Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 17. 12. 2020
Število objav: 23
Internet: 14
Tisk: 9
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 21
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Obljubljal stolp do nebes, gradijo pa jih drugi

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 12. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prispevati niti še tako modni in mednarodno uveljavljeni arhitekti. Prej nasprotno.« Kanela Tower bi v Kopru meril 418
metrov – za polovico Burdž Kalife. Gradnji visokega stolpa v Kopru je nasprotoval tudi Robert Turk z zavoda za varstvo
narave: »Pod pretvezo urejanja mobilnosti med Markovcem in centrom mesta je...

Naslov

Kirurgija Bitenc na Golniku načrtuje novo bolnišnico in dom za starejše

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 16. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kirurgija Bitenc na Golniku načrtuje gradnjo nove bolnišnice in doma za starejše, za kar je pred kratkim kupila
zemljišča. Gradnja centra, ki predstavlja nov zdravstveni koncept v slovenskem prostoru, bi bila lahko končana v dveh
letih. Po poročanju...

Naslov

Ob prelomu leta: Za nami leto zagona pomembnih cestnih investicij (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 12. 2020

Avtor

STA , Gregor Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Modernizacija slovenske cestne infrastrukture je v iztekajočem se letu dobila nov zagon, pri čemer velja izpostaviti
zlasti začetek gradnje nove cevi predora Karavanke ter uvodna dela na severnem kraku tretje razvojne osi. Dars je leto
epidemije, ko je na cestah manj prometa, izkoristil tudi...

Naslov

Vizjak izpostavil vlogo gospodarstva pri uvajanju inovacij v energetiki

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zavzema se tudi za davčno spodbujanje električnih vozil kot službenih vozil. Okoljski minister je sicer glede
prihodnosti med drugim podčrtal načrtovano gradnjo novih hidroelektrarn na srednji Savi, kar bo v Sloveniji povečalo
obseg stabilnih obnovljivih virov. V okviru eko sklada se bodo nadaljevale naložbe v...

Naslov

Podpisali pogodbo za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...več let. Priprava projektne in investicijske dokumentacije se je začela v letu 2017, letos pa so prejeli zeleno luč za
začetek postopka izbire izvajalca gradnje. Med tremi prijavljenimi so izbrali drugega najugodnejšega ponudnika, nato
se je najcenejši pritožil, a njegovemu ugovoru ni bilo ugodeno. Tako so lahko...
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Naslov

Na Akademiji strojništva podelili nagrade za dosežke s področja inženirstva

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Znanost in tehnologija; 16. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Zveza strojnih inženirjev Slovenije je na spletnem dogodku Akademija strojništva podelila nagradi za globalno
prodornost slovenskega inženirstva, ki sta ju prejela direktor skupine TPV Marko Gorjup in direktor podjetja Iskra
Mehanizmi Marjan...

Naslov

Ključni cilj Mercatorja v 2021 nadaljevanje zmanjševanja zadolženosti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nadaljevanje zmanjšanja zadolženosti. Kot so danes sporočili iz Mercatorja, gospodarski načrt skupine za prihodnje
leto predvideva tudi nadaljevanje projekta gradnje logistično-distribucijskega centra v Ljubljani, za naložbe v osnovna
sredstva pa gospodarski načrt namenja 39,8 milijonov evra, pri čemer bo za naložbe...

Naslov

Slovenija oktobra z enim največjih padcev gradbenih del v EU

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 16. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Eurostat. Oktobra se je v primerjavi z septembrom v območju z evrom obseg del pri gradnji stavb okrepil za 1,1
odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa se je znižal 1,5 odstotka. V EU se je gradnja stavb okrepila za
1,6 odstotka, gradbenih inženirskih objektov pa se je znižala za 1,3 odstotka. Med državami, za katere je imel...

Naslov

Stroški dela na uro v območju z evrom in EU navzgor

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 16. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...koronske krize. Po dejavnostih je bila rast stroškov dela na uro v evropski denarni uniji v tretjem trimesečju v industriji
na letni ravni 1,2-odstotna, v gradbeništvu 2,4-odstotna, v storitvenem sektorju 1,4-odstotna, v neposlovnih dejavnostih
pa 1,9-odstotna. V EU so medtem ti stroški v obravnavanem obdobju industriji...

Naslov

Katere naložbe na Ptuju so ključne za lažji izhod iz krize

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 16. 12. 2020

Avtor

Hojka Berlič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pripadajočimi ulicami." Urgentni center in arheološko razstavišče ostajata Občina začenja v prihodnjem letu med
drugim tudi pripravo dokumentacije za gradnjo neprofitnih stanovanj in nove mrliške vežice na ptujskem pokopališču,
lotiti se nameravajo urejanja centralne kuhinje za Vrtec Ptuj in urejanja enote Narcisa,...
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Naslov

V Predosljah in na Mlaki pri Kranju po makadamu do maja

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V Predosljah in na Mlaki pri Kranju po makadamu do maja Projekt Gorki 2, ki zajema gradnjo komunalne
infrastrukture za odvajanje odpadne vode v MO Kranj, bi se moral že počasi končati, a je tudi vanj posegla epidemija.
Tako se bodo nekateri prebivalci...

Naslov

Ujetniki poplav z ankaranske bonifike

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 12. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odškodnine, na kar pa Občina Ankaran seveda ne more pristati,” se ne namerava premisliti župan Strmčnik in še
dodaja, da so težave s poplavljanjem povezane z gradnjo pristanišča, šele za tem z zgrajeno čistilno napravo in
zbirnim centrom. Čeprav je družina Atlija leta 2016 prejela 330.000 evrov odškodnine in je kljub...

Naslov

Občinske štipendije bodo letos na voljo tudi dijakom

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in izobraževanja učiteljev, prodaje oziroma trgovine na debelo in drobno, informacijske in komunikacijske tehnologije,
tehnike, proizvodne tehnologije, gradbeništva, zdravstva, socialne varnosti, transporta, gostinstva, turizma, športa,
osebnih storitev in drugega. Tudi letos pa je pet štipendij namenjenih študentom...

Naslov

Marku Gorjupu nagrada za globalno prodornost

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 16. 12. 2020

Avtor

M. Ž.

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Novo mesto - Na včerajšnjem tradicionalnem dogodku Akademija strojništva, s katerim Zveza strojnih inženirjev
Slovenije že vrsto let vzpodbuja povezovanje inženirjev vseh generacij in opozarja na pomembnost inženirskega
poklica, je tradicionalno najboljšim podelila tudi nagrade in priznanja. Nagrado za globalno prodornost sta...

Naslov

Prevladale javne koriti, končno gradnja?

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 17. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 11 cm2

...HE MOKRICE Prevladale javne koristi, končno gradnja? str. 9...
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Naslov

Središče za mlade in stare

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Rok Nose

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 199 cm2

...in predvsem sklepanje novih vezi med starejšimi, srednjo generacijo in mladimi. Stavba društva je bila v slabem
stanju, saj ni bilo nobenih vlaganj od gradnje, zato je bila potrebna temeljita prenova. Velika težava je bila predvsem
vlaga, zato je občina poskrbela za energetsko sanacijo objekta, ki je vključevala...

Naslov

Z dnevnega reda še tretjič zapored

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

M. Žnidaršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 373 cm2

...sprejetje sprememb in dopolnitev OPN njihovim občanov. In sicer nove površine za stanovanjsko gradnjo za približno
40 hiš, od tega za dve kmetiji, trinajst sprememb zidanic v stanovanjske hiše, devet novih površin za gradnjo zidanic in
dve za obrtno dejavnost ter ukinitev obveznosti za pripravo OPPN na delu območja GC...

Naslov

Pogodba za vrtec Loka

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

M. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 63 cm2

...Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnevič sta nedavno podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo
vrtca Črnomelj, enota Loka. Po podpisu pogodbe bodo začeli projektirati, temu bo sledila gradnja nove stavbe vrtca, v
katerem bo deset oddelkov s spremljajočimi in upravnimi prostori. Na lokaciji, predvideni...

Naslov

Rekordne številke v zgodovini občine

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

L. Markelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 415 cm2

...PRORAČUN ZA 2021 Rekordne številke v zgodovini občine Pred Občino Šmarješke Toplice izredno investicijsko
leto - Obnova ceste v Spodnji Družinski vasi, gradnja infrastrukture v TSGC Dolenje Kronovo, kanalizacija v Vinici pri
Šmarjeti, Šmarjeti, Zburah... - Vodovod Vinji Vrh - Oživitev Šmarjete ŠMARJEŠKE TOPLICE...

Naslov

V športnem parku tudi drsališče

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Rok Nose

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 499 cm2

...pojasnjuje Smuk. K projektu se je nato pridružila občina, ki je od leta 2014 v ureditev športnega parka vložila
približno 800.000 evrov, samo letos so za gradnjo in opremo namenili nekaj več kot 157.000 evrov. Poleg že omenjene
postavitve drsahšča v velikosti 12 x 18 m, ki ga bodo lahko občani uporabljali vse leto,...
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Naslov

Prevladale javne koristi, končno gradnja?

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

J. Koršič

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 590 cm2

...hidroelektrarne v verigi, saj brez nje ni poplavne varnosti. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja je bil
ustavljen. Leta 2018 se je spremenila gradbena zakonodaja, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja po
integralnem postopku. Ta združuje izpolnjevanje pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja in okoljevarstve-HE...

Naslov

Sejo vodil podžupan

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Rok Nose

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 227 cm2

...Sejo vodil podžupan Dvoletni proračun pod streho - Osrednji projekt v naslednjih dveh letih bo gradnja sekundarnega
omrežja suhokranjskega vodovoda ŽUŽEMBERK - Žužemberški svetniki so prejšnji četrtek soglasno potrdili proračuna
za naslednji dve leti. Sejo...

Naslov

Arhitektura je ves čas okoli nas

Medij

Hiše, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 12. 2020

Avtor

Urška Gregorič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 124

Površina: 2.995 cm
2

...odnose, na našo ustvarjalnost in motiviranost. Vpliva na vse kulture in generacije, na otroke in na odrasle. Zato je
pomembno, da ria različne načine - z gradnjo dobrih arhitekturnih projektov, z izobraževanjem o prostoru v šolah ter
skozi razstave, dogodke, knjige in simpozije dvigamo splošno kulturo bivanja. S...
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Obljubljal stolp do nebes, gradijo pa jih drugi
Koper: Popovič vabil svetovno arhitekturno elito, medtem ko mesto nima
rešene oskrbe z vodo in povezanosti s svetom.

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

Odpri galerijo
Kanela Tower (D-R-A-F-T Arhitekti) je 418 metrov visoka stolpnica, ki jo je leta 2014 zasnoval Matej Mljač, in to na
zemljišču, o katerem se zdaj na smrt prepirajo, Milan Mandarić je primer pripeljal do ustavnega sodišča, Boris Popovič pa
bi imel referendum.

16.12.2020 ob 06:00
16.12.2020 ob 06:12

Kot »nalašč« je te dni (včeraj smo praznovali svetovni dan stolpov) znova aktualna stara
zamisel nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča da bi v Kopru vendarle uresničili
postavitev res visokega stolpa. Zbral je celo prve podpise za referendum o tem, da bi zazidljivo
zasebno parcelo Milana Mandarića spremenili v javni park in ob njem postavili 300 metrov
Boris Šuligoj
visoko stolpnico. S tem je posredno napovedal kandidaturo za župana in kot vabo četrtič
uporabil pravljico o hišah, ki se dotikajo neba.
,
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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!

Capo Grande (Massimilano Fuksas) je hotel ubiti dve muhi na en mah: stolp bi povezal center Kopra
višjem delu razgledna ploščad.

z

Markovcem, delno bi bil v

Boris Popovič je hotel v kraj zvabiti najmanj eno ali več zvenečih imen svetovne arhitekture
in z njihovo pomočjo dodati Kopru svetovljansko dimenzijo. Zgraditi je hotel najmanj eno
visoko stolpnico, daleč najvišjo v regiji, ki bi bila razgledišče, poslovni center in simbol mesta
hkrati. Nekaj à la Tour Eiffel .
Najprej (leta 2007 in 2008) se je navdušil nad dunajskim
soimenjakom, arhitektom slovenskega rodu Borisom Podrecco
ki mu je »naskiciral« 140 metrov visoko stolpnico. Igrala naj bi
vlogo kulturnega povezovanja med Koprom in Trstom. V
začetku leta 2010 je idejni osnutek za 140-metrsko stolpnico na
otočku (nekakšnem atolu) pred koprskim ribiškim
pristaniščem izdelal tedanji dekan beneške fakultete za
arhitekturo Tobia Scarpa . »Capovista bi bil najvišji delujoči
svetilnik na svetu,« nam je tedaj razlagal Popovič. V njem bi bil
40 nadstropij visok hotel. Na vprašanje, ali obstajajo investitorji
za tak svetilnik, je Popovič odgovoril, da mora imeti koprski
župan vedno v predalu pripravljen projekt. »Če državo in mesto
obišče mogotec ali državnik, ki bi ga zanimal poseben projekt,
nas ne sme biti sram pokazati možnim vlagateljem, kakšne
ideje imamo,« je dejal in projekt res predstavil tudi

,
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https://www.delo.si/novice/slovenija/obljubljal-st...

italijanskemu velepodjetniku Lucianu Benettonu sicer
prijatelju arhitekta Scarpe.
,

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

Takšne stolpnice so med drugim
predlagali arhitekti, ki so se odzvali na
povabilo Borisa Popoviča.
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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!

Takšne stolpnice so med drugim predlagali arhitekti, ki so se odzvali na povabilo Borisa Popoviča.

V letu naslednjih volitev (2014) je najpogumnejši koprski župan v mestnem proračunu za
urbanistične in arhitekturne študije predvidel 850.000 evrov, pol leta pred volitvami pa
povabil arhitekte šestih slovenskih znanih arhitekturnih birojev na arhitekturno delavnico. V
Koper je hotel zvabiti tudi najbolj znane svetovne arhitekte: Santiaga Calatravo Zaho Hadid
Jeana Nouvela Renza Piana Massimiliana Fuksasa ...
,

,

,

,

»Manjka nam samo še pol milijarde evrov«
Povabljeni slovenski arhitekti so kar tekmovali s svojo domišljijo. Matej Mljač je v tedanjem
naboru ponudil projekt Kanela Tower 418 metrov visok stolp, v katerega bi lahko stlačili vse,
kar premore Koper, in še bi ostalo prostora. Mljač je tedaj dejal: »Imamo parcelo, imamo
ambicioznega župana, manjka nam samo še pol milijarde evrov. Zakaj ne bi to mesto prevzelo
pobude velikega trgovskega in logističnega razvoja? Če tega ne bo naredil Koper, bo kdo drug.
Pri nas pa namesto povezovanja mest razbijamo občine.«
,
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To so fantazijski projekti županov, da
Maja Ivanič

si

nabirajo glasove za volitve.

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

Zelo znan Primorec je tedaj dejal: »Z višino stolpov raste stopnja nategovanja ljudi. Župan
preizkuša javnost, do kod lahko. Ugotovil je, da še ni prišel do konca.« Predsednica Zveze
društev arhitektov Slovenije Maja Ivanič je dodala: »To so fantazijski projekti, ki si jih
privoščijo župani, da nabirajo glasove za volitve. So nesmiselni in nerealni. Koper ima veliko
več kvalitet in ne potrebuje dodatne stolpnice ter uničevanja identitete z disneylandi.«
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Eden od idejnih predlogov razglednega stolpa

Toda mnogi, tudi gospodarstveniki, so Popovičeve zamisli podprli. Koprčani so ga takrat
četrtič (sam je prepričan, da ne zadnjič) izvolili za župana.

Tretjič se županu ni izšlo

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

V volilnem letu 2018 se je tretjič podal v kampanjo s stolpom. Tokrat je v Koper pripeljal
svetovno znanega Litovca Massimilana Fuksasa iz Rima. Za Fuksasa je bil 111 metrov visok in
poševni ter spiralni stolp »vrnitev k skromnim projektom«, ki naj bi mu pomagali ostati na
realnih tleh. Stolp je imenoval Capo Grande in dejal: »Nekoč so gradili zato, da imamo lahko
danes zgodovino, danes gradimo zato, da imamo lahko prihodnost. Teh 111 metrov je mera, ki
jo lahko obvladamo.« Polovico stolpa bi bilo dvigalo za dostop do višje ležečega predela Kopra
na Markovcu.

Capo Grande

Boris Popovič je ob tretjem volilnem stolpu izjavil, da je bil tudi v stiku z Zaho Hadid, Renzom
Pianom in Santiagom Calatravo. »Naši arhitekti niso toliko cenjeni, kot bi lahko bili, ker nam
ne pade na pamet, da bi snovali arhitekturne dosežke, zaradi katerih bi ljudje prihajali k nam.
S prihodom velikih arhitektov bi se tudi slovenskim bolj odprl svet. Ne samo Plečnika in

12

16.12.2020

Delo.si

Sreda, 06:03

Država: Slovenija

Kazalo

7/9

https://www.delo.si/novice/slovenija/obljubljal-st...

Fabianija, tudi danes imamo velike talente,
požel odobravanje dela stroke.

a

jim ne damo priložnosti,«

je

dejal Popovič in

V novo kampanjo se bo čez dve leti spet podal s stolpom, ker, kot zagotavlja na družbenih
omrežjih, drugi takih projektov ne morejo izpeljati, on pa bi pripeljal Calatravo.

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

Stolpi kot simbol provincialne skupnosti
Urbanist Janez Koželj je takole komentiral koprske stolpe: »Nebotičniki so značilni za velika
mesta, kjer so že zaradi velikih razdalj upravičene točkovne zgostitve dejavnosti, v tem
pogledu ni mogoče nobenega od obalnih mest primerjati niti z Barcelono niti s Trstom.
Istrska mesta so se iz prvotnih, pogledom izpostavljenih zgodovinskih jeder, strnjenih na
otokih ali polotokih, razrasla v zaledje na pobočja, kjer prav tako ni nobenega pravega razloga
za postavljanje stolpov. Pomen ikone imajo tukaj namesto visokih stavb prav zgodovinska
mestna jedra, ki so v silhueti mesta zaznamovana s cerkvenimi stolpi kot dominantami. Tako
je tudi s podobo Ljubljane, kjer nebotičniki ne smejo presegati višine Gradu. Sicer pa je za
razpostavljanje, grupiranje in določanje višine stolpnic treba upoštevati kar deset
urbanističnih kriterijev.« Dodal je, da bi bilo sicer smiselno zgraditi dvigalo na Markovec z
razgledno ploščadjo, vendar brez nepotrebnega stolpa. »Stolpi nas zaznamujejo kot neizvirno
in provincialno skupnost, podobno kot bogato okrašena in nenavadno zaznamovana krožišča.
K tej provincialnosti ne morejo veliko prispevati niti še tako modni in mednarodno
uveljavljeni arhitekti. Prej nasprotno.«

Kanela Tower bi v Kopru meril 418 metrov – za polovico Burdž Kalife.

Gradnji visokega stolpa v Kopru je nasprotoval tudi Robert Turk z zavoda za varstvo narave:
»Pod pretvezo urejanja mobilnosti med Markovcem in centrom mesta je nekdo snoval objekt,
ki je potraten. Gre za nepotrebno postavljanje in hvalisanje v času, ko daleč presegamo
nosilnost planeta, pretirano izkoriščamo naravne vire in je zato treba sredstva in energijo
usmerjati v reševanje bede in ne ustvarjanje nepotrebnega blišča. Pravi izzivi so drugje, ne v
gradnji najvišjih in najimenitnejših razglednih stolpov.«
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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!

Foto

Koprski župan Aleš Bržan se je uprl nepremičninski logiki predhodnika: »Zamisel o gradnji
objekta, ki bi imel poleg uporabne vrednosti tudi močne simbolne pomene in bi čez čas lahko
postal zaščitni znak mesta, podpiram, čeprav Koper ne potrebuje nove dominante, ki bi
označevala prostor. Smo zgodovinsko mesto, ki se mora opreti na svojo dediščino in predvsem
skrbno paziti, da je z novimi objekti ne bi iznakazili. Projekt gradnje kateregakoli objekta
simbolnega pomena zahteva široko in aktivno javno razpravo, v kateri mora sodelovati tudi
stroka. Objekt bi moral odsevati identiteto skupnosti, ne zgolj okusa trenutnega župana.
Povezava med obmorskim parkom Žusterna in Markovcem je že tri desetletja stara zamisel, ki
ostaja v naših načrtih, vsekakor pa ne bo šlo za stolp. Končna podoba te povezave bo rezultat
dogovora z lastnikom zemljišča, ki še poteka.«
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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!

Capo Grande

Prav nič ne kaže, da bi center Kopra še v tem mandatu dobil obljubljeno in pričakovano
povezavo z naseljem na vzpetini. V kar nekaj slovenskih krajih so uresničili zamisli o (sicer
neprimerno skromnejših) razglednih stolpih. A že v Piranu nima smisla graditi stolpov, saj
imajo visok zvonik na vzpetinici pri cerkvi sv. Jurija in še višje obzidje nad prepadnim klifom,
od koder je mogoče videti velik del slovenske, del italijanske in hrvaške obale. Bi morali za tak
razgled v Kopru res zgraditi 300-metrsko stolpnico, koprski Eifflov stolp? In to še preden se
mesto oskrbi z vodnim virom ali poskrbi za večjo mobilnost prebivalstva (z vlakom, po
morju ...)?
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Kirurgija Bitenc na Golniku načrtuje novo
bolnišnico in dom za starejše
Kirurgija Bitenc na Golniku načrtuje gradnjo nove bolnišnice in doma za starejše, za kar je pred kratkim kupila zemljišča.
Gradnja centra, ki predstavlja nov zdravstveni koncept v slovenskem prostoru, bi bila lahko končana v dveh letih. Po
poročanju časnika Dnevnik želi ministrstvo za projekt zasebnega podjetja zagotoviti evropska sredstva.
Kot je za STA povedal torakalni kirurg Marko Bitenc, ki je direktor Kirurgije Bitenc, so se po tistem, ko so pred tremi leti v
Ljubljani vzpostavili sodoben center za ambulantno specialistiko in diagnostiko, za enak pristop odločili tudi na
bolnišničnem področju. Tako na Golniku, kjer že vrsto let najemajo prostore Klinike Golnik, načrtujejo izgradnjo nove
kirurške bolnišnice s tremi operacijskimi dvoranami in 40 posteljami ter doma za starejše za 150 oskrbovancev.
"Ob izvajanju bolnišnične dejavnosti smo do konca izkoristili razpoložljive zmogljivosti za izvajanje dejavnosti, potrebe pa
rastejo. Pomanjkanje bolnišničnih zmogljivosti in domov za starejše v državi se je ob pandemiji covida-19 še dodatno
izkazalo. Čakalne dobe na obravnave se podaljšujejo in ni potrebne veliko poglobljene analitike za ugotovitev, da v državi
potrebujemo nove zmogljivosti," je odločitev za investicijo pojasnil Bitenc.
Ob tem je dodal, da povezovanje bolnišnice in doma za starejše na eni lokaciji ni novost le v slovenskem prostoru temveč
tudi širše. "Ob ambulantno specialističnem centru, kjer na enem mestu zagotavljamo ambulantno obravnavo od
specialista družinske medicine in zobozdravnika do vseh specialistov, bomo v okviru enovite organizacije ustvarili
možnosti za celovito oskrbo tudi s povezavo z bolnišnico in domom starejših, in to na institucionalen in neinstitucionalen
način," je dejal.

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

Kirurgija Bitenc že 13 let sodeluje s Kliniko Golnik, v kateri za potrebe svoje dejavnosti najema del prostorov. Bitenc je bil
avgusta letos edini dražitelj za kompleks Kolovrat in objekt Pralnice, katerih lastnik je država, prodajo pa je kot
upravljavec nepremičnine s postopkom javne dražbe izvedla Klinika Golnik in kupnino v višini ocenjene vrednosti, to je
458.000 evrov, nakazala v državni proračun.
Kot so glede prodaje za STA pojasnili na Kliniki Golnik, ima zaradi zgodovinskih razlogov klinika v upravljanju tudi
nepremičnine, ki niso potrebne za njeno osnovno zdravstveno dejavnost, povzročajo pa stroške, ki jih ustanovitelj
posebej ne pokriva. Zato klinika s soglasjem ustanovitelja postopoma prodaja ali oddaja vse nepremičnine, ki niso
potrebne za izvajanje njene zdravstvene dejavnosti.
Neto tlorisna površina objektov, ki so jih prodali Bitencu, znaša 1900 kvadratnih metrov, celotno zemljišče pa obsega
5400 kvadratnih metrov. Stare objekte nameravajo porušiti in na njihovem mestu zgraditi nove. "Trenutno smo v fazi
priprav projektov, ambiciozni cilj, katerega uresničljivost ni odvisna le od nas, pa je otvoritev v decembru 2022," je
povedal Bitenc, katerega zavod izvaja vrsto zdravstvenih storitev. Poudarek je na kirurškem zdravljenju pljučnega raka,
redno pa izvajajo kirurška zdravljena tudi drugih obolenj.
Bitenc je izpostavil, da načrtujejo samostojno izvesti investicijo. "Glede na izkazane potrebe po zmogljivostih, ki jih
planiramo, pa bi bili prezadovoljni, če bi se uspeli s kakršnimkoli sofinanciranjem, saj smo izvajalec javne zdravstvene
dejavnosti," je na vprašanje glede možnosti pridobitve državnih ali evropskih nepovratnih sredstev za projekt odgovoril
Bitenc.
Kot poroča današnji Dnevnik, želi ministrstvo za zdravje po neuradnih informacijah časnika omenjenemu zasebnemu
podjetju za projekt na Golniku zagotoviti do 15 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Bitenc je potrdil, da je svoj
projekt predstavil ministrstvu, a dodal, da ne ve nič o zagotavljanju evropskih sredstev zanj. Ministrstvo pa na novinarska
vprašanja v zvezi s tem še ni odgovorilo.
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Ob prelomu leta: Za nami leto zagona
pomembnih cestnih investicij (tema)
Modernizacija slovenske cestne infrastrukture je v iztekajočem se letu dobila nov zagon, pri čemer velja izpostaviti zlasti
začetek gradnje nove cevi predora Karavanke ter uvodna dela na severnem kraku tretje razvojne osi. Dars je leto
epidemije, ko je na cestah manj prometa, izkoristil tudi za okrepljena vzdrževalna dela.
Leto dni pozneje, kot je predvideval leta 2017 podpisan protokol med državo ter Koroško in Savinjsko-Šaleško regijo, se
je oktobra vendarle začela gradnja tretje razvojne osi proti Koroški. Prva dela so stekla na odseku Velenje-Slovenj
Gradec pri Gaberkah, kjer trenutno med drugim gradijo dostopno pot do deponije viškov materiala v Premogovniku
Velenje.
Pri Darsu teče tudi že postopek za izbiro gradbenega izvajalca za dela na naslednji lokaciji odseka Velenje-Slovenj
Gradec, imenovani Jenina, kjer bodo dela predvidoma stekla prihodnje leto, v torek pa je Dars objavil tudi javno naročilo
za gradnjo na sklopih Škalsko jezero in Konovo. Za preostale sklope odseka Velenje-Slovenj Gradec ter za odsek
Šentrupert-Velenje poteka izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč.
Za Korošce je bila letos pomembna tudi zelena luč ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca za nadaljnje umeščanje
tretje razvojne osi v prostor na območju Mežiške doline, od Otiškega Vrha do Holmca.
Sicer pa so se nadaljevale tudi aktivnosti na južnem kraku. Za cesto med avtocestnim priključkom Novo mesto vzhod in
priključkom Osredek teče postopek obravnave zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku, Dars
pa začetek 94,6 milijona evrov vredne gradnje omenjene ceste predvideva spomladi.

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

Za cesto od priključka Osredek do priključka Maline je bila julija letos sklenjena projektantska pogodba. Na tem območju
trenutno aktivno izvajajo geološke in geomehanske raziskave, vzporedno teče projektiranje.
Tudi gradnja skoraj 100 milijonov evrov vredne druge cevi avtocestnega predora Karavanke se je po vseh zapletih pri
izbiri izvajalca del letos le začela. Nekaj težav je bilo še zaradi epidemije, saj je imel turški gradbinec Cengiz ob
spomladanskem začetku del težave z dobavo materiala in prihodom delavcev.
Izkop na slovenski strani je stekel konec avgusta, potem ko so Avstrijci izkop začeli že septembra 2018. Gradnja po
zagotovilih Darsa zdaj poteka v skladu z načrti. Ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov zaradi epidemije trenutno ni
večjih težav.
Doslej so izkopali približno 170 metrov predora, katerega skupna dolžina je skoraj osem kilometrov, od tega nekaj več kot
3,5 kilometra na slovenski strani. Predviden rok za dokončanje del je leta 2025.
Kot so za STA pojasnili na Darsu, so letos za obnove avtocest in hitrih cest namenili 71,5 milijona evrov. Za karavanški
predor je šlo dobrih osem milijonov evrov, za odseka tretje razvojne osi med Velenjem in Šentrupertom ter Velenjem in
Slovenj Gradcem pa še malenkost več.
Hkrati trenutno na hitri cesti skozi Vipavsko dolino med Selom in Vogrskim zaključujejo obsežnejšo obnovo vozišča,
predvidoma po koncu zime pa bodo nadaljevali še obnovo trase na območju nasipa Vogršček, ki so jo letos izpustili.
Med večjimi letos opravljenimi obnovami je bila tudi zahodna cev predora Golovec na ljubljanskem obroču, prav tako so
preplastili še drugo polovico gorenjske avtoceste med priključkoma Kranj zahod in Brezje. Obnovili so del dolenjske
avtoceste med Drnovim in Brežicami ter pomurske avtoceste med Mursko Soboto in Turniščem, oktobra pa je tam steklo
rušenje še edine preostale cestninske postaje Dragotinci, ki jo bodo zaključili spomladi.
Za vzdrževalna dela so še posebej izkoristili čas epidemije. Med prvim valom so realizirali kar 190 odstotkov več
asfalterskih del oziroma celo 320 odstotkov več vseh ostalih del v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Nadaljevali so
jih tudi poleti in jeseni, tako da bodo letos poskrbeli za 45.000 kvadratnih metrov sanacij asfaltnih površin ter 350.000
kvadratnih metrov investicijskih vzdrževalnih del na voziščnih konstrukcijah.
V letu 2021 za obnove načrtujejo novih skoraj 68 milijonov, skupaj z nameščanjem novih elektronskih portalov ter
preurejanjem malih avtocestnih počivališč pa 98 milijonov evrov. Za dela na karavanškem delu je rezerviranih 21
milijonov, za projekt uvedbe e-vinjete 15, za tretjo razvojno os pa skupaj za severni in južni del skoraj 28 milijonov evrov.
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Med ostalimi večjimi projekti velja omeniti tudi načrtovani začetek gradnje hitre ceste med Ptujem in Ormožem na odseku
od Ormoža do Markovcev, če bo pravočasno pridobljeno gradbeno dovoljenje, ter gradnjo novega priključka na
Leskoškovo cesto ter rekonstrukcijo priključka na Letališko cesto na severni ljubljanski obvoznici.
Dars namerava nadaljevati tudi priprave na gradnjo bertoške in serminske vpadnice, priključka Slavček in hitre ceste
Jagodje - Lucija na Obali, te pa potekajo tudi za širitev odseka Koseze - Kozarje na zahodni ljubljanski obvoznici v
šestpasovnico. Kot pojasnjujejo, je v teku izdelava projektne dokumentacije ter pridobivanje okoljevarstvenega soglasja
in zemljišč, v pripravi je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.
Med večjimi obnovami poleg predora Golovec in vipavske hitre ceste med drugim naštevajo preplastitev delov vozišč na
primorski, dolenjski in pomurski avtocesti, sanacijo opornega zidu med Pesnico in Dragučovo ter viadukta Kresnice na
štajerski avtocesti, obnovo rondoja Tomačevo ter preureditev izvoznih krakov na priključku Vič na južni ljubljanski
obvoznici.

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

Za skoraj 6000 kilometrov glavnih in regionalnih cest skrbi direkcija za infrastrukturo, ki je imela letos za to na voljo nekaj
manj kot 253 milijonov evrov. V proračunu za leto 2021 je na voljo skoraj 295, v proračunu za leto 2022 pa skoraj 298
milijonov evrov.
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Vizjak izpostavil vlogo gospodarstva pri
uvajanju inovacij v energetiki
Energetika je pred prelomnim obdobjem, ki ga bodo zaznamovale inovacije, je na virtualnem srečanju Inovacija
energetike '20 v organizaciji družbe Prosperia podčrtal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Država ima precej
finančnih sredstev za podporo uvajanju inovativnih tehnologij na trg, a pobuda mora priti iz gospodarstva, je dejal.
Energetika je v luči globalnih sprememb, zlasti segrevanja podnebja in z njim povezanega pariškega sporazuma, pred
velikimi izzivi in pred prelomnim obdobjem, je prepričan Vizjak. "Gotovo je vsako prelomno obdobje zaznamovano z vrsto
inovacij in drugačnih, novih projektov," je dodal.
V energetiki bo potrebno, kot je menil minister, ogromno storiti v smeri razogličenja in trajnostne oskrbe, hkrati pa mora
sektor ohranjati zanesljivost oskrbe in konkurenčne cene. "Za to so potrebni spremenjeni koncepti, ki pa izhajajo iz
inovacij," je dejal.
Velik napredek Vizjak že opaža na področju vodikovih tehnologij, baterij in mnogih drugih sektorjev. "Verjamem, da smo
šele začeli z obdobjem sprememb," je dejal.
Kot eno od prioritetnih področij je Vizjak izpostavil rabo vodika v povezavi s shranjevanjem energije. Spomnil je na projekt
konzorcija slovenskih energetskih podjetij - Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), Geoplin Plinovodi, Eles in Holding
slovenske elektrarne (HSE) - ki raziskuje možnosti uporabe vodikovih tehnologij v smislu optimizacije energetike. "To je
področje, ki se razvija že 20 let, imamo veliko znanja," je podčrtal.

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

Slovensko znanje je po oceni Vizjaka modro povezovati in ustvarjati konkretne partnerske projekte v gospodarstvu, vojski
in drugih sistemih: "Menim, da je to področje, ki mu velja v prihajajočih letih nameniti veliko pozornosti."
Glede samih projektov je okoljski minister te delil na področje raziskav in razvoja ter inovacije v gospodarstvu. Prvo
usmerja Agencija RS za raziskovalno dejavnost, v drugi fazi, ko se projekte uvaja na trg, pa ima tudi Slovenija na voljo
sistemska sredstva v skladu za podnebne spremembe.
"Imamo denar za ta namen, imamo ga relativno dovolj, steka se ga okoli 60 milijonov vsako leto, na zalogi pa imamo 130,
140 milijonov evrov denarja, in smo dovzetni za take projekte," je dejal. Podčrtal je, da morajo take projekte voditi
gospodarski subjekti, ki prevzamejo določena tveganja. Vloga države pa je, da zapolni finančno vrzel.
Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok se je z Vizjakom strinjal, da imamo v Sloveniji na področju
energetske transformacije ogromno znanja, ki pa ga je treba nadgraditi, delno preusmeriti in tudi povezati. Prepričan je
sicer, da bo imela Slovenija v prihodnje največji izziv na področju transporta, na katerem se prepletajo številne
tehnologije, denimo elektrika, raba vodika, pa tehnologije shranjevanja in druge.
"Vodik na vseh konferencah in srečanjih z evropskimi ministri za energijo postaja najbolj popularna beseda," je dejal
Košorok. Poleg vodika je med obetavnimi področji izpostavil še sintetični plin, ki predstavlja ozelenitev plinskega sektorja,
pa tudi velik potencial pri shranjevanju energije. "Odprtih je veliko neznank in vprašanj, a tehnološki napredek bo olajšal
doseganje cilja dekarbonizacije," je prepričan.
Glede projektov je izpostavil, da mora podjetniška iniciativa v nekem produktu ali projektu prepoznati možnost dobička:
"Podjetje ne more pričakovati, da mu bo država vse prinesla na pladnju." Država mora ustvariti primeren okvir,
zakonodajno okolje in prepoznati, ali je nek projekt uresničljiv in ga je smiselno podpreti. Na vsakem pa je svobodna
gospodarska pobuda, je dodal.
Govorca sta se dotaknila tudi vprašanja zniževanja subvencij za nakup električnih avtomobilov. Košorok je ob tem
podčrtal, da so podobna vozila čez mejo nižja za 2000 do 3000 evrov, slovenska subvencija pa tako pristane pri trgovcih
z vozili.
Vizjak se je strinjal, da države praviloma nove tehnologije subvencionirajo neko določeno obdobje, da se prebije led. Sam
razvoj panoge pa s subvencijami ni mogoče, je podčrtal in spomnil tudi, da se cene električnih vozil ob širjenju njihove
proizvodnje znižujejo.
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Pozval je tudi k širšemu pogledu. Mnoge občine so denimo postavile polnilne postaje, kjer lahko uporabniki električna
vozila polnijo zastonj. S spremembo zakonodaje ta vozila tudi niso več predmet obdavčitve prek zakona o davku na
motorna vozila, zavzema se tudi za davčno spodbujanje električnih vozil kot službenih vozil.
Okoljski minister je sicer glede prihodnosti med drugim podčrtal načrtovano gradnjo novih hidroelektrarn na srednji Savi,
kar bo v Sloveniji povečalo obseg stabilnih obnovljivih virov. V okviru eko sklada se bodo nadaljevale naložbe v
energetsko učinkovite javne in zasebne stavbe, država bo še naprej spodbujala električno mobilnost, je napovedal.

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

Košorok pa je menil, da bo morala energetika v prihodnje preoblikovati tudi sebe in odjemalcem ponuditi zeleno poslovno
priložnost.
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Podpisali pogodbo za izgradnjo nove čistilne
naprave v Račah
Župan Občine Rače-Fram Branko Ledinek je danes z izbranim izvajalcem del, podjetjem Hidroinženiring, podpisal
pogodbo za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah, vredne okoli tri milijone evrov. Ta bo nadomestila obstoječo
napravo, ki je dotrajana in ne zadostuje več potrebam občine, kamor se priseljuje vedno več ljudi.
"Če bo vreme dopuščalo, bodo z gradbenimi deli začeli v drugi polovici januarja," je na današnji spletni novinarski
konferenci povedal župan. "Upam, da bo nova čistilna naprava služila svojemu namenu vsaj tako dolgo kot ta, ki jo
imamo sedaj," je dodal.
Obstoječa čistilna naprava, zgrajena leta 1976 s projektirano zmogljivostjo 3000 populacijskih enot in izvedeno
nadgradnjo v letu 2006 na 5000 populacijskih enot, je že izrabljena, poleg neustreznega čiščenja povzroča tudi
prekomerna hrup in smrad. Zato bodo na njenem mestu zgradili večjo in učinkovitejšo za 9600 populacijskih enot ter tako
zmanjšali vplive na okolje. Poleg primarne in sekundarne funkcije bo nova čistilna naprava opravljala tudi terciarno
čiščenje, kar pomeni, da bo iz odpadnih voda odstranjevala tudi dušik in fosfor.
Vrednost investicije znaša nekaj več kot tri milijone evrov z vključenim DDV. Od tega bo 1,3 milijona evrov prišlo iz
proračuna Občine Rače-Fram, nekaj več kot 340.000 evrov bo prispevala država, medtem ko bodo 1,36 milijona evrov
predstavljala nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

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

Ledinek si je danes precej oddahnil, saj so postopki za izvedbo tega projekta trajali več let. Priprava projektne in
investicijske dokumentacije se je začela v letu 2017, letos pa so prejeli zeleno luč za začetek postopka izbire izvajalca
gradnje. Med tremi prijavljenimi so izbrali drugega najugodnejšega ponudnika, nato se je najcenejši pritožil, a njegovemu
ugovoru ni bilo ugodeno. Tako so lahko danes podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem, podjetjem Hidroinženiring iz
Ljubljane.
Ta ima nekaj več kot leto dni časa za izgradnjo čistilne naprave, nato pa bo steklo enoletno poskusno obratovanje. Tako
je zaključek investicije predviden v letu 2023.
Z izgradnjo nove čistilne naprave bosta njeno upravljanje in izvajanje javne službe ostali nespremenjeni. Z napravo
upravlja Režijski obrat Občine Rače-Fram, izvajalec javne službe pa je Komunala Slovenska Bistrica.
Ker so za čistilno napravo pridobili sofinanciranje EU, bo lahko občina vlagala v druge projekte, med drugim knjižnico,
ceste in pločnike, je še povedal župan. V prihodnje se bo cena čiščenja odpadne vode za občane najverjetneje nekoliko
podražila, a po besedah župana ne občutno, saj imajo trenutno eno najnižjih cen za to storitev v regiji.
V prihodnjih letih je v Občini Rače-Fram, ki ima trenutno okoli 7500 prebivalcev, predvidena gradnja več novih stanovanj,
kar pomeni, da se bo prebivalstvo še večalo.
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Na Akademiji strojništva podelili nagrade za
dosežke s področja inženirstva
Zveza strojnih inženirjev Slovenije je na spletnem dogodku Akademija strojništva podelila nagradi za globalno prodornost
slovenskega inženirstva, ki sta ju prejela direktor skupine TPV Marko Gorjup in direktor podjetja Iskra Mehanizmi Marjan
Pogačnik. Nagradi za življenjsko delo pa sta prejela upokojena profesorja Janez Kopač in Janez Možina.
Vodilo letošnjega dogodka, ki je v torek prek spleta potekal v organizaciji Zveze strojnih inženirjev Slovenije in
soorganizaciji GZS - Združenja kovinske industrije potekala, je inženirstvo - svet novih priložnosti.
Kot je v uvodnem nagovoru izpostavil predsednik zveze Iztok Golobič, je dogodek namenjen inženirjem in inženirkam
strojništva, "da kot stroka ocenimo našo moč in vpliv, predvsem pa našo odgovornost za razvojno usmerjenost v
kakovostnejše življenje". Svoj pogled na inženirstvo sta predstavila tudi zaslužni profesor Jože Hlebanja ter predsednik
Inženirske akademije Slovenije Mark Pleško.
Na dogodku so direktorju skupine TPV Marku Gorjupu in direktorju podjetja Iskra Mehanizmi Marjanu Pogačniku podelili
nagradi za globalno prodornost slovenskega inženirstva.
Kot so zapisali v zvezi, je Gorjupovo "odlično poznavanje avtomobilske industrije rezultat izkušenj, ki jih je v tej branži
pridobival 26 let". "V sebi nosi visoko mero inovativne kulture. Njegov svet je široko odprt, v katerem vidi še veliko
priložnosti." Za Pogačnika pa so zapisali, da "največ svoje energije posveča razvoju sistema vodenja in kontrolingu".
"Sam meni, da so za učinkovito vodenje potrebni sistem, podatki in ljudje. Je predan delu in vedno odprt novim
priložnostim."

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

Upokojenima profesorjema Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani Janezu Kopaču in Janezu Možini pa so podelili
nagradi za življenjsko delo "za požrtvovalno delovanje na področju inženirstva in strojništva."
Janez Kopač je na Fakulteti za strojništvo ustanovil Katedro za menedžment obdelovalnih tehnologij in bil njen dolgoletni
vodja. Njegov koncept dela je timsko delo, povezovanje s sodelavci in z industrijo za skupno reševanje problematike.
Janez Možina pa je leta 1995 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani ustanovil Katedro za optodinamiko in lasersko tehniko.
Kot sintezo optoakustike in laserskih obdelovalnih procesov je dotlej ločeno obravnavane raziskovalne teme povezal v
novo interdisciplinarno znanstveno področje Optodinamika.
V drugem delu dogodka so na okrogli mizi najvidnejši predstavniki gospodarstva in izobraževalnih ustanov pojasnili, kje
vidijo svet novih priložnosti.
Gorjup je poudaril, da uspešno vodenje v času stalnih sprememb zajema več vidikov, to so odlični sodelavci, ki se
povezujejo v time, pravi ljudje na pravih položajih, pravilna in pravočasna komunikacija na vseh nivojih, motivacija
sodelavcev, odgovornost in pristojnost za vsakega zaposlenega.
Da je v kriznih časih v ospredje bolj prišla zanesljivost sodelovanja s kupci ter dobri odnosi, pa je izpostavil Pogačnik. Po
njegovih besedah se bodo nekatere osnovne življenjske vrednote prenesle tudi v poslovni svet, trenutni čas pa je tudi
dobra priložnost, da se preveri profil in koncept podjetja.
Direktor podjetja Yaskawa Europe Robotics Kosler je menil, da se bo industrija priselila nazaj v Evropo, trend vidi v
avtomatizaciji, robotizaciji in digitalizaciji, posledično bo narasla tudi potreba po inženirskem kadru z znanjem
mehatronike, digitalizacije in analitike podatkov.
Ob koncu okrogle mize je predsednik uprave Kolektor Group Radovan Bolko povzel, da, če želimo biti konkurenčni in
dobri, moramo združiti znanje in kompetence, ki jih že imamo, tehnologijo umetne inteligence in vsebine iz desne
polovice možganov, kot sta komunikacija z ljudmi in razumevanje ljudi.
V okviru Akademije strojništva so raziskovalci iz akademskega in industrijskega okolja prikazali inženirska spoznanja v
obliki prispevkov, ki so objavljeni v posebni številki revije Svet strojništva. Podelili so tudi posebno priznanje za uspešen
prenos znanj in izkušenj Iz roda v rod inženirstvo utira pot, ki ga je prejel Marijan Brajdih iz podjetja Iskra Varjenje.
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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!

V Zvezi strojnih inženirjev Slovenije z organizacijo Akademije strojništva že vrsto let vzpodbujajo povezovanje inženirjev
vseh generacij, opozarjajo na pomembnost inženirskega poklica ter se vsako leto najboljšim poklonijo s podelitvijo
nagrad in priznanj.
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Ključni cilj Mercatorja v 2021 nadaljevanje
zmanjševanja zadolženosti
Skupina Mercator v 2021 načrtuje 2,217 milijarde evrov prihodkov, kar v primerjavi z oceno poslovanja za letos pomeni
2,4-odstotno rast, Poslovni sistem Mercator pa naj bi beležil 2,1-odstotno rast prihodkov. Predvidena je rast
normaliziranega EBITDA, ki naj bi dosegel 169,2 milijona evrov, ključni cilj pa je nadaljevanje zmanjšanja zadolženosti.
Kot so danes sporočili iz Mercatorja, gospodarski načrt skupine za prihodnje leto predvideva tudi nadaljevanje projekta
gradnje logistično-distribucijskega centra v Ljubljani, za naložbe v osnovna sredstva pa gospodarski načrt namenja 39,8
milijonov evra, pri čemer bo za naložbe v Sloveniji namenjenih 65,8 odstotka predvidenih naložbenih sredstev.
Ključni cilj skupine je nadaljevanje zmanjševanja zadolženosti. Gospodarski načrt predvideva, da bo razmerje neto
finančnega dolga v primerjavi z EBITDA znašalo 4,9-kratnik. Mercator je doslej že pomembno znižal zadolženost.
Predsednik uprave Tomislav Čizmić je maja letos v pogovoru za STA dejal, da je zadolženost - Mercator je lani neto dolg
po primerljivih standardih znižal pod 600 milijonov evrov - najnižja v zadnjih 12 letih.
Danes je Čizmić v sporočilu za javnost poudaril, da skupina Mercator uspešno izvaja strategijo združevanja prodajnih
kanalov v enoten ekosistem, ki kupcem omogoča tisto, kar si želijo, na lokaciji, kjer želijo, v času, v katerem želijo. "V letu
2021 bomo ponovno dokazali, da gre za učinkovito in uspešno strategijo, ki nam zagotavlja konkurenčne prednosti in
posledično višanje poslovne učinkovitosti," je poudaril.
Leto 2021 bo, kot so navedli v družbi, pomembno opredeljevala rast predvsem stroškov delovne sile in ostalih stroškov,
zato je skupina predvidela vrsto aktivnosti za nadzor rasti stroškov.

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

Gospodarski načrt predvideva, da bo okrepila svoj položaj vodilnega trgovca na vseh trgih, kjer deluje. Okrepila bo
aktivnosti na veleprodajnem trgu, ohranila bo svojo vodilno vlogo tehnološkega inovatorja, dodatno pa bo vlagala v
procese razumevanja želja in potreb kupcev, katere temelj je največji program zvestobe kupcev v Sloveniji in regiji.
V središču aktivnosti skupine Mercator še naprej ostajajo lokalne in regionalne blagovne znamke dobaviteljev in
aktivnosti, ki bodo dobaviteljem zagotavljale stabilno in uspešno rast, so še zapisali v družbi.
Skupina Mercator je leto 2019 končala sklenila z 2,14 milijarde evrov prihodkov od prodaje in s 4,7 milijona evrov čistega
dobička. V prvih devetih mesecih letos je ustvarila 1,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 2,1 odstotka več kot
v enakem obdobju lani. Prevrednotenje nepremičnin je na eni strani vplivalo na povečanje kapitala, na drugi pa negativno
na poslovni izid. Izguba se je ustavila pri 69 milijonov evrov.
Do konca letošnjega leta naj bi po pričakovanjih prišlo tudi do prenosa Mercatorja z Agrokorja na skupino Fortenova, kar
je, kot je že večkrat ponovil Čizmić, strateško pomembno za nadaljevanje uspešnega razvoja Mercatorja. Pridobljena so
bila dovoljenja vseh pristojnih organov za varstvo konkurence, razen Srbije.
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Slovenija oktobra z enim največjih padcev
gradbenih del v EU
Obseg gradbenih del v območju z evrom in v celotni EU se je oktobra povečal, na mesečni ravni je bila rast 0,5- oz. 0,9odstotna. V medletni primerjavi pa je bil padec 1,4- oz. 1,2-odstoten. Slovenija je na mesečni ravni zabeležila enega
največjih padcev v panogi, izhaja iz danes objavljenih podatkov evropskega statističnega urada Eurostat.
Oktobra se je v primerjavi z septembrom v območju z evrom obseg del pri gradnji stavb okrepil za 1,1 odstotka, obseg
del na gradbenih inženirskih objektih pa se je znižal 1,5 odstotka. V EU se je gradnja stavb okrepila za 1,6 odstotka,
gradbenih inženirskih objektov pa se je znižala za 1,3 odstotka.
Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo mesečno rast gradbenih del zabeležile Poljska (+1,8
odstotka), Francija (+1,7 odstotka) in Nemčija (+1,6 odstotka). Največje padce so na drugi strani beležile Slovaška (-5,2
odstotka), Slovenija (-2,2 odstotka) in Češka (-1,7 odstotka).
Na letni ravni je v območju z evrom gradnja stavb upadla za 1,5 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa
je bil manjši za 0,3 odstotka. V EU se je obseg gradnje stavb zmanjšal za 1,3 odstotka in obseg del na gradbenih
inženirskih objektih za 0,9 odstotka.

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

Največje padce obsega gradbenih del so v medletni primerjavi zabeležile Slovaška (-23 odstotka), Madžarska (-16,2
odstotka) in Španija (-11,6 odstotka). Največji obseg rasti pa so imele Romunija (+21 odstotkov), Nemčija (+3,4 odstotka)
in Nizozemska (+0,4 odstotka).
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Stroški dela na uro v območju z evrom in EU
navzgor
Stroški dela na uro so se v območju evra in EU v tretjem letošnjem četrtletju zvišali. V primerjavi z enakim obdobjem lani
so bili višji za 1,6 odstotka v državah z evrom in za 1,8 odstotka v uniji, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.
V drugem četrtletju so stroški v območju z evrom porasli za 3,6 odstotka, v EU pa za 3,5 odstotka.
Stroški, povezani s plačami in drugimi izplačili, so se v državah z evrom v tretjem trimesečju v medletni primerjavi
povprečno zvišali za 2,2 odstotka, medtem ko so bili drugi stroški nižji za 0,4 odstotka. V EU je bila rast plač 2,4-odstotna,
drugi stroški pa so se znižali za 0,1 odstotka. V obeh območjih so bila manjša druga izplačila posledica zlasti davčnih
olajšav in subvencij, ki so jih vlade v Evropi namenile gospodarstvu v času koronske krize.
Po dejavnostih je bila rast stroškov dela na uro v evropski denarni uniji v tretjem trimesečju v industriji na letni ravni 1,2odstotna, v gradbeništvu 2,4-odstotna, v storitvenem sektorju 1,4-odstotna, v neposlovnih dejavnostih pa 1,9-odstotna.
V EU so medtem ti stroški v obravnavanem obdobju industriji porasli za 1,4 odstotka, gradbeništvu za 2,4 odstotka, v
storitvenem sektorju za 1,6 odstotka in neposlovnih dejavnostih za 2,2 odstotka.

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

V Sloveniji so se stroški dela na uro v tretjem četrtletju na letni ravni okrepili za 1,8 odstotka, in sicer stroški za plače za
1,8 odstotka, ostali pa za 1,9 odstotka.
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Katere naložbe na Ptuju so ključne za lažji izhod
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Odpri galerijo
Ptujski proračun predvideva izvedbo nekaj dolgo pričakovanih projektov.
Sašo Bizjak

Hojka Berlič

16.12.2020, 06.02

Proračun mestne občine za prihodnje leto dobrih 36 milijonov evrov, primanjkljaja bo
sedem milijonov evrov.
Ptujski svetniki so soglasno potrdili ptujski proračun za leto 2021 v višini dobrih 36 milijonov evrov. Od tega občina kar
15 milijonov evrov namenja investicijam in projektom, kar je po mnenju županje Nuške Gajšek ključno tudi v
prihodnje, ko se obetajo še malo bolj gospodarsko zahtevni časi in bo cilj omogočiti tudi gospodarsko rast ter lažji in
boljši izhod iz krize. "Zadali smo si zelo visoke cilje," pojasnjuje Gajškova, "imamo tudi nekaj zelo konkretnih projektov,
na katere smo čakali ogromno časa. Najpomembnejši projekt, ki je tudi sofinanciran iz evropskega denarja, je izgradnja
kanalizacije. Ta nas bo zaposlovala naslednji dve leti. Končno bo jedilnico dobila tudi Osnovna šola Mladika,
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popravljamo ostrešje Osnovne šole Olge Meglič, gradimo kolesarske poti ter urejamo javno razsvetljavo, vodovod in
športno infrastrukturo. Eden od velikih projektov je tudi obnova Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi
ulicami."

Urgentni center in arheološko razstavišče ostajata
Občina začenja v prihodnjem letu med drugim tudi pripravo dokumentacije za gradnjo neprofitnih stanovanj in nove
mrliške vežice na ptujskem pokopališču, lotiti se nameravajo urejanja centralne kuhinje za Vrtec Ptuj in urejanja enote
Narcisa, v katero naj bi preselili upravo vrtca. Na ptujski občini načrtujejo še izvedbo arheološkega depoja odprtega tipa,
s katerim, upajo, bodo začeli neko novo pot ptujske arheologije. V okviru vlaganj v športno infrastrukturo načrtujejo
med drugim obnovo atletskega dela Mestnega stadiona pa tudi gradnjo prizidka k stavbi NK Podvinci, ureditev igrišča
in objekta v Rogoznici ter ureditev namakalnega sistema na športnem igrišču v Grajeni. "To je veliko več kot samo
športna infrastruktura. Vsi vemo, da so v teh četrtnih skupnostih to tudi neki centri družbenega življenja," je poudarila
županja.

6,4 milijona evrov posojila bo najela občina

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

V proračunu za prihodnje leto so še zagotovili denar za pripravo dokumentacije za obnovo ptujske mestne hiše in
postavitev enostavnega objekta na ptujski avtobusni postaji, v katerem bodo končno uredili javne sanitarije. Občina pa
tudi izenačuje višino financiranja obeh dobrodelnih organizacij, torej Rdečega križa in Karitas, saj je slednja v zadnjih
letih na tem področju v precej slabšem položaju. Za delovanje obeh organizacij bodo skupno namenili dobrih 47 tisoč
evrov.

Ptujski mestni svetniki so

se

po dveh mesecih znova zbrali v mestni

hiši,

seja pa

je

delno potekala tudi na daljavo.
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Hojka Berlič

Tudi v prihodnjem proračunu ostaja postavka za gradnjo ptujskega urgentnega centra, saj na občini še vedno upajo, da
se bodo kmalu vendarle sklenili dogovori med državo in lokalnimi skupnostmi. Okoli 50 tisoč evrov namenjajo tudi za
pripravo dokumentacije za arheološko razstavišče v grajski žitnici, je pa projekt pogojen še z državnim denarjem.

Zadovoljni, da so stopili skupaj
Svetniki so v razpravi izrazili predvsem zadovoljstvo s sprejetim proračunom in njegovo investicijsko naravnanostjo ter
upoštevanjem predlogov svetniških skupin. Milan Klemenc Desus, je izpostavil številna vlaganja v športne objekte, ki
so bili po njegovem mnenju prej nekaj časa potisnjeni v ozadje, pa tudi vlaganja v dve ptujski osnovni šoli. Nosilec liste
Štefan Čelan je poudaril predvsem uvrstitev proračunskih postavk za pomoč gospodarstvu in občanom, pripravljenost
za blažitev prihajajočih socialnih stisk pa od svetnikov pričakuje tudi ob rebalansih, tudi na račun kakšne nenujne
investicije. O tem, da bo zakon o finančni razbremenitvi občin vendarle tudi olajšal nekatera financiranja, je prepričan
Janez Rožmarin NSi. Nosilec liste Andrej Čuš je pozdravil vlaganja, tudi v športno infrastrukturo, izpostavil pa je po
njegovem mnenju alarmantno stanje regijskega vodovoda, kar naj bi v prihodnje terjalo več pozornosti. Iz razprave je
vidno, da se svetniki očitno zavedajo, da živijo v času, ko je potrebna plebiscitarna večina razuma in solidarnosti, je
dejal Rajko Fajt SDS. Gorazd Orešek Lista za Ptuj, pa je izpostavil pripravljenost pogovora o umeščanju in urejanju
lokacij za potencialne investitorje, tudi medobčinske poslovno-logistične cone, saj po njegovem mnenju to področje
pomeni veliko priložnost za prihodnost. Predviden proračunski primanjkljaj v prihodnjem letu je precejšen, skoraj
sedem milijonov evrov. Občina bo najela 6,4 milijona posojila, glavnino denarja bo namenila za evropske projekte. Po
besedah Gajškove je to tisto, kar naj bi v bodoče, upajo, zagotavljalo tudi višji standard in podlago za nadaljnji razvoj:
"Seveda so te številke zelo visoke. Če pa pogledamo, da imamo za 15 milijonov evrov investicij in od tega šest milijonov
kredita, pa razmerje tudi ni tako slabo."
,

,

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

,

,

Dežurna zobozdravstvena služba
Na predlog svetniških skupin pa tudi številnih občanov bo v prihodnjem letu na Ptuju znova zaživela dežurna zobozdravstvena
služba. Ob tem je županja Nuška Gajšek izrazila zadovoljstvo s pripravljenostjo za sodelovanje vseh županov v Spodnjem Podravju:
"Zato je znesek v občinskem proračunu bistveno nižji, kot smo sprva načrtovali. Torej bomo namesto 50 tisoč evrov zdaj iz
proračuna občine zagotavljali za to dejavnost 15 tisoč evrov." Občine bodo dejavnost sofinancirale v višini 0,55 evra na prebivalca.
Bojan Pahor SD, pa je ob vzpostavitvi dežurne zobozdravstvene službe izpostavil še napore, ki jih vodstvo občine vlaga tudi v
zagotovitev dežurne lekarniške službe, ki trenutno ni na voljo. Kot je pojasnila Gajškova, so Lekarne Ptuj pozvali k organiziranju
dežurne službe, a so jim iz javnega zavoda odgovorili, da delujejo v skladu s priporočili ministrstva, pa tudi, da med zaposlenimi
beležijo veliko odsotnosti z dela, zato izvedba tovrstne službe trenutno ni mogoča. "Mi bomo opravili še kak razgovor, a dejstvo je,
da so pri tem avtonomni," doda.
,
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Predosljah
do maja
V

in

na Mlaki pri Kranju po makadamu

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

Projekt Gorki 2, ki zajema gradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v MO
Kranj, bi se moral že počasi končati, a je tudi vanj posegla epidemija. Tako se bodo nekateri
prebivalci naselij v Kranju še vse do sredine prihodnje pomladi namesto po asfaltnih cestah vozili
po makadamu.

Medtem ko so izvajalci komunalnega projekta Gorki 2 v Kranju v nekaterih naseljih vsa dela že končali, bodo
asfalt v svoji ulici dočakali šele prihodnjo pomlad. (Foto: arhiv MO Kranj)

v

drugih prebivalci

V že tako zahteven in zapleten kranjski projekt Gorki 2, namenjen urejanju komunalne
infrastrukture, je, podobno kot v številne druge, posegla epidemija. Namesto da bi se prebivalci
Predoselj in Mlake pri Kranju v teh dneh lahko domov pripeljali po novem asfaltu, kot to velja za
prebivalce Britofa in Orehovelj, bodo nekateri morali počakati do sredine pomladi. Kot opisuje mag.
Andrej Ivanc, vodja okoljevarstva v podjetju Riko, ki skupaj s podjetnem Pirc Gradnje izvaja ta
obsežen projekt, so za to krive omejitve, povezane z epidemijo, ki so v delo posegle že marca.
»Predpisana je bila potrebna izolacija oseb, zaradi česar je bilo oteženo izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti. Iz istih razlogov je bila otežena dobava gradbenih materialov, ki smo jih nujno
potrebovali za gradnjo. Zaustavljen je bil celoten javni promet, upoštevati smo morali priporočila o
omejenem številu oseb na gradbiščih. Zaradi vsega naštetega dela potekajo z nižjo storilnostjo,«
dogajanje na gradbiščih kranjskih naselij v okviru projekta opisuje Ivanc.

Konec del konec maja prihodnje leto
»Zdaj smo prišli v zimsko obdobje, ko se asfaltne baze zapirajo. Asfaltiranje okoli 20 odstotkov
površin moramo preložiti v spomladanski čas,« pravi Ivanc. »V tem času bomo vsem prebivalcem
zagotovili nemoten dostop do njihovih bivališč,« obljublja. Izvajalci po Ivančevih besedah računajo,
da bi vsa dela končali do konca maja prihodnjega leta. Veliko pa je odvisno tudi od vremena. Če bo
zgodnja pomlad toplejša, bodo svoja vrata prej odprle tudi asfaltne baze in zaključna dela na
manjkajočih odsekih bi se lahko v spomladanskem času začela in končala prej, kot je trenutno v
načrtu.
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Sicer pa so v naseljih Britof in Orehovlje že vgradili vso komunalno infrastrukturo ter sočasno
poskrbeli še za javno razsvetljavo, plinovod, električne vode in telekomunikacijske napeljave. Vse
ceste in ulice so že asfaltirali z grobim in finim asfaltom ter poskrbeli za prometno signalizacijo.
Nekaj več dela izvajalce še čaka v Predosljah, kjer polagajo zadnje metre komunalne infrastrukture.
Na odsekih ulic, kjer so dela zaključena, pripravljajo podlago za spomladansko asfaltiranje. Glavna
cesta skozi Predoslje je dokončana vključno s prometno signalizacijo, pločnikom in javno
razsvetljavo. V Mlaki pri Kranju je vgradnja komunalne infrastrukture končana, izvajalci ulice
pripravljajo na asfaltiranje. »Zaradi velikega števila ulic in goste poselitve se zaradi zagotavljanja
dnevnega dostopa stanovalcem dela lahko izvajajo izključno po posameznih ulicah, zato se dnevno
spreminjajo lokacije zapor oziroma obvozov,« še dodaja Ivanc.

Župan Rakovec: Nepremičninam po ureditvi zraste
vrednost
Župan MO Kranj Matjaž Rakovec opozarja, da s projektom Gorki 2 priključujejo dodatnih 2664
prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Zgradili so dobrih 17 kilometrov
kanalizacijskega omrežja in pet črpališč odpadne vode. Občina je ob tem poskrbela še za obnovo
15 kilometrov vodovodnega omrežja, za 13 kilometrov obnovljene in dograjene meteorne
kanalizacije, za pet kilometrov dodatne javne razsvetljave in dodatnih 250 metrov pločnika na
prometno nevarnem odseku v Britofu.

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

»Vzpostavljamo pogoje za čisto in zdravo okolje ter temelje za njegovo ohranjanje. Tudi reko Kokro
bomo naredili še bolj čisto, bolj čista postaja pitna voda, skrbimo pa tudi za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in višjo kakovost bivanja,« opisuje Rakovec. Vse to pa po njegovih besedah dviguje
tudi vrednost nepremičnin na tem območju, je izpostavil kot eno od posrednih dobrobiti projekta za
tamkajšnje prebivalce.
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Ujetniki poplav
Istra

z

ankaranske bonifike

16. 12. 2020, 06.00

Alenka Penjak

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

Družina Atlija, ki živi na Srminu, te dni čisti posledice, ki jih je za seboj pustila
zadnja poplava. Žrtev visokih voda so bili že večkrat, priložnost, da bi
zapustili ankaransko bonifiko, pa jim je spolzela iz rok. Četudi so po odločitvi
sodišča že prejeli 330.000 evrov odškodnine, menijo, da jim pripada več in
Srmina niso pripravljeni zapustiti.

Poplave so prejšnji teden znova prizadele družino Atlija, ki živi na ankaranski bonifiki. Občina Ankaran
jim je priskočila na pomoč in jih namestila v bungalove v Adrii Ankaran. Foto: Tomaž Primožič/FPA

SRMIN > “Odškodnino smo prejeli na račun uničene delavnice, saj smo se od
leta 1992 ukvarjali z zidarstvom in betonskimi izdelki in smo zaradi poplave
izgubili delovna mesta. Za uničene stanovanjske objekte pa bi jo morali še
prejeti, in sicer od ankaranske občine,” pravi Svetlana Atlija Riosa ki na Srminu
še vedno stanuje s soprogom, in vztraja, da jim je bila storjena krivica.
,

Ankarančani pravijo, da gre za izsiljevanje
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Zgodba o družini s poplavnega območja, ki jo je občina Ankaran “podedovala”
ob ločitvi od Mestne občine Koper, ima dolgo zgodovino, na plano pa je
ponovno izbruhnila po zadnjih poplavah. Iz razpoložljive dokumentacije, ki jo
ima ankaranska občina, je razvidno, da je družina, ki jo je takrat zastopal
Borislav Atlija, danes pokojni oče Svetlane Atlija, s koprsko občino in takrat
Komunalo Koper, danes Marjetico, dosegla sodno poravnavo ter za ureditev
problematike prejela finančno nadomestilo v višini 330.000 evrov.

Pred 90 leti
Ankaranska bonifika je nastala, ko so leta 1930 nekdanje koprske
soline na tem depresijskem območju meliorirali v kmetijska zemljišča.
Gre za veliko kmetijsko obdelano površino z ohranjenim ortogonalnim
sistemom odvodnih jarkov.

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

“Ker pa se družina še ni preselila, se problematika ob poplavljanju območja
vedno znova ponavlja in se bo ob naslednjem večjem deževju neizogibno
ponovila,” pojasnjujejo v kabinetu ankaranskega župana Gregorja Strmčnika

.

“Ker se družina kljub prejetju nadomestila namenoma ne želi preseliti, jih
vsakokratna poplava ne more presenetiti. Pri enostranskem prikazovanju več
kot predvidljivega naravnega pojava kot elementarno nesrečo pač ne gre za
klasičen nepredvidljiv dogodek. Po mnenju Občine Ankaran gre prej za poskus
pridobitve vnovične odškodnine, na kar pa Občina Ankaran seveda ne more
pristati,” se ne namerava premisliti župan Strmčnik in še dodaja, da so težave s
poplavljanjem povezane z gradnjo pristanišča, šele za tem z zgrajeno čistilno
napravo in zbirnim centrom.
Čeprav je družina Atlija leta 2016 prejela 330.000 evrov odškodnine in
je kljub temu ostala lastnica objektov, zdaj zahteva še dodatno pomoč.

Pet let od sodne poravnave
“Sodna poravnava z omenjeno stranko
pojasnjujejo v koprski občini.

je

bila sklenjena

9.

novembra 2015,”

Sodni spis pravi, da sta bili v tej zadevi proti MO Koper vloženi dve tožbi. Prvo
so Atlijevi vložili zaradi neizpolnjenega dogovora, da bo koprska občina zaradi
gradnje Centra za ravnanje z odpadki Ankaran tožeči strani izročila drugo
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nadomestno nepremičnino in zgradila dva objekta. Zahtevali so 500.654,95
evra. Druga tožba se je nanašala na plačilo odškodnine zaradi škode, ki je
nastala ob poplavi leta 2010 zahtevali so 150.000 evrov.
-

“Stranka je v letu 2016 prejela tri izplačila po 110.000 evrov, plačnik je bila
Marjetica Koper,” še pravijo v kabinetu župana Aleša Bržana Marjetica Koper je
bila izvajalec gradbenih del in upravljavec Centra za ravnanje z odpadki v
Ankaranu ter je bila, kot pojasnjujejo, zainteresirana za nemoteno izvajanje
javne službe ravnanja z odpadki na tej lokaciji. Zato je bila Marjetica Koper
sopodpisnik sodne poravnave. Stranka je poleg tega ostala posestnik in lastnik
nepremičnine s parcelno številko 877/7 k. o. Ankaran.
.

Jim ne pripada nič več?

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

S sklenitvijo poravnave so se Atlijevi odpovedali vsem tožbenim zahtevkom
proti MO Koper, Mestna občina Koper pa se je odpovedala pravici do pritožbe.
“S tem so bila dokončno razrešena vsa sporna pravna razmerja med tožečo
stranko, MO Koper in Marjetico Koper,” poudarjajo v koprski občini.
Tožeča stranka se je zase in za svoje pravne naslednike odpovedala
uveljavljanju kakršnih koli bodočih zahtevkov iz naslova morebitnega
zmanjšanja vrednosti nepremičnine in tudi uveljavljanju morebitne druge
škode, ki bi ji utegnila nastati zaradi delovanja Centra za ravnanje z odpadki.
O zapletih družine Atlija smo v našem časniku že poročali in zgodbo začeli v
letu 2002, ko so Atlijevi s tedanjim županom v odhodu Dinom Pucerjem sklenili
pogodbo. V zameno za njihovo imetje na Srminu se je občina zavezala, da bo
Atlijevim v letu in pol priskrbela zemljišče in hišo, zgrajeno na ključ na Gažonu
ter zemljišče z delavnico (družina se je že od začetka 90. let ukvarjala z
izdelavo betonskih elementov) v Semedeli.
Njegov naslednik Boris Popovič je ocenil, da so pogodbene obveznosti občine
do družine prevelike, zato je ponudil nadomestni zemljišči na Gažonu in v
Semedeli ter določen odškodninski znesek, objekte pa bi morali zgraditi sami.
Na to Atlijevi niso pristali. Zahtevali so pol milijona evrov izplačila in zazidljivo
zemljišče v Ankaranu. Če jim občina ne priskrbi zemljišča, pa bodo zadovoljni z
izplačilom v višini 850.000 evrov, so nam takrat povedali.
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Kaj so storili s prejeto odškodnino, vprašamo Svetlano Atlija Riosa. Del prejete
odškodnine so uporabili za popravilo hiše na Srminu, večino denarja pa je prejel
oče Borislav, ki se je odločil, da bo zgradil hišo v Bosni. Zgradil jo je, kasneje
umrl, zaradi epidemije covida-19 pa Atlijevi tja ne morejo in hiša žalostno
sameva.
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Občinske štipendije bodo letos na voljo tudi
dijakom
Spletno uredništvo

Istra

16. 12. 2020, 13.36

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

Koprska občina je tudi za študijsko leto 2020/21 razpisala štipendije, do katerih so po novem
upravičeni tudi dijaki. Gre za skupno deset štipendij, in sicer pet za dijake srednješolskega
izobraževanja ter pet za študente v Sloveniji in tujini. Štipendije bodo podelili za različna
področja, rok za prijavo na javni razpis je četrtek, 31. december.

Foto: Markus Spiske/Unsplash

KOPER > Koprska občina bo prvič podelila štipendije tudi dijakom, in sicer za področje
izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev, prodaje oziroma trgovine na debelo in
drobno, informacijske in komunikacijske tehnologije, tehnike, proizvodne tehnologije,
gradbeništva, zdravstva, socialne varnosti, transporta, gostinstva, turizma, športa, osebnih
storitev in drugega.
Tudi letos pa je pet štipendij namenjenih študentom na področju umetnosti, naravoslovja,
matematike, statistike, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehnike, proizvodne
tehnologije, gradbeništva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine in zdravstva.
Višina mesečne štipendije za dijake, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, je 110 evrov, za tiste v
tujini 180 evrov, medtem ko bodo študenti, ki študirajo doma, mesečno prejemali 220 evrov,
tisti na študiju v tujini pa 350 evrov. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki od vključno
drugega letnika naprej, pogoj je, da ti ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 18 let in njihova
povprečna ocena (za vse številčno ocenjene predmete) v preteklem šolskem letu ni nižja od
štiri.
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Študenti lahko štipendijo pridobijo, če dosega povprečna ocena vseh številčno ocenjenih
predmetov oziroma opravljenih izpitov predhodnega leta 4,30 (za študente prvih letnikov)
oziroma 8,50 (za študente višjih letnikov). Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom,
ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem
merilu v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katero uveljavljajo pravico do štipendije.

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

Pogoj za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus, in sicer mesečni bruto dohodek na
družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati 1600 evrov. Vsi ostali pogoji so
opredeljeni na naslednji povezavi, rok za prijavo na razpis je četrtek, 31. december. Prijavitelji
morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do tega dne oddati v času uradnih ur v sprejemni pisarni
občinske stavbe na Verdijevi 10 (pritličje desno).
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Marku Gorjupu nagrada za globalno
prodornost
Komentiraj
16.12.2020

|

Objavi

Objavi

10:05

Novo mesto - Na včerajšnjem
tradicionalnem dogodku Akademija
strojništva, s katerim Zveza strojnih
inženirjev Slovenije že vrsto let vzpodbuja
povezovanje inženirjev vseh generacij in
opozarja na pomembnost inženirskega
poklica, je tradicionalno najboljšim podelila
tudi nagrade in priznanja. Nagrado za
globalno prodornost sta prejela mag.
Marko Gorjup direktor novomeške TPV
Group, in dr. Marjan Pogačnik direktor
podjetja Iskra Mehanizmi, so sporočili iz
skupine TPV.
,

,

Marko Gorjup, direktor TPV Group (Foto:
B. B., arhiv DL)
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»Njegovo odlično poznavanje avtomobilske industrije je rezultat izkušenj, ki jih je v
tej branži pridobival 26 let. V sebi nosi visoko mero inovativne kulture. Njegov svet
široko odprt, v katerem vidi še veliko priložnosti,« so na podelitvi izpostavili v Zvezi
strojnih inženirjev.

je

Marko Gorjup pa je poudaril, da nagrada pomeni, da tudi stanovski kolegi
prepoznavajo dolgoletne aktivnosti Skupine TPV, s katerimi korak za korakom
prodira v svetovni vrh avtomobilske industrije. Je uspeh, ki ga deli s svojimi sodelavci,
družino in vsemi ostalimi, ki mu na tej poti stojijo ob strani, so dodali v sporočilu za
javnost.
Na akademiji so za požrtvovalno delovanje na področju inženirstva in strojništva
podelili tudi nagradi za življenjsko delo prof. dr. Janezu Kopaču in prof. dr. Janezu
Možini, upokojenima profesorjema Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
Dogodek, ki je letos potekal preko spleta in pod naslovom Inženirstvo – svet novih
priložnosti. Opozoril je na vse hitrejše spremembe in pozval k človečnosti, inženirski
drznosti in iskanju novih priložnosti. Kako se gospodarstvo in izobraževalne
inštitucije odzivajo na spremembe in kje vidijo nove priložnosti pa je tekla beseda na
okrogli mizi.
M.

Ž.
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HE MOKRICE

Prevladale javne

koristi, končno

gradnja?
str. 9
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Središče za mlade in stare
V Mokronogu uredili medgeneracijsko ustvarjalno središče
upokojencev temeljito prenovili
MOKRONOG

-

Občina Mokronog

belno je prostore
upokojencev
racijsko

-

-

-

Stavbo domačega društva

Naslednje leto številne aktivnosti

Tre-

domačega društva

preuredila

v medgene-

središče,

ustvarjalno

kjer

'tat**-'

bodo potekala druženja, ustvarjanje,

učenje, deljenje izkušenj in predvsem
sklepanje

novih vezi med starejšimi,

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

srednjo generacijo in mladimi.

Stavba društva je bila v slabem stanju,
saj ni bilo nobenih vlaganj od gradnje,
zato

je bila potrebna temeljita prenova.

Velika
zato

težava

je

bila predvsem vlaga,

je občina poskrbela za energetsko

sanacijo objekta, ki je vključevala dodatno
no

izolacijo in

novo fasado, novo stavb-

pohištvo, vgradnjo

Prostore Društva upokojencev Mokronog

- Trebelno

so preuredili v medgeneraci-

jsko ustvarjalno središče. (Foto: Lapego)

nove peči, obnovo

elektro- in strojnih instalacij, na novo so

72.000, ostalo bo zagotovila občina.

ščanju prostega časa spodbuditi ljudi k

uredili in opremili kuhinjo, sanitarije v

»Občina je s prvo fazo zagotovila ustrezno urejene prostore v Hiši medgene-

medsebojni soodgovornosti

pritličju in dva večnamenska prostora
izvedbo delavnic, izobraževanj in
za
medgeneracijskih

srečevanj.

del je bila nekaj več kot

Vrednost

109.000

evrov,

od tega bo Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja prispeval nekaj več kot

racijskega ustvarjalnega središča v Mokronogu. Verjamemo, da bo to postal
prostor medgeneracijskega sodelovanja,
druženja in prenosa znanj. Hkrati pa
želimo z inovativnimi pristopi k izkori-

za

skupno

okolje,« pravi direktorica občinske uprave Mojca

Pekolj.

Z ureditvijo objekta so postavili temelje
za izvedbo načrtovanih aktivnosti v naslednjem letu.

Rok Nose
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SPREMEMBE OPN

Z dnevnega reda še tretjič zapored
-

Šesterica Straških svetnikov z dnevnega reda seje znova umaknila točko o spremembah OPN

tokrat skozi prvo sito

-

-

Zdaj je do 24. decembra v javni obravnavi
gre v tretje
za Straški ob-

dobili ustreznega soglasja za investicijo in so bili onemogočeni. In kdo bi bil

Kot

činski

svet. Tako jim tudi na zadnji
seji prejšnji četrtek ni uspelo razpra-

potem kriv - svetniki, ki smo dvignili
roke. Predlagamo umik s popolno mero

dlog proračuna

o spremembah in dopolnitvah
načrta
občinskega
prostorskega

odgovornosti,« je dejal Likar.
Župan Dušan Krštinc je poudaril, da

so ga tudi tokrat na predlog Sama Jakljiča (LKOS) s šestimi

so

dokumentu navedene tudi

Razliko med prihodki in odhodki bodo

glasovi za in petimi proti umaknili z

pravne podlage, iz katerih je razvidno,
po katerem zakonu so začeli ta postopek

pokrili z zadolževanjem. Med osrednjimi naložbami so regionalna kolesarska

in po katerem ga končujemo, in tudi
ta zakon govori glede upoštevanja,

povezava Novo mesto-Straža, dokonča-

soglasij. »Naše

javne poti od križišča z državno cesto do

STRAŽA

rado,

da

Pregovor,

očitno ne velja

vljati

(OPN),

saj

reda.

dnevnega

Poleg

predlagatelja

so za umik tako kot do zdaj glasovali

Borut Likar,

Nose

iz LKOS,

Mateja

Merlin, Anica

Zdravko Turk iz SDS in

njihovi argumenti popolnoma jasni

in da

so

na

kaj

sprejemanja mnenj

oz.

je

uprave

občinske

Polonca Špelko Krtšinc,

videva za nekaj
evrov

direktorica

povedala

pre-

prihodnje leto pred-

za

več kot

5,1

milijona

prihodkov in dobrih 5,8 milijona

odhodkov, od
njajo nekaj

tega za naložbe nameveč kot 3,1 milijona evrov.

nje temeljite prenove okoli 600 metrov

Franc Plut iz civilne iniciative Stopi-

stališče je, da so spremembe občinskega

športnega igrišča v Vavti vasi, posodobi-

mo skupaj. So pa zato brez predloga
po umiku iz dnevnega reda, kot se je

prostorskega načrta v vsakem primeru
dobro pripravljene in bomo take tudi

tev čistilne naprave na Selih,

to zgodilo na prejšnji seji, obravnavali predlog proračuna občine za pri-

sprejeti. Do naslednje seje bomo posku-

dnje novega

šati dobiti še pravno tolmačenje, tako da
bi še dodatno poskušali svetnike prepri-

mljišč za prenovo ceste čez Vavto vas

hodnje leto.
za ponoven umik točke o OPN
pravzaprav ostaja kot na prejšnji seji, in

Razlog
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-

Proračun za prihodnje leto

Za naložbe načrtujejo 3,1 milijona evrov

čati, daje sprejetje tega odloka zakonito.

Sicer pa je za samo zakonitost na koncu

sicer negativno mnenje Direkcije RS za

odgovoren župan,« je dejal.

vode (DRSV), ki deluje v okviru okolj-

Umiku omenjene točke so

skega ministrstva. Kot

povedal Borut

je po

Likar,

so

vsi

seji sveta

svetniki

z

obrazlo-

žitvijo svojega glasu pred glasovanjem
nasprotovati

svetniki

Marija

Mihelič,

Jerman, Simona Franko

(vsi

pridobitev

začetek gra-

gradbenega dovoljenja in

vrtca v Vavti vasi, odkup ze-

Predlog proračuna

so

s petimi

...

glasovi

(isti svetniki, kot so glasovali proti umiku točke o OPN) in dvema proti

za

(Jakljič in Plut), ostali štirje svetniki so
bili vzdržani, poslali v javno obravnavo,

ki bo trajala do vključno

24.

decembra.

ga podprli, so med drupoudarili,
da je predlog proračuna
gim
dobro pripravljen in razvojno naravnan.
Svetniki,

ki

so

podprli predlog sprememb OPN v prvi
obravnavi, zato očitek, da nekateri, ki

Damjan

predlagajo umik z dnevnega reda, niso

Petan (NSi). Petanova je postregla tudi

Borut Likar, ki se je glasovanja vzdržal,

za razvoj Straže, ne vzdrži.

z

nekaj grobimi ocenami, kaj prinašata
sprejetje sprememb in dopolnitev OPN

je opozoril, da morajo biti obrazložitve

njihovim občanov. In sicer

nove površi-

gatelji so sami svetniki,

stanovanjsko gradnjo

za približno

tudi obvezujoče za

»Veliko stva-

očitajo, da onemogočamo razvoj, je tistih, ki v bistvu niso

ri, ki nam jih zdaj

sporne, sporen je samo poseg v obrežje
Krke. Za to, kar predvideva občinski

RIOS),

ne za

Pavel

Vidic

(SLS)

in

Katarina

pri nekaterih postavkah, katerih predlatakšne,

da bodo

občinsko upravo in
da se bodo lahko sledili njihovi izvedbi

ni soglasja, ni pozitiv-

40 hiš, od tega za dve kmetiji, trinajst
sprememb zidanic v stanovanjske hiše,

nega mnenja Direkcije RS za vode. Opo-

devet novih površin za gradnjo zidanic

lo, da smo dobili v proračunu postavko,

in dve

realizirana pa

prostorski

načrt,

zarjamo, naj

župan uskladi to z omenje-

direkcijo, in ko bo to uskladil, menda
ima argumente, zakaj v enem letu ni
no

za obrtno

dejavnost ter ukinitev

obveznosti za pripravo OPPN

na

delu

in ga z veseljem tudi potrdili. Torej, ni naša poteza, poteza je žu-

območja GC Novoles, v jedru centra
Straže in na območju rekreacijskega
parka Breza. Prav tako, je poudarila, so
med drugim opredeljene površine z na-

panova,« je dejal. Dodal je še, da je bila
dovolj zgovorna izkušnja, kaj se lahko

mensko rabo za ceste na vseh obstoječih
cestah, kar bo olajšalo urejanje lastni-

tega naredil, bomo OPN z veseljem dali
na dnevni red

zgodi, ko je

ena od bližnjih občin pri po-

trjevanju OPN obšla mnenje državnega
»Kasneje pa se izkazalo

organa.
to, na kar opozarjamo

-

ravno

investitorji niso

ških razmerij pri urejanju cest.
koli že,

o

Kakor-

spremembah in dopolnitvah

OPN bodo razpravljali kdaj drugič.

skozi leto. »Doslej se je namreč izkazani bila. Ravno zaradi tega
nisem potrdil proračuna v prvi obravna-

vi v upanju, da bodo predlogi LKOS

vse-

bovani v dopolnitvi predloga proračuna

in da bomo

potem s čisto vestjo

glasovali

zanj.«

O

dopolnjenem predlogu

proračuna

bodo v drugi obravnavi razpravljali po
15. januarju, tako da bodo Stražani leto

2021 začeli z začasnim financiranjem.
M. Žnidaršič

PRORAČUN V JAVNI OBRAVNAVI
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Pogodba za

vrtec Loka
-

ČRNOMELJ

TGH

Župan občine Črnomelj

Kavšek

Andrej

Stjepan

direktor

in

Jarnevič

sta

podjetja
nedavno

podpisala pogodbo za projektiranje in
gradnjo vrtca Črnomelj, enota Loka.
Po podpisu pogodbe bodo začeli projektirati, temu bo sledila gradnja nove
stavbe vrtca, v katerem bo deset oddelkov s spremljajočimi in upravnimi
Na

prostori.

gradnjo,
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ši

predvideni
stavbi, ki

za
so

obdobjih. Na
bodo gradili tam, kjer je starej-

ju postavili
novo

lokaciji,

sta trenutno dve

v različnih

del zdajšnje stavbe. Novi,

objekt,

s

katerim bodo

se pravi

nadomestili

stari del celotne zgradbe, bodo s hodnikom

povezali

z

novejšim

delom

vrtca, v katerem že delujejo štirje od-

delki. Celotna naložba bo skupaj z davkom stala dobrih 3,6 milijona evrov.
Zanjo

naj

bi pridobili

nekaj več kot

468.000 evrov iz Eko sklada, preostalo
bo iz proračuna plačala občina. Cena
naložbe vključuje tudi opremo vrtca in
ureditev zunanjih površin. Omenjeni
nadomestni del vrtca bodo po napovedih zgradili do julija 2022. (M. L.)
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PRORAČUN ZA 2021

Rekordne številke v zgodovini občine
Pred Občino Šmarješke Toplice izredno investicijsko leto

-

Obnova ceste v Spodnji Družinski vasi, gradnja infrastrukture v

TSGC Dolenje Kronovo, kanalizacija v Vinici pri Šmarjeti, Šmarjeti, Zburah

-

-

...

Oživitev Šmarjete

dneh so odkupili zapuščen objekt, to je

dna se je zaključila javna razprava o
predlogu proračuna za leto 2021, saj

Družinski vasi, za kar

vsebinski koncept, ki bo primarno služil

so predlog v prvem branju svetniki na
zadnji seji v prostorih Hiše žive dedi-

dogovorjeno. To bo stalo okrog dva mili-

osrednji turistični točki kraja in občine

jona evrov. Občina, ki bo prispevala do-

Izviru cvička. Namenjen bo tudi drugim

ščine v Beli Cerkvi potrdili, in to brez

brih 700.000 evrov, bo zagotovila denar

kulturnim in turističnim dejavnostim v

glasu proti (eden seje vzdržal).

za

ŠMARJEŠKE TOPLICE

V začetku te-

je

z državo

vse

-

Moletova

hiša,

katero

za

zdaj snujejo
-

za

jedru Šmarjete, kjer novi lastnik že pri-

Kot kaže, se občini obeta eno najpestrej-

ureditev avtobusnih postajališč, cestne

dno obnavlja nekdanjo Karlovškovo hišo.

ših naložbenih let, številke so

menda

razsvetljave, TK prestavitve, kanalizacije

Projektirajo tudi tlakovanje trga, dostop

rekordne v njeni zgodovini. Prihodki so

in vodovoda, država oziroma Ministr-

na

stvo za infrastrukturo

Načrtovan je še nakup električnega mi-

načrtovani v višini dobrih 6,6 milijona

skoraj 9
Od teh skoraj 6,4 mili-

evrov, odhodki pa bodo znašali

milijonov evrov.

jona evrov oziroma 70 odstotkov občina
v

prihodnjem letu namenja

za naložbe.

Kot pove župan Marjan Hribar, so v
letu in pol, odkar vodi občino, zelo veliko projektirali, pridobivali dovoljenja in
služnosti, zato se obeta eno najpestrejših
naložbenih let, začetek številnih gradbenih del na cestnem, komunalnem in

gospodarskem področju.

komunalno infrastrukturo

vso

pa bo sodelovalo
in obnovi ceste.

CONA PRIORITETA

vrh zvonika cerkve

sv. Marjete itn.

Zdaj je v pripravi razpisna dokumenta-

nibusa (80-odstotno ga bo sofinanciral
Eko sklad), ki bo služil kot pomoč oziro-

cija za izbor izvajalca del, gradbeno dovoljenje pa je že pridobljeno.

ma za prevoz starejših oseb, osnovnošolskih otrok ter za razbremenitev šolskega

gradnji pločnika

pri

avtobusa, pa tudi za turistične namene.

KJE KANALIZACIJA

KAJ PA VINJI VRH

Občina gradnjo komunalne infrastrukture

načrtuje

tudi

nekaterih

v

drugih

naseljih: Vinica pri Šmarjeti, Zbure

in

Šmarjeta.

Svetniki so se čudili, a podprli tako obsežen in ambiciozen proračun. Nekateri so
omenili tudi nujnost urejanja vodovoda
na Vinjen Vrhu

Kot povedo na občini, so za naselje Vinica pri Šmarjeti pridobljene vse stvar-
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-

Vodovod Vinji Vrh

bo prihodnje leto obnova državne prometnice in gradnja pločnika v Spodnji

ne služnosti

-

visoka cona, za kar je

zasnova že izdelana. Prej minimal-

idejna

na sredstva

na

tej proračunski postavki

bodo na predlog župana do druge obrav-

Ena od prioritet občine je gradnja ce-

in je potrebno le novelirati
sicer že izdelano projektno dokumenta-

lovite komunalne infrastrukture v Tu-

cijo ter oddati vlogo za izdajo gradbene-

študiji

ristično

ga dovoljenja. Zdaj aktivno pripravljajo

drag

gospodarski

storitveni

(TSGC) Dolenje Kronovo,

coni

za kar v pro-

projektno dokumentacijo

Zbure pa je projekt izdelan in na tepoteka pobiranje služnosti. Hkrati

računu namenjajo dober milijon in pol.

za

Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju

renu

(po integralnem postopku preko Mini-

se bo

strstva za

okolje in prostor in bo prido-

Šmarjeto,

za

nave

povečali ter 20.000 evrov namenili

Je pa projekt zelo
finančna ocena po idejni zasnovi
znaša 926.000 evrov. Predvideno je sodeizvedljivosti.

-

lovanje z Občino Škocjan, saj naj bi se po
idejni zasnovi iz tega vodovoda oskrboval

izvajal še povezovalni vod fekalne

tudi del prebivalcev sosednje občine. Prvi

Zbure-Šmarjeta in

nave-

pogovori obeh županov o sodelovanju in

kanalizacije

zava na centralno čistilno napravo

ta

črpanju evropskih nepovratnih sredstev

hkrati že poteka postopek za izbiro izva-

projekt bo potekal vzporedno z gradnjo

so za njima. Sami občini te naložbe ne bo-

jalca gradnje celovite komunalne infrastrukture v coni. Občina bo za gradnjo

kolesarke povezave, saj gre za isto traso.
Z investicijami bodo začeli v začetku

bljeno

najkasneje v

januarju),

mesecu

prihodnjega leta,

a

zaradi

-

obsežnosti

sredstva

dogovora

ter izkoristila

dolgoroč-

je realno pričakovati, da se bodo nada-

ni namenski kredit pri poslovni banki

ljevale tudi v letu 2022. Sicer pa župan
pove, da čakajo na prve razpise postko-

črpala

nepovratna

za razvoj

v višini

regij

1,8

milijona

evrov.

Gre

za pre-

sta

zmogli, je pa cilj zagotoviti občanom

dostop do kakovostne pitne vode.

Za predvidene naložbe v šmarješki občini računajo
Skupaj
evrov

se

na

nepovratna sredstva.

nadejajo več kot 2,7 milijona

denarja iz državnega in evropske-

mostitveno zadolževanje, po opravljeni
simulaciji oziroma poslovnem modelu

ronskih ukrepov države in pričakujejo

bodo vhodne investicijske stroške dobili

Kanalizacijo za preostala

povrnjene preko komunalnega prispev-

Cerkev,

ka in nadomestila za uporabo stavbnega

ške Toplice) bodo projektirali prihodnje

Toplice-Škocjan in gradnji komunalne

leto, gradnjo pa načrtujejo v letu 2022.

infrastrukture za TSGC Dolenje Kronovo

zemljišča, pravijo

na občini.

Sicer bo

obstoječa

občina

centralno čistilno

napravo

kredita (za
in

vrtec

veliko sofinanciranja.
Orešje- Vinica

in

naselja (Bela

lizacijo investicijskih projektov. Pri kole-

Šmarje-

sarski povezavi Novo mesto-Šmarješke

vas

bodo črpali sredstva Evropskega sklada

OBČINSKO SREDIŠČE

za regionalni razvoj,

v

Šmarjeti) odplačala v letih 2021 in 2022.
Največja naložba na cestnem področju

ga proračuna. Zagotovljeni zunanji viri
financiranja so seveda prvi pogoj za rea-

Občina nadaljuje tudi z oživitvijo jedra

občinskega

središča

Šmarjete.

V

teh

in sicer v vrednosti

najmanj 60 odstotkov upravičenih stro-

škov.

Pri

gradnji kanalizacij, vodovodov
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in preostale infrastrukture
nu predvideli najmanj

so v proraču-

50-odstotno sofi-

nanciranje za vsako posamezno investicijo. Natančne številke še niso znane, saj
razpisov še ni, projekcije so pripravljene
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na podlagi uradnih informacij
pristojnih ministrstev v okviru

s

strani

nove

fi-

nančne perspektive, pravijo na občini.
L. Markelj
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V športnem parku tudi drsališče
-

Trebanjci imajo v središču mesta veliko možnosti za rekreacijo

Obnovo športnega parka pred leti začel KS Trebnje

v njegovo ureditev od leta 2014 namenila približno 800.000 evrov
TREBNJE

-

Športni

park

v Trebnjem
vsako leto obogatijo z novo športno
infrastrukturo. Zadnja večja pridobitev je drsališče z umetno maso,
ki je namenjeno vadbi učencev šole,

-

poleg nogometnega je bilo v enem

letu zgrajeno tudi košarkarsko igrišče z
maso. Nato

umetno

smo

tudi

postavili

igrišče za odbojko na mivki in začeli ob-

z

opremo lahko uporabljali
tudi občani. Na občini pravijo, da so

stranili stari leš, pripravili tampon in položili drenažni asfalt,« pojasnjuje Smuk.

s tem

zaključili

park,

potrebna

K projektu se je nato pridružila občina,
ki je od leta 2014 v ureditev športnega

v
ustrezno

ga bodo

pa

investicije

bo

še

v športni

ureditev

bli-

žnjega parkirišča.

parka vložila približno

Obnovo

samo letos so za

tukajšnjega športnega parka,

ki je bil zgrajen leta 1976,

so sicer začeli

pred približno šestimi leti.

Glavni pobu-

Občina

upravljanje, če se bo

to pokazalo kot

učinkovito in uspešno, bomo kasneje

predali v upravljanje

vse

objekte splo-

šnega pomena.«

novo adetske steze. Najprej je bilo treba

rešiti odvodnjavanje, hkrati pa smo od-

času

popoldanskem

800.000

evrov,

gradnjo in opremo
menili nekaj več kot 157.000 evrov.

na-

Poleg že omenjene postavitve drsahšča
12 x 18

v velikosti

m,

PRENOVILI TUDI IGRIŠČE NAD
DOMOM STAREJŠIH OBČANOV
Krajevna skupnost Trebnje se je letos lo-

tila tudi urejanja parka nad tukajšnjim
domom starejših občanov, ki je bil potreben obnove, saj se vanj desetletja ni
veliko vlagalo, pravi Smuk.

»Nahaja se

najbolj naseljenega dela mesta,
je pomembno, da imajo bližnji sta-

v osrčju

ki ga bodo lahko
leto, je občina av-

dnik je bil Dejan Smuk, ki je takrat prevzel vodenje Krajevne skupnosti Treb-

občani uporabljali vse

nje. »V tistem času je bilo to zapuščeno

gusta kupila opremo za skok v višino, v

šolsko igrišče, kajti več desedetij se vanj

sklopu dokončanja investicije je Komu-

zato

novalci po eni strani možnost koriščenja
rekreacijskih površin v bližini svojega
doma, po drugi strani pa tudi, da posedijo v miru zelene oaze, potelovadijo

ostalo je

nala Trebnje uredila ograje na tribuni,

bilo uničeno. Učitelji športne vzgoje na

ob zunanji meji športnega parka in ob

ob telovadnih postajah ali se ob maketi
Temenice poučijo o tej naši kraški zna-

šoli so mi takrat povedali, da so se mo-

tlakovani poti

menitosti. Vse to zajema idejna zasnova

rali kar nekaj časa pripravljati, če so že-

so namestili

ni

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

šča,

-

Prenovili tudi igrišče nad domom starejših občanov

vlagalo. Igrišča, goli, koši

in

leli izvesti atletska tekmovanja, saj je bil

okoli parka.

Na tribuni

tudi lesena sedišča ter zasadili drevesa in grmovnice. »Ob športudi stopnice,

tega območja, ki smo jo izdelali v KS

Trebnje,« dodaja.

leš na adetski stezi v zelo slabem stanju,

tnem parku

proge pa so morali narisati za vsako tekmovanje posebej,« pripoveduje Smuk in

ki omogočajo

športnega parka, urejen videz parka pa

igre. Podlaga je iz umetne

dodaja, da otroci prej niso imeli garderob za preoblačenje, ni bilo stranišč, zato

izboljšuje tudi

drsi,

za kole-

ograjo, zato lahko občani igrajo tudi in-

so morali nazaj v šolo prek prometne

sa,« še dodaja direktor občinske uprave

-line hokej, kar je bila njihova želja. Na

dričeve ulice, učitelji pa tudi niso imeli

Janez Pirc.

novo

prostora za shranjevanje opreme, ki jo
potrebujejo za vadbo.

Predsednik krajevne skupnosti

nje si želi, da bi v prihodnje uredili še

v večernih urah.

V KS Trebnje

nadhod nad Kidričevo ulico za varen

jejo urejanje bližnjega otroškega igrišča,

Ki-

so se zato zavzeli, da špor-

so koši

so

zgrajene

varen dostop šolarjev do

nova urbana oprema, kot

za smeti, klopi

otrok do

dostop

so uresničili vizijo,

Šeligo, celostno grafično podobo parka

postal

pa

je prispeval

Jernej

Kavšek.

trebanjski
»KS

uredil infrastrukturo,
bilo

urejenega

Trebnje je najprej
saj na igrišču ni

vodovoda,

in

telekomunikacijskih

čez

igrišče pa

vod.

oblikovalec

električnih

priključkov,

je potekal kanalizacijski

Hkrati smo začeli obnavljati igri-

da bo

osrednje

Treb-

igrišča. Veseli ga, da

tni park temeljito prenovijo. Smuk je k

sodelovanju za izdelavo idejne zasnove
povabil trebanjskega arhitekta Andreja

li pred leti,

in stojala

zdaj

mogoče

je

na kate-

igrišče,
izvajati

različne

mase,

ki

ne

igrišče je obdano tudi z odbojno

so

postavili luči,

zato

bo

igrišče

denimo poleti mogoče uporabljati tudi

ki

V teh dneh zaključu-

se bo razlikovalo

od ostalih otroških

si jo zamisli-

igrišč v Trebnjem. V nadaljnji fazi tega

novi

športni park

projekta so načrtovali zasaditi dodatna

zbirališče

vseh

Tre-

drevesa, postaviti

me-

prostem, urediti maketo reke Temenice,
a jih je občina obvestila, da je na tistem

sta, predvsem z namenom športa in
rekreacije. Z občine so še sporočili, da
upravljanje športnega parka Trebnje
z novim

športno

rem

so

ki

banjcev vseh generacij v osrčju

kot

Prenovili so

letom za obdobje enega leta

telovadne postaje na

območju predvidena gradnja dodatnih
varovanih stanovanj.
Rok Nose

prevzema Komunala Trebnje. »Potem bomo analizirali
pilotni projekt
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V športnem parku Trebnje lahko tudi drsate.

(Foto:

R.

N.)

Prenovljeno igrišče nad domom starejših občanov (foto: R.

N.)
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Prevladale javne koristi, končno gradnja?
Vladaje

odločila, daje hidroelektrarna (HE) Mokrice pomembnejša od ohranjanja narave

pek za pridobitev gradbenega

-

LJUBLJANA, BREŽICE

dovoljenja

Potem ko

-

- Družba

Hidroelektrarne na

spodnji

Savi

(HESS)

že začela posto-

Pričakujejo, da se bo gradnja začela še pred poletjem 2021
je

elektrarna v Evropi.

upravno sodišče lani aprila razveljavilo že pridobljeno okoljevarstveno
soglasje,

dobiti

družba HESS

ni mogla pri-

gradbenega dovoljenja.

Mini-

strstvo za okolje in prostor je zato
začelo postopek prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave, v
katerem so sodelovale tudi nevladne
organizacije, obveščena pa je bila

še

Evropska komisija. Preteklo sredo je

vlada odločila v korist javnega interesa, naložila nekaj izravnalnih ukre-

v HESS pa zdaj upajo, da ne bo
pritožb in da bodo gradbeno dovoljepov,

nje dobili v prvih mesecih prihodnje-

cilj gradnje verige hidroelektrarn

spodnji Savi je bil povečati proizvodnjo zelene energije, samooskrbo z elena

ktriko, najpomembnejši razlog, da so v
posege

v prostor

ob gradnji elektrarn

privolili Posavci, pa je bila protipoplavna

zaščita ob rekah Savi in Krki, ki sta

ob vsakem večjem deževju poplavljali

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

nah, in Eles oddali vlogo za pridobitev

gradbenega dovoljenja, hkrati pa

so podali tudi predlog za uvedbo ugotavljanja

prevlade druge javne koristi nad javno

koristjo ohranjanja

do. Štiri hidroelektrarne so

zgrajene in

obratujejo, zataknilo pa se je pri zadnji
HE Mokrice, ki bi zagotovila poplavno
varnost vasem ob spodnjem toku Save

narave.

PREVLADAL RAZUM
V postopku ugotavljanja prevlade javne
koristi nad koristjo ohranjanja narave,

ki ga je okoljsko ministrstvo kot prvi tovrstni primer v Sloveniji začelo 5. julija,
so

ga leta.

Prvi

nega soglasja. Junija letos so investitorji
HESS, Infra, ki gradi objekte ob elektrar-

sodelovale tudi nevladne organizaci-

je, o zadevi je bila obveščena še Evrop-

ska komisija.
Preteklo sredo je vlada izdala odločbo
o

javne koristi

prevladi

energetike iz

obnovljivih virov energije nad javno koristjo

ohranjanja

narave,

kar omogoča

pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku, naložila pa je tudi

izravnalne ukrepe, ki morajo biti izvedeni. In

sicer je treba urediti drstišče pod

jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za

vodne organizme in v obvodni strugi,
drstišča v pretočni akumulaciji, ureditev

do hrvaške meje.

izhvnega dela Krke, ureditev zatonov
na izlivnih delih pritokov Orehovec in

GRADNJO USTAVILA PRITOŽBA

Grajski potok in posebnem

Agencija za okolje je
varstveno

že izdala okolje-

soglasje, ki pa ga je upravno

sodišče lani aprila razveljavilo. Pritožilo
se je namreč Društvo za proučevanje rib

Ljubljana in sodišče mu je ugodilo. Ni se

pritožilo lokalno ribiško društvo, niso se
pritožili lokalni okoljevarstveniki, ker

območju Krka

ohranitve-

pritoki. Določiti je
treba tudi monitoring za zvezdogleda in

nem

s

platnico.

POMEMBEN KORAK H GRADNJI
»Odločitev za HE Mokrice je odgovorodločitev za okolju prijazen razvoj

na

Slovenije.

S

tem

država sledi evropski

vedo, kako nujna je gradnja še zadnje
hidroelektrarne v verigi, saj brez nje ni
poplavne varnosti.
Postopek pridobivanja gradbenega do-

voljenja je bil ustavljen. Leta 2018 se je
spremenila gradbena zakonodaja, ki
omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja po

integralnem postopku. Ta

Nasprotovanje brez

argumentov in brez
odgovornosti.
razvojni

tehnologij

pohtiki na področju zelenih
in prehodu k nizkoogljič-

združuje izpolnjevanje pogojev za izdajo

ni družbi. Ureditve ob HE Mokrice

gradbenega dovoljenja in okoljevarstve-

načrtovane

skrbno,

ob

najširšega nabora rešitev in

HE Mokrice bo

najnaprednejša

so

upoštevanju

predlogov

s področja naravovarstva,« pravi

vodja

projekta Boštjan Pišotek. Prepričan je,
da bo HE Mokrice ena od okoljsko naj-
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naprednejših hidroelektrarn v Evropi.
Zdaj se postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja lahko nadaljuje. Če ga
bodo dobili na začetku prihodnjega leta,
se bo kmalu za tem začela gradnja, de-

V HESS si želijo, da

nar je zagotovljen.

bi ga dobili čim prej, saj bo projekt HE
Mokrice imel pozitiven doprinos okolju,
izboljšal bo poplavno varnost in okrepil

gospodarski razvoj.

NE ZAVEDAMO SE DOBRIN
Nevladne organizacije, ki so bile stranske

udeleženke v postopku,

še vedno

lahko sprožijo upravni spor, to zakonsko možnost imajo. Seveda morajo

Boštjan Pišotek (foto: osebni arhiv)

imeti

argumente. »Največkrat pa je
tako, da projektom
ne samo gradnji

hidroelektrarn

-

-

nasprotujejo

brez ar-

gumentov, in kar je še bolj sporno - brez
odgovornosti. HESS pa mora spoštovati
zakone, Slovenija mora slediti obvezam,

da doseže stopnjo obnovljivih virov. Ne
zavedamo se dobrin, ki jih imamo, kot
so

elektrika, voda

..

vse je samoumev-

no,« pravi Pišotek Pa je res?

J. Koršič

Skoraj polovica pozitivnih
SEVNICA

-

Na vnovični tedenski koordinaciji na temo obvladovanja širjenja co-

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

vid-19 seje 15. decembra sestal občinski štab Civilne zaščite. Udeležili so se ga tudi
predstavniki Občine Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Gasilske zveze Sevnica,
Območnega združenja Rdečega križa Sevnica in KŠTM Sevnica. V tednu od 7. do

13. decembra je bilo med vsemi odvzetimi brisi
ca

180

pozitivnih, kar je

46

s strani

Zdravstvenega doma Sevni-

odstotkov vseh testov. V Inpletu so se odločili, da bodo

zaposlene začeli testirati s tako imenovanimi hitrimi testi, upajo, da bodo našli posnemovalce še v drugih podjetjih, kajti kaže, da so žarišča okužb v podjetjih. Člana

štaba Jurij Pesjak, dr. med., in direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira
Tomšič opozarjata na resnost razmer in prosita, da naredimo vse, kar lahko, za omejitev okužb. (P. P.)

H E Mokrice (foto:

HESS)
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Sejo vodil podžupan
Dvoletni proračun pod streho

-

Osrednji projekt v naslednjih

dveh letih bo gradnja sekundarnega omrežja suhokranjskega
vodovoda
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Po pooblastilu župana je sejo vodil podžupan Rok Zupančič.

ŽUŽEMBERK

-

Žužemberški svetniki so

četrtek soglasno potrdili proračuna za naslednji dve leti. Sejo je vodil
podžupan Rok Zupančič, saj seje z novim
prejšnji

koronavirusom okužil župan Jože Papež.
Zaradi preventivnih razlogov so zaposle-

ni v občinski upravi sejo spremljali na daljavo po videokonferenci, za takšen način
so

se odločili tudi štirje svetniki.

Občina

za

naslednje

leto

predvideva

8,2 milijona evrov prihodkov in 8,9
milijona evrov odhodkov, medtem ko
za leto

2022 načrtujejo

prihodkovni
še za približno

na

strani 7,4 milijona evrov,

(Foto:

R.

N.)

omrežje, da bo voda pritekla do hiš, pa
bo ponekod treba v zemljo položiti še

dodatne cevi. Občina pri tem upa na pomoč države, v proračunu je predvideno,
da bo država prispevala 85 odst. investicije, preostalo pa bo šlo iz občinske blagajne. A uradnega potrdila, koliko bo za

gradnjo sekundarnih vodov prispevala
država, še nimajo, pravijo na občini. Delež sofinanciranja bo lahko tudi manjši,
kar pomeni, da bodo morali sami zagotoviti več denarja.
Občina naslednje leto tudi načrtuje re-

konstrukcijo

ceste od

Srednjega Lipovca

150.000 evrov več pa naj bi bilo odhodkov. Predlog dvoletnega proračuna med

do Podlipe, ki je v zelo slabem stanju.

prvo in drugo obravnavo ni doživel bistvenih sprememb, kot pravijo na obči-

odsek od Trebče vasi do Zafare, spomla-

ni, so le uskladili nekatere postavke.

ceste skozi Dvor

Osrednji projekt v naslednjih dveh letih

cijo države in občine.

bo gradnja sekundarnega vodovodnega

Svetniki so

omrežja predvsem na območju Ajdov-

sklep,

ške planote, kjer občani še vedno nimajo pitne vode. V sklopu suhokranjskega

noviteljic javnega lekarniškega zavoda
Dolenjske lekarne Novo mesto.

vodovoda

Rok Nose

so

zgradili

samo

primarno

Asfaltirati namerava tudi makadamski
di bo na vrsto prišel tudi odsek državne

na

-

gre za skupno investi-

zadnji seji tudi sprejeli

da občina izstopi iz Sveta usta-
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Im
II

I

Foto:

Letošnje

nagrade

Zbornice

arhitekturo

za

prostor Slovenije

so tudi tokrat posebej

stile arhitekte

njihovo

Nova častna
ki

izmenjavo

za

-

idej

arhitekturnih

različnih

izjemno

Piranski

katere

delovanje umešča

turno
velik

skozi

pečat

pa je na

med arhitekti

revija

Dessa,

..

dnevi arhitekture

med medijev,

spoznavanje

in

tako

v širši javnosti. Galerija

kot

delovanje.

je postala arhitektka,

ZAPS

let skrbi

vrsto

že

za

članica

in

poča-

To

so le nekateri iz-

slovensko arhitek-

se

na

Hiše,

svetovni

njih pustila

tudi

zemljevid,

Maja

Ivanič.

prostor

in tudi

predvideti,

kako

objekt

odzival

sposobni

stroka

arhitektura

največ

bi opredelili

Arhitekti

na

Sama

jektih
Že v

pomen

smo

že

podlagi različnih,
si

tako, da

Naše

meril.

leta že

je
de-

v arhitekturi na

projektiranja?

mnogokrat

dejavnikov ali

je

arhitekture. Kako

delovanja

izšolani

področjih.

Čeprav

lahko

rešitve

delujemo

nastajajo

na

povsem nasprotuRazumeti

moramo

po

ne

pa

času

nega

da

prostora

seznanjamo

odločevalce

je

najlažje

prakse.

smo

in stavb

predvsem

in

o

v

času

namenoma

slovenske

hiše

in

Predvsem

pa

Fakulteti

Atelier arhitekti.

oddajo

za

Trend

pripravljala
mnogim

Kot

da

prispevke

torej

vrtove,

v

samih,

nas

oblikova-

oziroma

širšo javnost,

ljudi

primeri

predvsem

katerih

z

njo

investitorje

urejanja revije

predstavljali

se

o arhitekturi

opozarjamo

mojega

Jožice

kolegom

kakovostno

s pozitivnimi

pro-

različnih

prostoru. Zanimanje

vzbuditi

Tudi

smo

biroju

sem

pomembnosti

o

okoljih

m

pri

prepričujemo prepričanih,

ampak

ali

delala

pomembno,

zdelo

zorij

zahteve

ljubljanski

na

let

arhitekturi.

meni

»našli«,

obenem

prostor

nove

rešitve.

Slovenija

TV

na

slovenski
tudi

diplomi
nekaj

kulturni,

zaznati

arhitekturnem

v

tistem

na

kontradiktornih

v

najti optimalne

sem

In

načrtovani

prihodnost,

tud

arhitekturo

za

o

projektantih,

promocije

zunaj klasičnega

različnih

jočih

govori o

bo

se

socialni,

kontekst.

časovni

znamo problem sploh

delovanja,

drugačna.

nič

marsikaj drugega. Dolga

lujete na področju

področjih

ni

seveda

tu

se pogosto
arhitekt še

področja

ima raznolika

geografski,

na

pričakovanja,

Brodarič

Vsaka

njegov

-

ekonomski

so

se

pa

dobre

iz

Miran

za primerjavo

obenem pa

prikazovali

tudi

inovativne

Kambič.

širjenje

in

sodobne

ob-

rešitve

tujine.
leta

Od

letos

t?i

kolegi

zooS s

simpozij

Piranski

potekal

mednarodni

organiziramo

dnevi arhitekture. Novembra
že

zapored,

osemintridesetič

aktualna

V

Sloveniji

torej

slovenski

arhitekti organiziramo

medna-

rodni

arhitekturni

na

svetu.

sklopu

V

podeljujemo
nagrado
zelo

tuje

in

in

kolegicami

vzdrževanju

lepe

ravnatelje,

ustanov.

arhi-

javnosti slovenske
ki

svoje

projekte

prosto-

spoštovanju

nastajajo.
načrtujemo tudi

nagrado, s katero

nih

vo

prakse,
in

arhitekti

predstavljajo

dnevi

razumevanju

s

arhitekture

arhitekturno

med evropskimi

zainteresirani širši

na

zdaj

dnevov

mednarodno

Piranski

ra, v katerem
Prav

Piranskih

arhitekturne

gradijo

turno

dogodek z najdaljšo tradicijo

piranesi, kije

cenjena.

tektom
in

tudi

pandemija.

pa

ga je preprečila

Hiše

ljudje

v

Odprta

obstoječih

Nagrajevali

vzgojitelje,

prizadevanje

bi

rie

spodbujali

k

arhitekurejanju

vzgojno-izobraževalbi

učitelje

arhitektov, ampak
in

občine za

pri urejanju vrtcev

njiho-

in šol.
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Urejen

in

nega,

ekonomskega

Vpliva na

in

otroke

na

odnose,

viranost.

različne

načine

projektov,

z

-

Zato

gradnjo

z

je

dvigamo splošno

dobrih

in

moti-

da

in

aktivno

tudi

-

gra-

v

Sloveniji

čju? Kje

bi

Slovenska

splošno

Med arhitekturnimi

izvajalcem

nagrada piranesi ter nagrade zlati
podeljuje

že

Zbornica

Javnost

v

nagrade

za

BIG

-

Big

tradicionalnem

prej omenjeno,

See

festivala

investitorjem

OHS

Awards.

Za

mednarodne

Avvards,

Mesecu

slovenski

arhitekturo

sklopu

arhitektom,

podeljuje

nagrade Zavoda

Kot

odličja,

Plečnikova

prostor so pomembne

v

nagra-

ki

se

po-

oblikovanja.

arhitekti skupaj

uveljavitvi

dviga

razstav

CER

s svojimi

-

mno

ki

s

k

strokovnih
V

stroko

in

pripomogla

revija

I iiše,

kakovostno

ena

-

lani

je

odi-

pa

čas

se

mi

zdi,

Za

kakovostno
z

od

nas

to.

Prav

Ne

ogro-

slovenski

produkt,

vsebino

poljudno

čuti

področju

Kakšni

razkol

kakšen

arhi-

so cilji,
med

ar-

ali celo znotraj arhitekturne

znano,
snovati

svoj

ta

in

širšo

za to
za

si

javnost.

Zato

arhitekti

in

prostor

na katerega

izbere

v

da je

povprečju
predlogov,

strokovna

iste-

naročnike

poudarjamo

tudi
-

identite-

rešitev

bega

in

pa

zasnovo. Vsak

arhitekturnih
zmede

pro-

projektu

dojema kakovost,

prizadeva

izjemno

najboljšega

ohranjati

stavbe,

svojo arhitekturno

večkrat

na načelni

arhitekturo,

konkretnem

Pri

način

arhitekturo

natečaj,

...

raznolikost

ga problema

kakovostno

prenavljati

vsak prinesel
na

da soglašamo

je

je

storsko identiteto

Hiša

po-

včasih

Se

treba

učinkovitih

delovanjem

v pristopih komunikacije
arhitekt-javnost?

in

javnostjo

in

arhitekte

ravni:

deluje

na

fle-

stroke same?

bi

gospodarstvo.

smo

sredstev.

dela tudi iznajdljive,

»stiska«

dvajset arhitekturnih
da

izboljšave,

za

finančnih

ustvarjalne

in

tekt-arhitekt

tudi

širše bralstvo.

Pravzaprav

ta

ravno

ekskurzij

Mariboru

in

nas

prostor

primanjkuje

vedno

hitekti

in svetovni
ves

energetsko

konferencami

in

dvigu splošne bivalne kulture

profilirano

nagovarja

in

-

pri promociji

Center

vezuje arhitekturno
nazadnje je

delovanja

Seveda je vedno

nas.

strategije?

sloven-

Evropi

v

po

Kakšna je razlika

izbrani študenti

galerij

jo

vsem

suvereni

druge države zgleduje-

in

razsta-

razstavo

poleg

da se (lahko)

aktivni

ksibilne

sprejemni

pregledno

arhitekture,

kakovost.

njeno

arhitekture.

rešitev

vlogo

slovenske

organizacijo

Veliki

arhitekture v Sloveniji precej

in

A

poleg

ki

tujine. Galerija DESSA je

iz

arhitekturnih

grala pomembno

je tudi

hiše Slovenije

deljujejo

prvih

na področju arhitektu-

ki jih

balkanski

vabljeni kolegi

izmed

kultura

prostor Slovenije.

Odprte

podro-

v

tudi

je obeležila tridesetletnico

mednarodna
svinčnik,

na

tem

Izjemno

jubljana,

kateri

na

sodelujejo

izboljšave?

so najpomembnejša

dami

in

močni

pa

doma

inventura,

arhitektov

in

organizira

leto

leti

bile potrebne

izjemno dejavna.

re

in

na

vsako

dve

dvorani Cankarjevega

skih

slovenske

ogromno število študen-

arhitektov I

odličij

Arhitektura

simpozij

Pi-

spomeniško varstvo

in

Društvo

Plečnikovih

in
Smo

je

tudi

vo Vizije so, vsaki

zavest.

in

tuje arhitekte, pa

pritegne

ki

promocije

osemintrideset let

že

mednarodni

organiziramo

ria

šolah

Piran

dnevi arhitekture,

tov arhitekture

simpozije

tem

S

v

ranski

na

arhitekturnih

prostoru

o

bivanja.

kulturo

med-

pomembno,

dogodke, knjige

dimo lastno identiteto

na

generacije,

in

vse kulture

izobraževanjem

razstave,

ter skozi

ustvarjalnost

z Obalnimi galerijami
zapored

razvoja

počutje,

naše

našo

odrasle.

na

kulturnega

in

vpliva na

družbe. Prostor

sebojne

prostorje osnova oseb-

funkcionalen

naša

-

in

zbornica

arhitekturni
prispe

izmed

natečajna

dvainkaterih

komisija,
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najhitrejši

najbolj demokratičen

m

nja primernih
tev.

Natečajno

stroke,

pri
Tako

sit

ima

in

koza

o komunikaciji: jezik

še

arhitektov

terminologije specifičen,

zelo težko

simultano
Na

arhitektov.
v

večini

skicami

opremljena

ki

nadomestijo

še

posebej

arhitekturno kakovost.
stavitvi

kakšnih

vpraša:

kje

»Le

bre prakse
Posebej

manj

V

praksi

pomembno

se

da

seje

rešitev

oziroma

ali/in

večkrat

do-

v

bližnji

Mesec

prikazala fotografije

z revijo
od

Hiše,

se

je

številk name-

slabo zasnovanih

od duha

in

dalje

humanizZdi

se

m s tem

seveda

osnovnih

klasič-

uravnote-

razmerij,

reza

oddaljila

-

...

urejenega

nosimo

in

-

res

se ogromno

arhitektov

precej

različni,

telji, neposredno
Dnevi

soboto

v

novembru

Orisa

merilo:

v

se

so

izkušenj, primerjavo

mlajši, imajo

zbere več

kot

2000

je privlačno

konference
nimi

izmenjavo

kosi-

druženje s predava-

pa

dvorani Vatroslava

v

oktobra

izjemno

Lisinskega

...

veliko

se

konec

arhitektov. Program

»začinjen«

z arhitektur

zvezdami.

Mesec

oblikovanja je s svojo

ki

jen

v

popularizacijo

arhitekture,

..

Orisa

Je

v

našem

A

dogodki,

ki

in

večplastnostjo, hitridogodkov

množico

arhitekture

se žal težko izognemo

jih ima

usmer-

oblikovanja.

in

pandemija

bila

primorana

digitalno vrata
ki

jih

Bo

mogoče

sel kaj

bah prihodnost,

tudi

odvijajo

prostorsko

predzadnjo
omejenem

s

čas

ali

teh

na splet,

podobno

muzeji, galerije

so

..

v prihodnosti lahko prinespremem-

pa je to le začasen pojav?

pandemijo

in

vplivih,

dogodkov seje

pozitivnega, vidite v tovrstnih

komunikacije
nila je

preseliti

ta preskok

prav razmaknjeni,

lahko

pogovoru o

naše preživljanje

odprli različni

zato

se

na

mesecev. Večina arhitekturnih

Izkušnja

dnevi arhitekture

dogodka ter skupno

večerja pa jim omogočajo

lo in

le 250 ljudi.

o vrhunski arhitekturi manj zna-

predstavitvami

dopolnjujejo.
Piranski

sprejme

je stalnih, vedo, da bodo slišali

Intimnost

mi

stvarstva,

dnevi

dogaja.

so časovno ravno
pa

predavanj

sedem

tudi

dogodkov, ki potekajo

Dnevi

večina

Miran Kambič.

sebi.

v

Piranski

oblikovanja,

vsebinsko

eni

se arhitek-

stoletja

prostoru dovolj zanimanja za vse dogodke?

omenjate,

v

reda,

nekaj večjih

okolici

mediji, ki

sodelovala

od

Gledališču Tartini v Piranu, ki
Obiskovalci,

Letos

Če omenim

pozitivne

da

da so

je

Z

se

zdi,

odmikom

ga vsi podzavestno

da

javnostjo

uporabnostjo

simetrije, zlatega

usmerjajo v

mi

dejstvo,

prejšnjega

kompozicije,

meril -

ženosti,

z

in

nih

in

stroko

umetnost,

celotna

arhitektura,

Ja,

sem

noma

nih

vsebinami,

z

hitro povrne.

novice.

urednica

idejo

Ob primeru

arhitekta

v

javnost,

je

pri-

slovenski.

ti

standardnih

širšo

da

so

naročnik ob pred-

ste pa to že videli?«

se jim zaupanje

Ko

s

kar je

zagovarjam

če

arhitekturno

naslavljajo

zgodilo,

vse,

prizidki

manj berejo

ukvarjali z oblikovnimi fascinacijami.

od ljudi

s širšo javnostjo

prakse,

mi,

tudi

fotografijami projektov,

najlažje predstaviti

je

tujih

povzročilo

osemdesetih let

mom

predavanja

s prevodom«.

komunikaciji

mere dobre
njimi

s

z diagrami,

in

»izgubljeno
V

arhitekturna

so

od

bolj kot

zaradi

s

ljudje

pa

ker so dobre.

med arhitekturno

drugim

med
ti

zato je tudi

prevajati predavanja

srečo

Razkol

večino,

je

... Ker

so bile hiše objavljene,

arhitekturna stroka.

specifične

predimenzioniranih,

gledajo fotografije, so mnogi razumeli,

in več

tudi arhitekt.
ima

hiš,

živopisnimi fasadami

naročnika,

cela- naročnik

tudi

večino

od teh

oblikovanih

reši-

predstavniki

predstavniki

eden

izbira-

način

arhitekturnih

komisijo sestavljajo

mora biti

je volk
pa

kakovostnih

pa imajo

večino

čemer

hkrati
In

in

Foto:

je odprla

prek digitalnih
zmanjšala

CO2

nove

možnosti

platform.
onesnaženje,

Prihraki ga
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vas
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yot
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Me
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bo
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o(

/

'izi
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2020
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‘

se

bo razvijala

potrebe,

jih

ki

Digitalno
Ne

čas.

nas

še
še

da

prepričani,

digitalna

knjiga

šolarji samo

še

pa

ugotavljamo,

za

krajšo

jemo bele

vem,

strani

jih z njo

naredimo,

možganov.

m, ožgani

arhitekt
jemno

črnim

pomembno

kako

sposobnosti

so

s

pozabili.

si

roka

svet primeren

le

informacije,

za

knjige

je

pa

potrebu-

bodo

mogoče

je

uporabljati

s potezami, ki
ustvarjalnost

zapomni
z

tisto, kar

roko.

leta 2009

1 naslovom

in

finski
izdal

iz-

The Thinking

nekaj

pa

se

memben

je

dom.

demije pustila
cial

za

se vam zdi, bo izkušnja

na arhitekturi?

dolgotrajne spremembe

Vidite

vsi

vedno bolj

prostor,

balkon

zunanjostjo,

drugi

onalnih
za

ah

svetovni
in
in

vrt,

po-

nekaj

Trenutno

Vrtci

stanovanje,

prostorskih

vojni so aihitekti razmišljali
arhitekture

stanovanjskih

-

zasnovah

o enakopravnost
...

Ob pandemiji

možnosti arhitekturnega

o

raci-

o

1

rabe

vidim

poten-

Vrtcev

graditi

podlagi

delujete

-izobraževalnih

tudi

na

ustanov.

na

lagi kakovostne
že

omenila,

skozi

pri

nam

delu.

prostorih pa

V

in

zato

kar zadeva
drugih

nimajo

še

niso

miselne

sposobni

primerjave. Naša

naloga
bivalne

ne smemo načrtovati

najnižje cene,

arhitekturne

do te najhitreje

arhitekturni

neureje-

nas vseskozi

»vodniki«,

Otroci

šol

so

kon-

našo pozornost.

prvi

kvalitativne

od-

Urejeni prostori

zagotovimo visokokakovostne

ambiente.

ampak

zasnove.
m

In

najlažje

na

m

pod-

kot sem
pridemo

natečaj.

fokusa
Na

Veliko

izkušenj,

vpliva

medsebojne

na

omogočajo

preusmerja

so naši

seje ne

čeprav

samoumevno,

uspešnost

kulturo.

ali

distance
je, da jim

pan-

v oblikovanju

šoic

se v njem počutimo?
pove-

tem

s

draži in
in

spodbude,

in

nas,

počutje,

naše

zasnovanih

slabo

prostorsko

humanih vidiUh

dostopnosti

in

zavedamo, kako

na katerem se lahko

vse sloje prebivalstva,

naše

nih,

za

ustvarjalnost.

zagotovo
centracijo

živimo

na

našo

na

pri-

z naravo?

funkcionalnih

nose,

dognanj.

-

okoli

prenovi oo-

jih je

prostor

ožji

čas

-

gibanja, ki

katerem

je urejen, kako

žemo
Po

v

ves

je

na vse nas

je temelj novih

omejitvami

izobraževanja

večje vplive?

Arhitektura

alijoimamo

tradicije ter

dolgo-

lahko

imela

prostorov

od

zavedamo

je postala

Bi

otroke?

snovanja

Ponovno

fonda.

in

Imamo

sooalnih

k

na

trajna ločitev otrok

od

trendi

inovativnost

novogradenj

od

pomemben

Kako

z

v

spoznanj

in

pandemijo

nesla,

arhitektura

Se

načr-

zanje

identiteta. Ohranjanje

znanj

starih
S

prioritete pri

arhitekturni

se

stavbnega

pomembna

podobne
Kakšne posledice,

let

znotraj konteksta,
stoječega

...)?

javne površine

prihodnosti

obračajo

globalizacije

prostora, o

Hand (Misleča roka).

v

spremenile?

kaj

Zadnjih

nam je

tiskom.

Mislimo tudi

Juhani Pallasmaa

zanimivo

Zdaj

spodbujamo

Kako

časopis

in

po tablicah.

kako

roke,

bili

bodo

koncentracijo

in

so

leti

da

površinske

in

Pred

tiskane,

da je digitalni

razvijati

naših

živo.

internetni

s prsti

drsali

znanje

ali bež

v

bosta

katero

s

energije,

nadomestila

uporabo

poglobljeno

Sama

srečanja

krajši

za

le

a

zanimivo,

je

{stanovanja,

prostora

tovanju

nadomestiti

napolnjujejo

mnogi

naprej

možnosti in

odpirala

m

rimamo.

druženje

more

Zagotovo

na sestanke.

povzročamo s potovanji

področju
Kakšen

vzgojnovpliv

ima

kakšen

način

prostoru in zakaj
Otroke

najlažje

in

lahko

izobražujemo

otroke

o

je to pomembno?
najbolje

izobražujemo

kar

skozi
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Jadran

prostor,
pajo,

katerem

v

kako

barve,

kam

živijo:

imajo, svežega

iz

arhitekture

z arhitekturo

prav

in

didaktične delavnice
otroške knjige,

bi

Seveda
storu

je

tudi

prostor,

v

šolskem

katerem

in

in

kulture

...

lice

V

...

nas je

usmerjala

arhitektka.

rano:

v

biroju

vsi

nekaj čudovitega

in

ljudem
delo,

prostor,

o pro-

obdaja,

nas

tem

krepimo

dvigata tudi

vedno

tudi

nazadnje

dan zbudim

že

m

od nekdaj vedeli,

načrtovanja
raje

igrali

zarisovali

in

tlorisne
nato

pili čaj.

Ali

so

precej

izgubljenih

da

garaško

birokratskih

ustvarjalno, zaradi
hvaležnostjo,

s

in

čudovitim

bitk.

ovir,

je

A

še

vsak

česar se

ga opravljam.

k arhitekturi?

se

Te

dni

smo veliko zaprti

S

prijatelji smo

v makadam
ureditve

vrtele

in

naše

pa smo med

okrog

in

godljivo.
idealni

v

je

v

svojih

domovih in
običajno.

o

Ka-

No,

dobri

vsekakor je

pogled

družbi

ljudi,

se

odpira

pomemben

na

s

in

katerimi
bolj

pogled.

prilaMoj

morski horizont ali

ravnico.

tavlja.

Kot

dragih

odnosih.

je

temu

s

ploščicami

tudi

zasnovana

nacije

in

ambiente.

kakšen

višji

za

zmerno

pa nas

kakšen

za

je

ceno.

stranke. Tudi

cenejših

iz

in

arhitek-

trgovin

arhitekturne kombi-

Vsekakor

včasih

In

prostorih

cenim

usmerjam svoje

izjemne

zago-

dobrega okusa.

najbolj

pohištvom

in

ustvarimo

denar ne

v razkošnih

Sama

vedno

lahko

osrečevati

ni

tudi

odlično

K

Teh

zagotavlja

ne

materialih

ki

turo,

tudi

bivanja

gre kakovost

rečeno,
v

bivanja

Kultura

mora

kos

dom

potreben

denarni vložek.

na nevidnih
stare

s

Se vam

vanja

zdi, da za doseganje kakovostnega
nujno potrebujemo

denarne vložke?

so največji izzivi, kijih bo morala arhitek-

Kateri

tura reševati v

jetneje
vanja

zunanjih
stne

tudi

bi-

nadpovprečne

prihajajočih

bo

v

naraslo na

oziroma

in

izzivov.

ekonomskega

razvoja

in

kakovosti

stanovanj,

najver-

Razmišljati

bi-

skupnih

transporta v duhu trajnovirov

ekosistema

arhitekturnih

duhovnega.

desetletjih

deset milijard. Vprašanje

naravnih

celotnega

letih?

naslednjih

zagotavljanja

prostorov

uporabe

oziroma

ulice smo

koreninami

Kot

predvsem

Prebivalstvo

je manj pomembno

na prekmursko

se naj-

jih »opremljali«

pa se obiskovali

dom

živiš. Vse ostalo

Ste

ukvarjali z njo?

vedno

najmanj.

iskati

tudi

kšen je vaš idealni dom?

da bi se radi

urejanja.

»hiše«:

pohištvom,
stolih

igre

otroške

arhitektura

popuščanj,

status

Niti

idealizi-

nasmehom ustvar-

njih mogoče razmišljamo več kot

njen soci-

razvoj.

pa je vas sprva pritegnilo

Moje

je

drugače,

svetujemo

projektantskih

izjemno

Idealen
Kaj

resnici

z

da bom
in

delo

ki

z

se

zdravje

V

polno

usklajevanj,

Pomembno

ki

svetlem

.

zaupala,

Seveda sem si takrat
čisto

po-

psihologinji,

sem

prihodnost,

jamo

izobraževanja

Ne

v

stolpnice,

mesta,

razredu

predstavljala

arhitekta

vodnike

S

sedmem

organizirajo

družbe, prav tako pa tudi

ekonomski

Kolegice

urejali

vrbe ob Gradaščici

učitelje, izdajajo

šolah

kurikulumu.

živimo.

naravne

jno ukvarjajo

ci

in

identiteto.

in

dvigom bivalne

Na

učence

razumeti

zavest

ustvarjalnost
alni

za

priročnike

in

v

otroki.

se

vsto-

materiali in

zelenja

zraka,

Slovenije

arhitekti želeli

si

poznati

kulturno

so

se jim odpirajo pogledi, koliko

svetiobe
Centra

kako je urejen, kje

orientirajo, kakšni

se

Zato

zaščite narave

bo eden

bomo

prenesti
je

in

treba

ključnih

morali fokus

na kulturnega
tudi o bruto

z

in

sreči

življenja.
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