prtljage, veliko brezca-

nja, vsako bo v svoji etaži, bo-

,

*

evrov vrednega

okoli tri milijone evrov. Graditi bodo začeli letos, gradnja

pa

bo končana predvidoma v začetku leta 2022.

l

JLrT \

\

*

JtHr

\

\

Nov letališki terminal bo imel deset tisoč kvadratnih metrov površin,

v odhodni hali bo 22

prijavnih okenc, pet linij za varnostne preglede, brezcarinska trgovina in nov poslovni salon.
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lENERGETSK

�n
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Bi želeli sami določiti energetsko

G

Posnetek

poslovne
v

učinkovitost stavbe, v kateri

stavbe

infrardečem

delu spektra
(vir: spletna

živite? Morda zveni zapleteno, a ob

stran

Provitaz)

razumevanju osnovnih pojmov in

pravil ta naloga ni težka. Oglejmo si
torej postopek izračuna energijskega

števila, predstavljenega na dejanskih in

izmerjenih podatkih za določeno stavbo.

NA

ENERGIJO, PORABLJENO

mogoče izogniti; velike zastekljene

OGREVANJE HIŠE ali

površine, skozi katere uhaja toplo-

ZA

stanovanja, se spomnimo

ob nabavi kuriva

vsaj

mesečnem plačilu elektrike.

Zave-

ta,

v šolah pač nujne,

so

šolskih avl

in

nih. Prav tako

učinkovitosti naših domov, saj

na

vse

ali manj

toplotne izgube bolj

učilnic,

telovadnic pa prav

tako ni mogoče pustiti neogreva-

damo se tudi pomena energetske

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

in

ne

moremo

vplivati

številne zunanje dejavnike, kot

so vremenski vplivi, število uporab-

udarijo po žepih. A preračuna ener-

nikov,

getske učinkovitosti stavb se

lote-

temu je porabo mogoče znižati, saj

posebej

lahko prihranki ob ustrezni organi-

vajo

le

redki,

čeprav

ta

ni

cene

zapleten, naučiti pa se ga je mogoče

ziranosti,

brez posebnih težav.

in

energentov

ozaveščanju uporabnikov

naložbah v izboljšanje energetske

varčnosti presežejo celo
�

IN

ZGRADBE

PORABA

ipd. Kljub

40 %.

Pomemben podatek pri energetski

ENERGIJE

učinkovitosti stavb je energijsko šteZgradbe so energetsko zelo potratne.

Razen

za vzdrževanje želene tempe-

rature

porabljamo

energijo tudi za

vilo, ki zajema celotno porabo ener-

gije

stavbi na površinsko enoto

v

uporabne površine delovnega ali

ogrevanje vode, razsvetljavo, pripra-

bivalnega prostora

v obdobju ene-

vo hrane itd.

ga leta.

število merimo

Viri

so seveda omejeni,

tisti neobnovljivi pa okolje še dodatno

v

obremenjujejo.

Slovenske
ustanove

šole in

druge

sodijo med večje

140

kWh/m

kWh/m

2

letno ali krajše kWh/m 2 a.

Energijsko
javne
porab-

nike. Veliko šolskih objektov porabi
več kot

Energijsko

2

letno, torej so-

rov (E

(E

E =

temu

ni

(E

tv

) in energij-

sko število ostalih tehničnih naprav

razrede. Do neke

se

delimo na

), energijsko število ogreva-

op

nja sanitarne vode

dijo v tri energetsko najbolj potratne
mere

število E

energijsko število ogrevanja prosto-

tn

). To delitev zapišemo s formulo
E
o

P

+

E tv + E

tn

.
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Energetska izkaznica uvršča stav-

bo v enega od razredov energetske
ogrevanja v stavbah.

učinkovitosti

Razredov

pričnejo pa se z

je devet,

energetsko pasivnimi stavbami

ra-

zreda Al in končajo z izjemno potrat-

nimi razreda G.
Danes lahko za

stavbe,

grajene

skladno s sodobnimi pravili, pričauvrstitev v razred C,

kujemo

izje-

pa tudi v B, od naslednjega

moma

leta pa se bodo energetske zahteve
pri gradnji novih stavb še zaostrile.
O

Stavba OŠ

bratov

�

Letonja

Šmartnem

za katero

v

IZKAZNICA STAVBE

�

ob Paki,

smo

izračunali

energetsko

ENERGETSKA

število,

Energetska

izkaznica stavbe je do-

UČINKOVITOSTI

STAVBE

kument, ki podaja najpomembnejše

(foto: Boštjan

energetske kazalnike v

Ketiš)

stavbi in uvršča stavbo v enega od

kovitosti podajamo primer stavbe

razredov glede na porabo energije.

Osnovna šola bratov Letonja Šmar-

Namenjena

tno

opazovani

je seznanjanju

kupcev

in najemnikov z energetsko učinkovitostjo

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

IZRAČUNA

PRIMER

ENERGETSKE

stavbe,

posredno pa tudi o

Za primer

A

izračuna energetske učin-

ob Paki

= 3108

toplotne

m

z
2

.

uporabno površino

Za izračun porabljene

energije potrebujemo

pričakovani višini stroškov porabe

podatke o energentu za

energije.

sanitarne tople

Sprva je bila energetska izkaznica

obvezna za vse

stavbe in za

tudi za

je v našem

primeru isti, torej kurilno olje. Ose-

večjo

ba na opazovani stavbi, ki opravlja

od 500 m 2 . Pozneje so se pogoji za-

dela in naloge energetskega upravi-

ostrili in od 9. julija 2015

telja,

vse

javne stavbe

nove

vode, kot

ogrevanje prostorov, ki

še

ogrevanje

s površino,

jo je

bilo

nujno pridobiti tudi za javne stavbe
s površino, večjo od

250

m

2

.

je ravnatelj.

opazovano stavbo je prikazan

Za

primer porabe električne energije

in porabljenega kurilnega olja
obdobje petih let.

Iz podatkov

za

o po-

rabljenem kurilnem olju lahko izra-

čunamo porabljeno toplotno energijo. Pri tem upoštevamo podatek, da

iz enega litra lahkega kurilnega olja
pridobimo približno
tne

10

kWh toplo-

energije. Podatki o porabljeni

energiji

so

podani v razpredelnici

na naslednji strani.

Izberemo leto 2015, preračun pa
začnemo z

energijskim

ogrevanja prostorov

in

številom
sanitarne

vode:
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ty
P

°p

~

' n

tv

254

_

da obravnavana stavba po obeh kri-

kWh

OOP

3108

71

m

terijih spada v energijski razred D.

2

Po razvrstitvi v spodnji razpre-

8iAM

=

m

2

delnici bi glede na izračunano pov-

Energijsko število tehničnih na-

prečje petih let stavba osnovne šole

prav izračunamo iz porabe električ-

sodila med zelo varčne objekte (50

ne energije:

do

100

kWh/m

2

a). Ker pa kot merilo

energetske učinkovitosti prevlada
W,„

=

41

=

Tl

568

kWh

kWh
=

3108

m

m

2

m

Skupno energijsko število E je vso+

f_~ h

,

77

o p.tv

+

W
77

_

kWh
E= 81

spada torej med Te’ varčne

objekte (100 do

�

.

*ttvTV

0
Op

150

kWh/m

2

a).

�

2

+

J

13

m

2012

in

=

2

~
94

-

slike

MERITVE

Termografija je tehnologija, ki omo-

kWh

goča pregled

točk

2016:

določanje

in predelov pretiranega uha-

janja toplote iz objekta. Stavbo posnamemo

energetske

stavbe in

2

m

ki

osnovne

TERHOGRAFSKE

W, IR„

Izračunana energijska števila med

Iz

iz-

t

kWh
+

m
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navedeno v energetski

Ď

Mtv

letoma

število,

kaznici,

2

s

termografsko kamero,

zazna človeku nevidno infrardečo

izkaznice

šole Šmartno ob Paki lah-

ko vidimo, da znaša dobavljena toplotna energija 101

kWh/m

2

a,

pov-

prečje dovedene toplotne energije
petih

let, ki

smo

ga

izračunali, pa

znaša 94,6 kWh/m 2 a.

To pomeni,

G

Energetska

izkaznica

na OŠ

bratov Letonja
(foto:

Jan

Konečnik)
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gibati

temperatura

izvajamo
pozimi,

primeren čas pa

najbolj

zgodaj zjutraj

okrog ledišča,
snemanja stavb

tovrstna

je

pred sončnim vzho-

dom. Termografska analiza stavbe
prikaže pomanjkljivosti

vrat,

v toplotni

slabo tesnjenje

izolaciji,

oken in

mehanske poškodbe stavbe,

vlago ter druge pomanjkljivosti.
Ko

stavbo merimo oz. fotografiraz zaslo-

mo s termografsko kamero,

na odčitamo prikazane podatke. Ter-

kamere

mografske

zanesljive in

so

kompaktne,

preproste za uporabo.

Smiselno je uporabljati kamere s fusion tehnologijo, ki omogočajo prikaz tako infrardeče kot tudi vidne
slike hkrati.
Za natančnejšo
grafskih

tudi programska
va

s

analizo termo-

posnetkov

je

potrebna

oprema,

združlji-

termografsko kamero.

To

obi-

čajno najdemo na spletnih portalih
proizvajalcev termografskih kamer,

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

ki brezplačno ponujajo najnovejše
različice.
Pomembna
svetlobo (toploto)

in

jo nato prikaže

na zaslonu naprave.

O

pri

pred-

termovizijske

kamere sta emisivnost gradbenega

Termografski pregledi

potekajo

materiala in notranja temperatura

med kurilno sezono ob za to dolo-

prostora,

čenih pogojih.

ramo.

Ker se

podatka

hodnih nastavitvah

mora zunanja

katerega obod termografi-

Emisivnost popisuje

sevanje

Merjenje s

termografsko
kamero
(foto:

fluke

Ti 25

Simon

Konečnik)
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Kljub

O O

zamenjavi

oken

razkrije termografski
toplote zaradi
Druga

nezadostnega

fotografija prikazuje

vstavljen
(vir:

leta

2000

posnetek

uhajanje

tesnjenja.
posnetek,

isti

v programsko okolje SmartView.

Jan Konečnik)

kljub novejšim oknom in vratom
toplota uhaja pri tesnilih;
O

čeprav opazovana šola nima to-

Na

prvem

termografskem

predmeta v primerjavi

plotnega ovoja, obstoječa izolaci-

posnetku

z idealnim črnim sevalom, za ve-

ja preprečuje prehudo uhajanje

toplotne

čino snovi pa se

toplote.

poljubnega

giblje med

0,1

in

Emisivnost posameznih gra-

0,95.

Ob stiku

etažne plošče s

stransko ploskvijo zgradbe je bil

stiku

tlemi,

vidimo
izgube

zgradbe
drugi

prikazuje

div je znana, tako da jo lahko v ka-

opažen toplotni most, preko kate-

most. (vir:

mero brez

rega je uhajala toplota.

Konečnik)

težav vnesemo še pred

na

s

pa

toplotni
Jan

meritvijo.

Vpliv emisivnosti
glede na

lahko odčitek pri kotih,

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

spreminja

se

naklon kamere,

od 90°, netočen.

tako da
manjših

Temu se izognemo

tako, da kamero namerimo pravoko-

opazovano površino.

tno na

smo izvajali

Meritve
sko

kamero

fluke

Ti 25

.

s termografPri stavbi,

na

kateri želimo preveriti uhajanje toplote, lahko to izvedemo z notranjim
ali

zunanjim

termografskim foto-

grafiranjem stavbe, lahko pa tudi z

obema.

zunanje

Z

celotno

površino

strani pregledamo
stavbe

in

iščemo

mogoča mesta uhajanja toplote.

V našem primeru

smo

merili top-

lotno sevanje vhodnih vrat, oken in
fasade, ob stiku stavbe s tlemi ter na

stiku pritličja in prvega nadstropja.
Ko
slike,

smo

analizirali termografske

smo prišli

do naslednjih ugo-

tovitev:
•

stavba

ima

neprimeren

zgradbe s tlemi, saj

se

stik ovoja
v

tem

ob-

močju kaže uhajanje toplote;
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Zgornji sliki prikazujeta neprimeren

stik ovoja zgradbe s tlemi, saj je

uhajanje

toplote (rdeča področja)

dobro vidno. Takšna uhajanja niso
presenetljiva, saj
na. Vzdolž celotne

kazalo

stavba

ni

izolira-

stavbe se je po-

toplotno uhajanje (toplotni

minimalno izolacijo sten.

Nato smo

stavbi dodali toplotno izolacijo sten
debeline

Prihranek energi-

cm.

16

je za ogrevanje prostorov (E

) bi bil

op

znaten, saj bi ob tem ukrepu šola letno porabila

in

24

okoli 5500 1 oz. med

15

kurilnega olja manj. Kljub

%

most), kar pomeni, da je težava stika

temu

stranskih sten

energijski razred D. Postopek upora-

stavbe z nosilnimi

ploščami etaž.

bi

stavba še vedno sodila v

be spletnega kalkulatorja s podrobno
razlago najdete na zadnjem

�

SPLETNI

KALKULATOR

NEP

spodaj

navedenem spletnem naslovu.

Morebitne prihranke energije lahko
ocenimo s kalkulatorjem gradbene

Franci Dovč:

�

in

na energetska pot. Ta omogoča hitro

Društvo DOVES, Portorož,

in

preprosto oceno prihrankov, z nje-

Branko

�

sončnih

kolektorjev,

toplotne

črpalke

uporaba

Petra

�

namestitev

itd.) in

Jan
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Energetske

Gibanje

�

v Pomurju;

podstrešja, novejša okna in
�

Velenje, 2018.
učinkovitosti stavb

Martjanci,

površin materialov

z

agencija

2007.

Določevanje

Simona Benko:

Univerza

energetska

Lokalna

Pomurje,

Letonja
naloga;

za razvoj

mladi raziskovalci

Študija energetske

za

Energetski
šoli bratov

Paki, raziskovalna

Šaleške doline,

šolo v Šmartnem ob Paki. Vanj

in pri prvem

(et al.):

na osnovni

Šmartno ob

preračunu upoštevali že obstoječo

IR

emisivnosti

kamero;

v Mariboru, Fakulteta za

naravoslovje in matematiko,

O

in

Zavod IRC,

2011.

Konečnik

kazalniki

iskali mogoče prihranke za osnov-

izolacijo

al.):

perspektive;

Ljubljana,
�

S pomočjo kalkulatorja smo po-

smo vnesli mere stavbe

2013.

izberemo

najboljšega oz. najboljše.

no

Božič (et

okoljske

fizika

prva

osnovne šole;

razred

Ljubljana,

in OVE);

2011.

(et at.): Moja

Beznec

Modrijan,

učinek različnih ukrepov (izolacija

viri energije (URE

učbenik za 9.

2,

govo pomočjo pa lahko tudi tehtamo
posameznih delov stavbe,

obnovljivi

energije

raba

Učinkovita

fizike s spletnega portala Nacional-

2011.

prikaz

Zaslonski

energetskih
kazalnikov
po

šole

�

vprasania-o-termografiii.html

morebitni

podrobneje

zamenjavi
toplotnega

http://www.terming.si/pogosta-

ovoja.

�

o termografiji

http://energetskaizkaznica.si/

Za prikaz smo

podrobnosti-o-izkaznici/

uporabili

več o energetski

kalkulator
�

gradbene fizike

https://tinvurl.com/v3a3tapo

elektromagnetni

na spletni stran

izkaznici

emisivnosti

spekter,

podatki

o

snovi

Nacionalna
energetska

pot

(vir: spletna

�

http://nep.vitra.si

Nacionalna

energetska

s povezavo na kalkulator

za preračun

spletna

Slovenija.

stran

NEP Slovenija)

mogočih

stran

pot

prihrankov
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Varčujem z energijo

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 16

1/1

Površina: 432 cm2

Fotovoltaična peticija

in Britanski parlament
moduli, ki jih vgradimo v novogradnjo

Solarni

lastnika stanejo za več kot tretjino manj,

skupaj z baterijskim hranilnikom dolgoročno
prepolovijo stroške za elektriko, povečajo tudi
varnost in energetsko neodvisnost.
Predlog

parlamentu

je bila

To

bi
V

angleškemu parlamentu,

zakaj je

dokumentu je razloženo,

na

predpostavki,

da

investitor

ali

je že leta

potrebna.

zelo redko v

izvajalec

s
ki

solarnih modulov.

zahteva

ta

2018

zakon,

sprejme

da

zahteval vgradnjo

novogradnjo

vsako

za

dr. Crosslanda, ki

ideja

osnovna

peticijo predlagal

Sloni

stavbo

vgradita kakršnekoli varčevalne energetske ali varnostne naprave,
če

slednje

predpisane z

niso

zakonom.

Predlagatelj je strokovnjak za
in

pozna

module

energetsko sliko države. Hiša je med

module kupujejo

v velikih

izvedene

so

pa

gradnjo

dostop na streho je varen in

odri,

mi

baterijske

in

hranilnike

prihranke za uporabnika ter ugodne učinke na celotno

količinah

bivanje

lastnikov

objekt,

cenejši

bogate

ali revne stanovalce

za

nižjo

izdelek

Končni

gradbeni-

z

enostaven, gradbene
za

istočasno.

obdana

in

firme

ceno, vse napeljave

je

bolje

najemnikov

opremljen
ima

ter

za Sheffield

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

Kalkulacija

bi

elektrike.

ko

bo

doma.

pa

bo

stekel

Od

let

tega

Za

25

vračilne dobe

omrežje

let
in

angleška streha
ki

°/o porabila

47

in

in

osončenosti

o

moči 3,6 kVVh,

bo

odstotke bo

te

v javno

Izračuh za dobo
13

Povprečna

modulov, instalirane

kVVh

bodo v letu

manjša

raziskavi

lahko

sprejme

oddali

poraba

do

13°/o

donos,

9°/o

ni

nas

višek

menske

do

kot

med

razmaje

objekt

ta pokaže,

let,

10

kakovostjo

in

ceno

analizo stroškov, na

izdelali

da je

3,6 kW.

V

pokažejo drugače, graditelju modulov

izračuni

kalkulacijo

lacijah, ki jih že

so

vključeni

druge vrednosti,

razmere in

od

zakonu dobiti

stavba po

mora

osnovi
višji

donos

potrebno vgraditi.Sistem je smiseln, če je spodnja meja

odtis.
9

nižje

module. Če

solarne

ogljični

od

ugodno

vsak

za

povračilo

in

elektrike,

od

naj

zakonsko določenih vrednosti. Če

moči

državni

odvisno

2.875

dneva,

polovici

družina v

zmanjšal

na

za različne pokrajine v VB, pokaže
9

zagotovili

bi

izvedbe,

podatkih

na

Longborough.

univerze

1 2

sloni

pri

kot

Gradbena industrija potrebuje predpise
Da

Izračun

nižja

na

ugodne učinke.

enako

otočja je veliko

Osončenost britanskega

ki

še

senčenje,

lokalne vre-

v številnih kalku-

zajete

so

vgrajene

zdaj uporabljajo v Združenem Kraljestvu.

osončenosti.
Druge prednosti
Vgradnja

solarnih

cenejša

vedno

istočasna

hiše

modulov

namestitev

korist se pojavi

Dodatna

modulov ceno

višja

in

ocenjuje,

da je

cena

zaradi prodajnih razmer,

izračunu

je

zviša

svoje
da

raziskal

tudi

spletnih
predloge

vati na

še

Integration

Sistem GSE

kritina

pa

ni

je ena

od

možnosti

vgradnje

v streho,

1,4°/o.

za

saj jo lahko

način

prodaje

zaslužkov

in

marž

30%

montažetjev.

V

peticije

preteklih

se

let

6

ali hlajenja s klimo.

podrobno

ukvarja

z

pretvorniki in baterijami za shranjevanje elektrike. Preko

dnevnikov
in

izboljšanje
višja

mnogo

kot
bolj

odgovaija

kritike.

sprejema

se mu nebi zdelo

veliko

je

predvideva, da bodo stavbe s fotovoltaiko tako grajene,

Predlagatelj

svojih

samo

ob naknadni vgradnji za

da ne bodo potrebovale ogrevanja z elektriko

moduli,

objekta

novega

strešne kritine,

ob prihranku

nadomestijo moduli. Predlagatelj
modulov

gradnjo

med

naknadna vgradnja. Ob gradnji enodružinske

kot

prav,

stanja

če

osnovni

s svojim znanjem

utemeljuje
motiv

pa

nebi poskusil

je,

vpli-

v državi. In ker je osončenost Slovenije

Velike Britanije
učinkovito.

vprašanja,

na

Njegov

bi

nekaj

podobnega bilo pri

nas

•
Tihec

potrebna

83

Iusinfo.si
Država: Slovenija

17.11.2020
Torek, 00:23

Kazalo

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

1/2

Ministrstvo po javni obravnavi v dokončno pripravo
zakona o urejanju prostora
16.11.2020 20:57

Ljubljana, 16. novembra (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor bo podrobno preučilo
vse pripombe na osnutek predloga zakona o urejanju prostora, ki so prispele v okviru
javne obravnave. Ta se je iztekla 24. oktobra. Na podlagi prispelih pripomb bodo
pripravili zakonsko rešitev, ki bo družbeno in prostorsko najbolj sprejemljiva, so
sporočili z ministrstva.

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

Kot so spomnili, želijo z novim zakonom o urejanju prostora nadgraditi že uveljavljene vsebine
sedaj veljavnega zakona in odpraviti njegove pomanjkljivosti. Spremembe niso radikalne,
poudarjajo in pojasnjujejo, da v celoti sledijo zdaj veljavnemu zakonu iz leta 2017, ki se je
začel uporabljati s 1. junijem 2018. Osnutek novega zakona tako naslavlja le tiste vsebine, za
katere se je v dveh letih izkazalo, da so potrebne prenove.
Nov zakonski predlog predvideva pripravo izvedbenih prostorskih aktov po načelu projektnega
vodenja, optimizira postopkovne določbe glede priprave prostorskih načrtov, akte s tega
področja bolj povezuje s presojo vplivov na okolje. Dodaja možnost manjše sprememb
namenske rabe prostora, spremenjene so obveznosti in način delovanja nosilcev urejanja
prostora. Poenostavlja tudi sistem odmere komunalnega prispevka.
Tako novi gradbeni zakon, ki je prav tako še v pripravi, kot zakon o urejanju prostora
predvidevata prestavitev odmere komunalnega prispevka iz faze pred izdajo gradbenega
dovoljenja na čas po izdaji gradbenega dovoljenja. Predvideno je, da se obveznost plačila
komunalnega prispevka veže na prijavo začetka gradnje. Poslovanje za potrebe odmere
komunalnega prispevka je predvideno elektronsko in bo potekalo preko sistema eGraditev,
znotraj prostorskega informacijskega sistema. To bo prispevalo k poenostavitvi samega
postopka odmere in k večji transparentnosti, menijo na ministrstvu.
Razlogov za prestavitev odmere komunalnega prispevka je več, poudarjajo. Dejstvo je,
navajajo, da investitor komunalno infrastrukturo začne uporabljati šele, ko začne graditi objekt,
torej po prijavi začetka gradnje, in ne že v času izdaje gradbenega dovoljenja. Predpisano je,
da sme izvajalec gospodarske javne službe objekt priključiti na komunalno infrastrukturo le, če
so zanj poravnane vse obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka.
S predlagano spremembo se bo skrajšal čas postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja,
zaradi česar bodo investitorji do njega prišli hitreje. Omogočeno jim bo tudi pridobivanje
kreditov za namen plačila komunalnega prispevka. Pridobitev kreditov je namreč praviloma
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vezana na izdano gradbeno dovoljenje, zato imajo investitorji v sedanjem sistemu, ko je plačilo
komunalnega prispevka potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja, težave pri pridobivanju
kredita za del investicije, ki je vezana na plačilo komunalnega prispevka.
Nova rešitev bo po navedbah ministrstva odpravila tudi pogoste težave v praksi, vezane na
podatke, ki jih občine uporabljajo pri sami odmeri komunalnega prispevka. Ti podatki zaradi
spreminjanja projektne dokumentacije v času postopka izdaje gradbenega dovoljenja,
manipuliranja investitorjev s predlaganjem prilagojene projektne dokumentacije za potrebe
odmere komunalnega prispevka in odstopanja projektne dokumentacije za izvedbe glede na
izdano gradbeno dovoljenje pogosto niso realni, pojasnjujejo na ministrstvu.

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

Bojazen občin, da investitorji ne bodo poravnali komunalnih prispevkov in bodo potrebne
izterjave, je po zagotovilih ministrstva povsem odveč. Poleg samega pogoja plačila
komunalnega prispevka pred prijavo začetka gradnje so v zakonu predpisani tudi občinski
nadzor in kazenske sankcije tako za zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, če ta
prispevka ne plača, kot tudi za izvajalca gospodarske javne službe in njegovo odgovorno
osebo, če pride do priključitve objekta na komunalno infrastrukturo brez poravnanih obveznosti
iz naslova plačila komunalnega prispevka.
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