Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 19. 10. 2020
Število objav: 9
Internet: 7
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

Stanovanjsko podjetje Zagorje namerava zgraditi 24 stanovanj

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 18. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investitor, ki je kupil zemljišče, na tem mestu že nameraval zgraditi nova stanovanja. Zaradi stečajnega postopka, v
katerem se je znašel investitor, do gradnje ni prišlo. Je pa zemljišče, na katerem naj bi stal objekt, lani kupilo
Stanovanjsko podjetje Zagorje. To je izrazilo željo po ponovni preučitvi možnosti...

Naslov

Posledice epidemije pri ranljivih še povečujejo možnosti, da postanejo žrtve trgovine z
ljudmi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 18. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prikrite. Prisilno delo se zlasti nanaša na panoge, kjer se zaposluje nekvalificirane in relativno slabo plačane tuje
delavce. Med te panoge spadajo gradbeništvo, gostinstvo, kmetijstvo, prevozništvo, logistika, gozdarstvo, živilska
industrija in druge. Odkrivanje, preiskovanje in še zlasti dokazovanje te vrste...

Naslov

Slovenjgraški župan Tilen Klugler za STA: Velik del volilnega programa odkljukan (intervju)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 18. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. V Slovenj Gradcu je trenutno odprtih več gradbišč, poleg
občinskih projektov je živahna stanovanjska gradnja, ki občini že povzroča "sladke skrbi". Mesto bi lahko kmalu dobilo
Ulico Karla Pečka. Tilen Klugler edino koroško mestno občino vodi od decembra 2018,...

Naslov

Kranjski župan Matjaž Rakovec za STA: Stvari se premikajo počasi, a imamo pravo smer
(intervju)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 18. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Rakovčevimi idejami je tudi kranjski stanovanjski sklad, z ustanovitvijo katerega čakajo na zakonodajno spremembo.
Obetajo se tudi druge stanovanjske gradnje, kar bo občini s povečanjem števila prebivalcev prineslo nove prihodke. Ne
bo pa se mogel Kranj kot del zahodne regije v prihodnji finančni perspektivi...

Naslov

Kaj položiti na tla

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 10. 2020

Avtor

Vlado Kadunec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kaj položiti na tla Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: gradnja hiš dodaj nepremičnine dodaj arhitektura dodaj
Čas branja: 7 min SHRANI 0 18.10.2020 08:00 Parket še vedno prevladuje, vendar se zaradi vedno...
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Naslov

Stanovanjsko podjetje Zagorje namerava zgraditi 24 stanovanj

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...javnosti.Zemljišče, na katerem naj bi stal objekt, je lani kupilo Stanovanjsko podjetje Zagorje. To je izrazilo željo po
ponovni preučitvi možnosti stanovanjske gradnje, a za stavbo z drugačno strukturo stanovanj, kot je bila načrtovana v
prvem občinskem podrobnem prostorskem načrtu ter z novo umestitvijo načrtovanega...

Naslov

Kdo se poteguje za koncesije za domove starejših? Zanimanja je veliko – 21 vlog

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 10. 2020

Avtor

Andreja Rednak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evrov na dan. Ob enakem številu točk bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bi prej začeli izvajati dejavnost, še
določa razpis. Koncesije za 40 let, gradnje javnih domov ni Nove koncesije za domove oziroma dodatne zmogljivosti
bodo podelili za 40 let z možnostjo podaljšanja, izbrani koncesionarji pa bodo morali...

Naslov

Denar za dnevne centre in začasno namestitev starejših

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 10. 2020

Avtor

Silva Čeh

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 378 cm2

...vzpostavitev dnevnega centra v Logatcu pa za dnevno varstvo. V vzhodni kohezijski regiji so načrtovani štirje
projekti: v Domu starejših občanov Trebnje gradnja dnevnega centra za dnevno varstvo, enako za dnevno varstvo tudi
v Domu starejših Lendava - Dnevni center Odranci. Projekta za dnevno varstvo in hkrati...

Naslov

S covid denarjem do cest in nove Adrie

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 19. 10. 2020

Avtor

Meta Roglič, Peter Pahor, Anja Hreščak, Tatjana Pihlar, Nina Knavs

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 976 cm2

..../ Nina Knavs, Peter Pahor, Anja Hreščak, Tatjana Pihlar, Meta Roglič Vlada bi velik delež denarja iz sklada EU za
okrevanje in odpornost porabila za gradnjo regionalnih cest, načrtuje pa tudi ustanovitev nacionalnega letalskega
prevoznika. Med pisano paleto želja najdemo tudi nekatere težko pričakovane projekte,...
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Stanovanjsko podjetje Zagorje namerava
zgraditi 24 stanovanj
Stanovanjsko podjetje Zagorje namerava v starem trškem jedru Lok, na severnem delu ureditvenega območja naselja
Kisovec, zgraditi novo stanovanjsko stavbo s 24 stanovanji različnih velikosti in s pripadajočimi parkirnimi mesti. Gre za
naložbo, ki je ocenjena na tri milijone evrov, je za STA povedal direktor podjetja Gregor Brinjevec.
Za izvedbo naložbe bo treba spremeniti občinski prostorski akt, gradbeno dovoljenje pa Brinjevec pričakuje do poletja
prihodnje leto.
Po navedbah Občine Zagorje ob Savi prva faza spremembe in dopolnitve že obstoječega občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Loke v Kisovcu zajema zbiranje pripomb in predlogov zainteresirane javnosti.
Spomnili so tudi, da je v preteklosti v starem trškem jedru Lok že stal večstanovanjski objekt, ki pa so ga pred leti porušili.
Zagorska občina je leta 2009 za to območje izdelala občinski podrobni prostorski načrt, saj je investitor, ki je kupil
zemljišče, na tem mestu že nameraval zgraditi nova stanovanja.

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

Zaradi stečajnega postopka, v katerem se je znašel investitor, do gradnje ni prišlo. Je pa zemljišče, na katerem naj bi stal
objekt, lani kupilo Stanovanjsko podjetje Zagorje. To je izrazilo željo po ponovni preučitvi možnosti stanovanjske gradnje,
a za stavbo z drugačno strukturo stanovanj, kot je bila načrtovana v prvem občinskem podrobnem prostorskem načrtu ter
z novo umestitvijo načrtovanega objekta v prostor.
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Posledice epidemije pri ranljivih še povečujejo
možnosti, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi
Trgovina z ljudmi je kompleksno kaznivo dejanje. Ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi pristojni znova
opozarjajo na manj prepoznavne oblike tega pojava, kot je prisilno delo. Posledice epidemije koronavirusa pri ranljivih
posameznikih pa še povečujejo možnost, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi, so sporočili iz notranjega ministrstva.
Mednarodna organizacija dela ocenjuje, da 20,9 milijona ljudi na globalni ravni opravlja prisilno delo. Od tega je 68
odstotkov žrtev prisilnega dela izkoriščanih v različnih dejavnostih zasebnega sektorja, medtem ko je 22 odstotkov žrtev
prisiljenih v prostitucijo. Po podatkih Evropske komisije se obseg trgovine z ljudmi za ta namen povečuje in v državah
Evropske unije obsega 26 odstotkov vseh registriranih žrtev. Prave razsežnosti problematike večinoma ostajajo prikrite.
Prisilno delo se zlasti nanaša na panoge, kjer se zaposluje nekvalificirane in relativno slabo plačane tuje delavce. Med te
panoge spadajo gradbeništvo, gostinstvo, kmetijstvo, prevozništvo, logistika, gozdarstvo, živilska industrija in druge.
Odkrivanje, preiskovanje in še zlasti dokazovanje te vrste kaznivega dejanja so zelo zahtevni, saj se oškodovanci
praviloma ne prepoznajo kot žrtve in dejanja storilcev opravičujejo ter tako omogočajo nadaljnje izkoriščanje. Poleg tega
kaznivih dejanj danes praviloma ne izvajajo več skupaj s fizičnim nasiljem, ampak metode izkoriščanja postajajo čedalje
bolj prefinjene in temeljijo na psihičnem nasilju ter čustvenem izsiljevanju.

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

"V današnjem času, ko se srečujemo s povečanimi migracijami ter epidemijo covid-19 in njenimi posledicami, so ranljivi
posamezniki, ki že tako živijo v negotovih okoliščinah, v še večji nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi. V teh
kritičnih časih je zato ključnega pomena, da organi odkrivanja, preiskovanja in pregona okrepijo svoja prizadevanja v boju
proti trgovini z ljudmi," je ob evropskem dnevu poudaril minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
Eden največjih izzivov v boju proti trgovini z ljudmi je pomanjkanje razumevanja tega pojava. Medresorska delovna
skupina za boj proti trgovini z ljudmi si zato prizadeva za redno osveščanje splošne javnosti in ranljivih skupin o trgovini z
ljudmi ter za izobraževanje strokovnjakov, ki pri svojem delu prihajajo v stik s tem pojavom. Ministrstvo za notranje
zadeve je izdalo tudi priročnik Preprečite prisilno delo, ki potrebne informacije zagotavlja tudi delodajalcem, pri katerih
obstaja tveganje, da bi lahko bili povezani s prisilnim delom.
Evropska komisija je leta 2007 18. oktober razglasila za evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, ki je ena najhitreje
rastočih kriminalnih dejavnosti na svetu.
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Slovenjgraški župan Tilen Klugler za STA: Velik
del volilnega programa odkljukan (intervju)
Ob polovici županskega mandata je velik del volilnega programa že odkljukan, je v pogovoru za STA ocenil župan
Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. V Slovenj Gradcu je trenutno odprtih več gradbišč, poleg občinskih
projektov je živahna stanovanjska gradnja, ki občini že povzroča "sladke skrbi". Mesto bi lahko kmalu dobilo Ulico Karla
Pečka.
Tilen Klugler edino koroško mestno občino vodi od decembra 2018, potem ko je kot neodvisni kandidat s široko
strankarsko podporo v drugem krogu županskih volitev z razmeroma tesnim rezultatom - dobil je nekaj manj kot 52
odstotkov glasov - premagal prejšnjega župana Andreja Časa.
Po skoraj dveh letih vodenja občine 44-letni Klugler med največje dosežke šteje, da so izpeljali vse potrebne postopke za
zagon gradbenih del na dveh trenutno največjih projektih, ki jih je zastavila že prejšnja občinska oblast. Gre za gradnjo
bloka s 54 neprofitnimi stanovanji in novega bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov. Projekta sta skupaj
vredna 12,2 milijona evrov in sta sofinancirana z evropskimi sredstvi.
Poleg tega Klugler od dosedanjega dela izpostavlja pripravo več novih projektov, ki jih razvijajo in pripravljajo za prijave
na razpise. Med večjimi so vlaganja v poslovno cono Pameče, dograditev kolesarskih poti v mestu, obnova in
spremembe v ulicah okoli Glavnega trga ter projekt ultrafiltracije pitne vode.
Med projekti, ki jih snujejo in prijave načrtujejo v naslednji finančni perspektivi, pa so dodatni bazen s skakalnico ter
igriščem, razvijajo tudi idejo nove športne dvorane, pripravljajo projekte širitve zdravstvenega doma, obnove več otroških
igrišč in izgradnje prizidkov k Tretji OŠ in k OŠ Podgorje. Še vedno je aktualna tudi gradnja garažne hiše.

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

"Kar zadeva volilni program, lahko rečem, da je velik del programa že odkljukan," je ocenil Klugler, ki je ob prevzemu
vodenja občine med prvimi nalogami izvedel reorganizacijo občinske uprave z željo po njeni večji dostopnosti občanom.
Za razliko od prejšnjega župana Klugler nima zaposlenega svetovalca in ga trenutno niti ne načrtuje.
Med za zdaj še nerešena vprašanja pa spada umeščanje južne slovenjgraške obvoznice v prostor. In prav glede načrtov
urejanja prostora ima na delo občine in župana največ kritik neformalna občinska opozicija iz vrst Slovenjgraške liste za
mesto in podeželje, ki ima po izvoljenih petih zdaj le še tri člane v 25-članskem mestnem svetu.
"Občina ima nekompetenten oddelek za okolje in prostor, slabo prostorsko načrtuje stvari, predvsem kar zadeva
umeščanja novih prometnic. Postopki so nedomišljeni, ne varujejo najboljših kmetijskih zemljišč in dobivajo negativne
ocene pri odločevalcih. Zato se dopolnitve občinskega prostorskega načrta tako dolgo vlečejo," je za STA menil vodja
svetniške skupine omenjene liste Janez Potočnik.
Župan odgovarja, da so v času njegovega vodenja občine ekipo za področje urejanja prostora okrepili s še eno
urbanistko, ki sicer uradno spada pod poseben medobčinski urad. Poudaril je, da so glede južne obvoznice želeli
nadaljevati v prejšnjem mandatu zastavljeno delo, a je bila izbrana varianta zaradi strokovnih razlogov zavrnjena.
"Dejstvo je, da se kmetijskim zemljiščem ne moremo izogniti. Postopki pa so dolgi zato, ker moramo pridobiti okoli 20
soglasij nosilcev urejanja prostora," je pojasnil Klugler.
So pa v Slovenjgraški listi za mesto in podeželje med drugim pozdravili živahno stanovanjsko gradnjo v mestu. Če bodo
uresničeni vsi zdaj zastavljeni projekti tudi zasebnih investitorjev, bo po županovih besedah v prihodnjem letih v Slovenj
Gradcu na voljo okoli 350 novih stanovanj, od tega bo najmanj 54 novih občinskih neprofitnih stanovanj. Občina namreč
zaradi velikega zanimanja za najem že išče možnosti gradnje še enega bloka neprofitnih stanovanj. Možna lokacija je
Homški park, kjer je republiški stanovanjski sklad nedavno že odkupil dva nova bloka s skupno 20 stanovanji, na tem
območju pa se obetajo tudi oskrbovana stanovanja.
Vse to občini po besedah Kluglerja povzroča "kar nekaj sladkih skrbi", saj se bo število občanov povečalo, s tem pa tudi
pritisk na šole in vrtce. Zato že pripravljajo analize stanja, je povedal župan, ki je za območje omenjenega Homškega
parka predlagal, da bi se ena od novih ulic poimenovala po akademskem slikarju Karlu Pečku.
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Kranjski župan Matjaž Rakovec za STA: Stvari
se premikajo počasi, a imamo pravo smer
(intervju)
Kranjski župan Matjaž Rakovec na polovici svojega prvega županskega mandata ocenjuje, da je na dobri poti k realizaciji
predvolilnih obljub. Že v začetku je povedal, da bosta za to potrebna dva mandata. To se je potrdilo tudi med
županovanjem, saj postopki tečejo počasneje, kot je pričakoval.
"Nisem si predstavljal, da je toliko birokratskih ovir pri tem, da realiziraš dobre načrte in da je za njihovo uresničitev
potrebnega toliko časa," je v pogovoru za STA dejal Rakovec. Tako je denimo priprava občinskega prostorskega načrta,
ki je osnova za načrtovanje gradenj, že več let v zaključni fazi, do sprejema pa bo preteklo še leto ali dve.
"Veliko je vedno novih zahtev, ministrstva pa so zapolnjena z zadevami iz celotne države. Zato se stvari le počasi
premikajo, imamo pa pravo smer," je na vprašanje o uresničevanju predvolilnih obljub odgovoril Rakovec. Spomnil je, da
delajo korake, ki bodo v nekaj letih pripeljali do novega doma za starejše, ureditve kanjona Kokre in razvoja
gospodarstva.
Kot je še povedal, obstaja precejšen interes za širitev obstoječih podjetij in prihod novih. Zlasti je veliko zanimanja za
nastajajočo industrijsko cono Hrastje. Ideje so tudi za oživitev industrijske cone na območju Primskovega.

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

Želi si novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in se zavzema za ustanovitev gorenjske univerze. "Posluha
države dejansko ni, ampak nismo še vrgli puške v koruzo, ideja še vedno tli," je poudaril. Prepričan je, da Kranj potrebuje
predvsem fakulteto za elektrotehniko.
Med Rakovčevimi idejami je tudi kranjski stanovanjski sklad, z ustanovitvijo katerega čakajo na zakonodajno spremembo.
Obetajo se tudi druge stanovanjske gradnje, kar bo občini s povečanjem števila prebivalcev prineslo nove prihodke. Ne
bo pa se mogel Kranj kot del zahodne regije v prihodnji finančni perspektivi preveč zanašati na evropska kohezijska
sredstva. "Razmere ne bodo tako ugodne kot v preteklosti in zelo preudarno se bo treba odločiti, v katere projekte bomo
šli," je pojasnil.
Računa pa na okrepitev sredstev iz eko sklada. Kot pravi, v Kranju zelo stremijo k trajnostnemu razvoju. Želi si, da bi
postali občina brez odpadkov, napovedal pa je tudi nove brvi in kolesarske povezave z okoliškimi občinami. Prebojne
korake Kranj dela tudi na področju digitalizacije, kar lahko služi tudi za zmanjšanje prometnih zastojev. Hkrati je občina v
dogovoru z Družbo za avtoceste v RS za povečanje pretočnosti izvoza Kranj vzhod in gradnjo novega izvoza Kranj
sever.
Rakovec je pogosto v stikih tudi s Slovenskimi železnicami in ministrstvom glede umestitve centralnega potniškega
terminala na področju železniške postaje. Za to bi bilo treba del industrijskih tirov predstaviti v Naklo, za kar obstaja
interes. Na območju, kjer je bila prej načrtovana glavna postaja, pa poteka poziv promotorjem za gradnjo treh stolpičev
za zdravstveno dejavnost.
Med Rakovčevemi predvolilnimi obljubami je bil tudi participatorni proračun, ki bo predvidoma prvič vpeljan v občinski
proračun za leto 2022. Sicer pa sodelovanje s krajevnimi skupnostmi po Rakovčevi oceni že zdaj dobro poteka. "Velik
poudarek dajemo tudi ruralnim krajevnim skupnostim, ki so bile v preteklosti bolj pozabljene," je zagotovil.
S podporo v mestnem svetu Rakovec nima večjih težav, čeprav nima koalicije. "Sem človek, ki se rad pogovarja in
dogovarja. Svetnike s pripravljenim gradivom in argumenti prepričamo, da so stvari, ki jih predlagamo, dobre za občino in
občane. Najde se sicer kakšna točka, na kateri se ne moremo vsi zediniti, a je le malo pomembnih stvari, za katere ne bi
našli skupne rešitve," je poudaril. Kot je izpostavil, zna tudi poslušati kritike, prizna napake in jih skuša odpraviti.
"Razmišljamo pozitivno in vsako krizno situacijo jemljemo kot izziv, da stvari izboljšamo," je dejal o sebi in svoji ekipi tudi
glede epidemije covida-19, s katero se po njegovi oceni dobro spopadajo. "Iz vsake krize je moja dolžnost, da pridemo
bogatejši, močnejši, bolj iznajdljivi in tudi to krizo jemljem kot osnovo za določene spremembe, ki smo jih že in jih bomo
še izvedli," je sklenil.
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Kaj položiti na tla
Čas branja: 7 min

0
18.10.2020 08:00

Parket še vedno prevladuje, vendar se zaradi vedno
novih materialov, ki pridobivajo simpatije med vse
več uporabniki, njegov delež zmanjšuje
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VLADO KADUNEC

Parket daje občutek toplote in pripomore k ohranjanju ugodne
mikroklime v prostoru.
Foto: Kemoplast
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Več iz teme:
gradnja hiš >

nepremičnine >

arhitektura >

Obloga tal je pomemben del opreme stanovanja. Ni dovolj, da je lepa in prijetna na
otip, biti mora tudi kakovostna in predvsem pravilno položena. Materialov je na voljo
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veliko, tako naravnih kot umetnih, ki jih je vsako leto več. Na to, kaj bomo izbrali,
vpliva kopica dejavnikov, od namena in uporabe prostora do osebnega okusa in cene.

Parket ostaja klasika
Parket, ki kot naraven material daje občutek toplote in povezanosti z naravo ter
pripomore k ohranjanju ugodne mikroklime v prostoru, je že dolgo klasika pri talnih
oblogah. Res je, da ni idealna izbira, saj ima tudi svoje slabosti. Tako je denimo
občutljiv za vlago, in če je slabo sušen, lahko nastanejo špranje med deščicami. Zlasti
mehkejši les je občutljiv za poškodbe. Z leti lahko tudi nekoliko spremeni barvo.
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Že samo polaganje klasičnega parketa je razmeroma zahteven in dolgotrajen
postopek, potrebno je brušenje, lakiranje in sušenje ter vzdrževanje oziroma občasna
obnova z vnovičnim brušenjem, lakiranjem in sušenjem. Zato pa kot naravni material
zaradi odličnih sposobnosti sprejemanja in oddajanja zračne vlage najbolje med
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talnimi oblogami uravnava klimo v prostoru.

Foto: Kemoplast

Dobra novica je, da je tudi tehnologija izdelave parketa v zadnjih letih izredno
napredovala. Tako so na voljo tako imenovani gotovi parketi v številnih barvnih
odtenkih in površinskih obdelavah. Pri izbiri primernih drevesnih vrst je na prvem
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mestu praviloma hrast, ki ima razmeroma enotno barvo, sledijo jesen, oreh, macesen,
bor in druge vrste. V trendu je temna barva parketa – denimo iz oreha ali dimljenega
hrasta, s termično obdelavo pa je možno lesu dati kakšen drug barvni odtenek. Tudi
sistem polaganja je bolj dovršen, saj je že nekaj časa na voljo parket s suhomontažnim
sistemom spajanja deščic na klik.
Izbiramo lahko med masivnim in večslojnim parketom debeline od 10 do 22
milimetrov. Od debeline je namreč zelo odvisna življenjska doba parketne talne
obloge oziroma število možnih brušenj pri obnovi. Ob vsakem brušenju se debelina
zmanjša za milimeter do dva. Pri večslojnem parketu se zmanjšata njegovo krčenje in
raztezanje, torej tudi možnost pokanja oziroma nastajanja špranj. Pod njega je možno
namestiti tudi talno ogrevanje.
Naraven je tudi ladijski pod, ki je primeren za polaganje v večjih prostorih, saj je
sestavljen iz dolgih desk. Zagotavlja tudi dobro zvočno in toplotno izolacijo.
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Les v kopalnici? Zakaj pa ne!
V zadnjem desetletju se je ponudba lesenih podov in parketov močno spremenila, saj
so na voljo številne lesne vrste z vsega sveta, razvijajo pa tudi čedalje več oblik
obdelav lesa in različne končne premaze. Na izbiro so krtačeni, skobljani, vibrirani,
fino žagani, gladko brušeni in različno starani parketi ter drugi leseni podi.
Zaradi občutljivosti za vlago naj les ne bi sodil v kopalnico, pa vendar ga je ob izbiri
prave vrste in kakovostnem polaganju možno položiti tudi v kabino za prhanje.
Seveda je treba pri tem izbrati les, ki ni občutljiv za vlago, najpogosteje je to tikovina
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oziroma navtični tikov les, iz katerega že stoletja izdelujejo ladijske palube in je torej
preizkušeno odporen proti vlagi. Za talne obloge v kopalnicah so primerne tudi
drevesne vrste, kot so iroko, merbau, mahagonij, afriški doussie, afromozija,
kevazingo ali bubinga, pa tudi afriški ali azijski paduk.
Lesena talna obloga za kopalnico je navadno lakirana ali oljena, saj takšna zaščita
vodi preprečuje, da bi prodrla globlje v strukturo. Leseni pod je na podlago treba
prilepiti z lepili, ki so odporna proti vlagi, stike s stenami ali fuge pa zatesniti s
posebno maso, da se prepreči vdor vlage pod leseno talno oblogo. Sicer pa se za
kopalniška tla zadnja leta poleg standardne keramike in lesa uporabljata še kamen in
brušeni beton.

Funkcionalen in vzdržljiv laminat
Laminat je ena izmed najbolj priljubljenih talnih oblog, je funkcionalen in vzdržljiv,
odporen proti praskam in udarcem, visokim petam, težkemu pohištvu in koleščkom
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pisarniških stolov. Daje neskončne možnosti glede izgleda, je pa hladen na otip.
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Foto: Kemoplast

Polaganje je enostavno in hitro, kar omogočajo utori na deščicah oziroma ploščah, ki
jih brez lepljenja položimo na (plutovinasto) podlogo, kar zmanjša neravnine na
podlagi in ublaži zvok pri hoji. Brez podloge pri hoji občutimo vibriranje, hoja pa je
»trša«, saj je ta material trši od parketa. Laminatni parket lahko položimo na staro
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talno oblogo, denimo na keramične ploščice, parket ali talne obloge iz umetnih mas.
Vzdrževanje oziroma nega ni zahtevna, odporen je proti spreminjanju barve na
močnejši svetlobi. Izbira barv in vzorcev je zelo velika, posnema lahko denimo tudi
vzorce keramičnih ploščic.

Zelo odporen vinil
Vinilne oziroma talne obloge iz PVC so v zadnjih letih postale pogosta izbira. So
izjemno odporne, enostavne za čiščenje, debelejše zelo dobro ublažijo zvok, ker so
vodoodporne, so primerne tudi za kopalnice. Velika prednost je tudi široka paleta
vzorcev, od parketa, kamna, marmorja, keramike in tekstila do vzorcev po
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oblikovalčevi domišljiji.
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Foto: Kemoplast

Tudi pri PVC-oblogah poznamo, podobno kot pri laminatu, različne razrede obrabe
oziroma jih rangiramo od domače do komercialne ali industrijske rabe. Medtem ko so
tako imenovani homogeni vinili (PVC) sestavljeni iz enega sloja, imajo heterogeni več
različnih slojev z okrepljenim vrhnjim, tako imenovanim obrambnim slojem.
Prednost homogene strukture je, da je material po vsej globini enak in obraba ni
vidna, heterogena struktura pa prinaša boljšo zvočno in toplotno izolativnost ter več
udobja.
Vinilne plošče se lahko polagajo na suha, trdna, gladka in ravna tla, in sicer z
lepljenjem ali pa so plavajoče. Tudi vinil – tako kot laminat in parket – se lahko
polaga na talno ogrevanje. Talne obloge iz PVC, linoleja, kavčuka ter epoksidni in
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poliuretanski tlaki so primerni tudi za prostore, kjer so tla bolj obremenjena, in za
ljudi, ki imajo težave z alergijami. Z njim zelo veliko opremljajo vrtce, šole in
poslovne prostore.

Privlačne lastnosti kompozitov
Dobra izbira so tudi kompozitne talne obloge – recimo kompozit lesa in plastike –, ki
imajo več privlačnih lastnosti. Gre za razmeroma tanke talne obloge, a trdne, odporne
proti vodi in praskam, prenesejo velike obremenitve. V njih ni lepil oziroma vinilnih
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slojev, ampak ojačena polimerna površina, brez aldehida, brez mehčalca, brez
formaldehida, brez biocida in brez klorida. Odporne so proti UV-žarkom ter
neoporečne za ljudi in živali.
Polaganje je zelo preprosto, dodatna podloga ni potrebna, saj je ta sestavni del talne
obloge. Hoja po njej je tiha in topla za stopala. Trpežnost površine te obloge je tako
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dobra, da proizvajalci dajo zanjo 30 let garancije.

Foto: Kemoplast

Tudi luksuzne vinilne talne obloge LVT, kakovostna različica običajnih vinilnih oblog,
imajo zaradi svoje izredne vzdržljivosti v povprečju 25 do 30 let dolgo življenjsko
dobo.

Prihaja nova generacija »zdravih« talnih oblog
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Proizvajalci talnih oblog in trgovci se vsako leto zberejo na vodilnem svetovnem
sejmu preprog in talnih oblog Domotex, ki se sicer vsakokrat seli v drug kraj na svetu.
Na njem predstavijo ponudbo in trende za prihodnjo sezono.
Letos se je ponudba prilagodila svetovnemu megatrendu zdravega življenja. Ta
vključuje tudi lastnosti tal, kot so akustika, naravnost in trajnost, oziroma vse, kar
pripomore k dobremu počutju in zdravemu notranjemu ozračju.
V prvo vrsto je letos spet prišla pluta, ki je ena od hitro obnovljivih surovin s
pozitivnimi lastnostmi, ki se lahko uporablja za oblaganje tako sten kot tal. Pluta ima
dober izolacijski učinek, zmanjšuje prenos zvoka in temperaturne razlike, hkrati pa
izboljšuje notranjo klimo.
Prikazane so bile tudi do okolja prijazne vinilne talne obloge, izdelane iz recikliranega
materiala s posebno mehko površino in učinkovito zvočno izolacijo. Tudi drugi
proizvajalci so predstavili svoje nove generacije talnih oblog iz obnovljivih surovin, ki
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zaradi trajnostne izdelave, odpornosti in trpežnosti pripomorejo k dobremu počutju.
Te bodo ustrezale tudi potrebam, ki jih narekuje trend združevanja kuhinje, jedilnice
in dnevne sobe v en prostor, kjer je talna obloga enaka in se lahko zaradi vsestranskih
lastnosti in uporabnosti nadaljuje tudi v druge dele stanovanja ali hiše.
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Stanovanjsko podjetje Zagorje namerava zgraditi 24 stanovanj
5 ur

Stanovanjsko podjetje Zagorje namerava v starem trškem jedru Lok, na
severnem delu ureditvenega območja naselja Kisovec, zgraditi novo
stanovanjsko stavbo s 24 stanovanji različnih velikosti in s pripadajočimi
parkirnimi mesti. Gre za naložbo, ki je ocenjena na tri milijone evrov, je za
STA povedal direktor podjetja Gregor Brinjevec.
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Za izvedbo naložbe bo treba spremeniti občinski prostorski akt, gradbeno
dovoljenje pa Brinjevec pričakuje do poletja prihodnje leto.
Po navedbah Občine Zagorje ob Savi prva faza spremembe in dopolnitve
že obstoječega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Loke
v Kisovcu zajema zbiranje pripomb in predlogov zainteresirane
javnosti.Zemljišče, na katerem naj bi stal objekt, je lani kupilo Stanovanjsko
podjetje Zagorje. To je izrazilo željo po ponovni preučitvi možnosti
stanovanjske gradnje, a za stavbo z drugačno strukturo stanovanj, kot je bila
načrtovana v prvem občinskem podrobnem prostorskem načrtu ter z novo
umestitvijo načrtovanega objekta v prostor. (STA)
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Kdo se poteguje za koncesije za domove starejših?
Zanimanja je veliko – 21 vlog

Vsebine Financ lahko spremljate tudi na vaših
napravah iOS in Android.
Že imate aplikacijo Finance? Aplikacija je na voljo
naročnikom na tiskano ali digitalno izdajo časnika
Finance.
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Spletna aplikacija: www.finance.si/efinance
Aplikacija za Android: www.finance.si/android
Aplikacija za iOS (iPad, iPhone): www.finance.si/ios
Čas branja: 6 min

3
18.10.2020 16:50

Vlog je za 1.800 postelj, razpisanih pa je 1.100; za nove tri koncesije se
poteguje avstrijska SeneCura, po dve novi želita Deos in Comett domovi
ANDREJA REDNAK
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Več iz teme:
ministrstvo >

starejši >

Janez Cigler Kralj >
MOL >

koncesije >

Zavod za zdravstveno... >

investicija >
Orpea >

Ministrstvo za delo,... >
Orpea Group >

Deos >

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na javnem razpisu za podelitev
koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1.100
postelj dobilo 21 vlog, ki so razpršene po vsej Sloveniji. Za Ljubljano, denimo, ni bilo
nobene vloge investitorjev, čeprav so potrebe velike. Izbor koncesionarjev bodo opravili
predvidoma »še v letošnjem letu«. Kdo bi investiral?
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Foto: Jure Makovec

Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez
Cigler Kralj
Razpis so pri ministru Janezu Ciglerju Kralju objavili junija letos, odpiranje ponudb
v začetku oktobra pa ni bilo javno, za kar se je strokovna komisija odločila, češ da »zaradi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

velikega števila prejetih vlog ni možno zagotoviti ustreznega prostora za vse udeležence
in hkrati upoštevati vse preventivne ukrepe in navodila pristojnih organov v zvezi s
širjenjem COVID-19«.

Zanimanje za 1.780 koncesijskih mest
Na ministrstvu so nam na vprašanja o razpisu posredovali seznam 21 prijavljenih
podjetij in zavodov, skupaj z želenimi lokacijami in številom mest oziroma postelj. Gre za
podjetja, ki želijo investirati v storitve institucionalnega varstva starejših oziroma v nove
postelje; spomnimo, da koncesija v nadaljevanju prinese tudi financiranje zdravstvene
nege oskrbovancev iz blagajne ZZZS. Skupaj so prijavljeni izrazili zanimanje za ureditev
1.780 koncesijskih postelj v domovih starejših, kar je za 62 odstotkov več, kot jih je
razpisalo ministrstvo.

SeneCura nadaljuje širitev, želi še tri lokacije
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Preberite tudi:
(intervju) Novi prijemi največje avstrijske
verige, ki je tudi v Sloveniji: dom za
starejše v kombinaciji z otroškim vrtcem
Kdo so Francozi, ki serijsko kupujejo
domove starejših
Poglejmo podrobneje: družba SeneCura R iz Ljubljane je oddala vlogo za tri lokacije, v
Rušah, Mislinji in Šentjerneju, na vsaki želi 156 koncesijskih mest, skupaj 468.
Spomnimo, da je avstrijska SeneCura, ki je v lasti francoske skupine Orpea in ima v
Sloveniji po lanskem vstopu na trg velike načrte, pri nas že kupila in trenutno upravlja tri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

domove s koncesijo – v Radencih, Mariboru in Vojniku s skupaj 513 posteljami, prav
tako pa ima še pet koncesij za skupaj okoli 300 načrtovanih mest v Starem trgu pri Ložu,
Žireh, Železnikih, Pivki in Komendi. Cilj SeneCure je, da bi imela v Sloveniji tisoč mest v
domovih za starejše do leta 2025, je v intervjuju za Finance Manager marca letos
povedal predsednik uprave Anton Kellner.
Orpea Group je med največjimi upravljavci domov za starejše na svetu, ima okoli 950
domov z okoli 97 tisoč posteljami; leta 2014 je kupila tudi SeneCuro, ki v Avstriji upravlja
84 domov za starejše in negovalnih bolnišnic, 19 na Češkem, 37 v Švici …

Za domove v Ljubljani ni zanimanja, predraga investicija?
V oči zbode, da za Ljubljano očitno ni zanimanja investitorjev, pa čeprav so tu potrebe
velike (več v okvirju spodaj) in je tudi kupna moč prebivalstva, tudi starejšega, večja kot
drugje po Sloveniji. Kako to? Na ministrstvu za delo pravijo, da razpis vključuje celo
Slovenijo in da na prostorsko razporeditev prispelih prijav nimajo vpliva. Ocenjujejo pa,
»da potrebe v mestni občini Ljubljana po namestitvenih kapacitetah glede na število
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starejših prebivalcev in število prošenj za sprejem v domove za starejše dejansko
obstajajo, pri čemer MOL ni izjema glede na preostale občine oziroma regije v državi.
Domnevamo lahko, da so pomemben razlog pri odločanju zasebnikov za investiranje v
kapacitete drugje tudi cene nepremičnin in drugi stroški, povezani z novo investicijo, ki
so bistveno višji v Ljubljani kot v drugih lokalnih skupnostih.«

Deos bi še 200 postelj

Po dve lokaciji so na razpisu prijavili štirje ponudniki. Deos, ki je trenutno v Sloveniji
največji zasebni ponudnik – ima že osem centrov starejših s 1.337 posteljami – kandidira
še za 202 postelji v Kopru in Gornjem Gradu. Comett domovi želijo koncesiji za Šenčur
in Kranjsko Goro s skupaj 187 posteljami – pri čemer že imajo dom v Kranjski Gori in še
enega v Rogaški Slatini. SVZ Vitadom želi koncesiji na Igu in v Črnem Vrhu nad Idrijo s
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

skupaj 162 posteljami (ob tem ima v Črnem Vrhu že eno koncesijo, še eno pa na
Škofljici). Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo se je prijavil s 36 mesti za koncesiji v
Veliki Polani in Šentjanžu pri Dravogradu.

Med interesenti tudi Kirurgija Bitenc
Deset podjetij se je na razpis prijavilo samo z eno lokacijo za domove starejših, in sicer v
Mariboru, Hajdini, Kuzmi, Renčah, Destrniku, Brusnicah (Novo mesto), Moravčah,
Šempetru - Vrtojbi, Štorah. Ena vloga je prispela tudi za Golnik; ponudnik je eden večjih
koncesionarjev v zdravstvu, Kirugija Bitenc, ki večje operacije na koncesijo opravlja v
najetih prostorih Klinike Golnik. Kirurgija Bitenc v vlogi ni opredelila, za koliko mest
institucionalnega varstva v domovih za starejše kandidira.

Kdaj in kako bodo izbirali?
Glede vlog in izbora na ministrstvu pravijo, da bo strokovna komisija v nadaljnjem
postopku preverjala formalno popolnost in tudi vsebinsko ustreznost prispelih vlog, ob
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koncu pa bo v zaključnem poročilu, ki bo objavljeno na spletni strani ministrstva,
navedla tudi točkovanja za posamezne ponudbe in izbrane ponudnike, ki bodo uspešni
na javnem razpisu. »Predvidoma naj bi bil razpis končan še letos,« pravijo.
Na razpisu lahko ponudniki dosežejo največ 100 točk, merila pa so:
pokritost potreb po upravnih enotah (več točk bo za tiste UE, kjer še ni domskih
zmogljivosti, za to merilo je možno dobiti do 25 točk),
primernost lokacije objekta (do 15 točk),
kakovost programa izvajanja storitev (do 40 točk), kar se izkazuje na primer z
manjšimi bivalnimi enotami, zagotavljanjem varovanih oddelkov, zagotavljanjem
storitev tudi za osebe z demenco in podobnim,
že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt (10 točk),
cena storitve (do 10 točk), pri čemer dobijo največ točk ponudniki s ceno, ki je nižja

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

od povprečne cene letos v višini 25,17 evra na oskrbni dan za oskrbo I in 37,79 evra
na dan za oskrbo IV. Za primerjavo, povprečna cena oskrbe v domovih SeneCure v
Sloveniji je 51 evrov na dan.
Ob enakem številu točk bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bi prej začeli izvajati
dejavnost, še določa razpis.

Koncesije za 40 let, gradnje javnih domov ni
Nove koncesije za domove oziroma dodatne zmogljivosti bodo podelili za 40 let z
možnostjo podaljšanja, izbrani koncesionarji pa bodo morali začeti izvajati koncesije do
konca leta 2022, določa razpis.
Spomnimo, da imamo v Sloveniji 59 javnih in 43 zasebnih domov s koncesijo. V javnih
domovih je 13.200 mest, v domovih, ki delujejo na podlagi koncesije, pa skoraj 5.400 (še
okoli 2.500 je mest za skupine odraslih, ki potrebujejo posebno nego), kažejo podatki iz
raziskave Skupnosti socialnih zavodov Slovenije iz leta 2019.
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Za zdaj torej ministrstvo za delo širi zasebni del javne mreže, medtem ko vlaganj v nove
javne domove ni; sedanja vlada je sicer v koalicijski pogodbi napovedala gradnjo petih
novih javnih domov za starejše. Konkretno kje in kdaj, še ni znano, na ministrstvu
poudarjajo le, da bodo »za starejše poleg podelitve koncesij zagotovili tudi dodatna
mesta v domovih s proračunskimi sredstvi in intenzivnim črpanjem evropskih sredstev,
tudi v prihodnji finančni perspektivi EU«.

RčS: Cene pri zasebnikih za 28 odstotkov višje kot v javnih
domovih
Računsko sodišče je lani v reviziji ugotovilo, da vlada ter ministrstvi za delo in za
zdravje v zadnjem desetletju niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti storitev
socialnega varstva vsem tistim, ki jih potrebujejo. Pa tudi, da država vse od leta 2007 ni
zgradila nobenega javnega doma za starejše, s podelitvijo koncesij pa je v tem obdobju
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

omogočila, da je približno 2.600 novih postelj več. Ugotovili so tudi, da so bile cene
oskrbe pri koncesionarjih za 28 odstotkov višje od cen oskrbe pri javnih zavodih.
Kot je sicer znano, v Sloveniji le okoli 30 odstotkov skupne cene oskrbe in namestitve v
domu za starejše zdravstvenim zavarovancem krije ZZZS, 70 odstotkov cene pa plačajo
uporabniki sami oziroma – zaradi (pre)nizkih pokojnin – njihovi svojci; če ti ne zmorejo,
pa tudi občine. Zavarovanja za dolgotrajno oskrbo pa še vedno nimamo; osnutek zakona,
ki so ga na ministrstvu za zdravje Tomaža Gantarja pripravili poleti, je bil deležen
številnih kritik. Kdaj ga bo obravnavala vlada, ni znano.

Na mariborskem območju manjka 598
mest, na Gorenjskem 486, na
ljubljanskem območju 480
Denis Sahernik iz Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije pričakuje, da bo ministrstvo, ki je pristojno
za določanje javne mreže, pri izboru oziroma
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točkovanju upoštevalo pokritost potreb po Sloveniji.
»Skupnost pokritost potreb domskega varstva
ugotavlja na podlagi Resolucije o nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje 2013–
2020, ki predvideva 4,8-odstotno pokritost
prebivalstva, starejšega od 65 let. Na podlagi tega
lahko ugotovimo, da so največje potrebe v regijah z
večjimi mestnimi središči: na mariborskem območju
primanjkuje 598 mest, Gorenjska je prikrajšana za
486 mest, ljubljansko območje pa za 480 mest,«
pravi.
Skupnost sicer beleži okoli 25 tisoč vlog za mesta v
domovih, pri čemer je trenutno dobrih 12 tisoč ljudi
na prošnji označilo, da si želijo takojšnje namestitve.
Kot opozarja Sahernik, je to ocena samih
uporabnikov in ni nujno, da je potreben sprejem
zaradi zdravstvenega stanja. »Naša približna ocena
je, da bi 1.500 do dva tisoč oseb 'jutri' prišlo v dom,
če bi se jim ponudilo ustrezno mesto, na primer
prosto mesto v njihovem kraju v enoposteljni sobi,«
pravi.
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Denar za dnevne centre in začasno namestitev starejših
Javni

razpis

Gre za sofinanciranje vsaj 30 novih enot , nekaj jih je že izbranih

-

Ljubljana
nanciranje

vzhodna Slovenija blizu 7,5 milijona evrov in v kohezijski regiji

za sofi-

Javni razpis

vlaganj v infrastruk-

turo, namenjenih

izvajanju

nih oblik varstva in

dnev-

za starejše, s katebo zagotovljeno predvido-

namestitev
rim

ma vsaj

dnevnih cenizbrali? V za-

tim, zadnjim rokom prijave odprt

trov

do

hodni kohezijski regiji so potrdili
projekte Dom upokojencev Seža-

novembra,

16.

potem ko se je

predzadnji rok za oddajo prijave

petek (16. oktober).

na

Skupno je

nega razpisa

Silva

ta Doma

Čeh

vzpostavitev

enot
10

za

-

20

vsaj

novih

30

dnevne centre

za

in

začasnih na-

zagotavljanje

mestitev. Odpiranje tretje oddaje
prijav je napovedano ta petek.

Kakor

so

objavili

spletni

na

strani ministrstva za delo, je bilo
v prvem in drugem roku razpisa
prijavljenih

15 investicijskih

pro-

jektov in od teh je 10 izpolnjeva-

lo

pogoje

v

celoti. Izbrani

jekti naj bi skupaj
mest v enotah

zagotovili 142

in 60 namestitev v enotah za
časnih namestitev. Ker lahko

na

namestitev.

240

trenutno

za

Skupno

te projekte

nih devet milijonov

je

evrov, na vo-

ljo pa

je še dobrih

evrov:

od tega v kohezijski regiji

12,5

milijona

pridobitev manjših namestit-

za

venih enot

bivalnih

potrdili

(ESRR)

stitve,

pa iz

so

enot

za

Evropskega
80

sklada

za

sicer

odstotkov,

razvoj

preostalo

proračuna.

Tudi pri

Domu

na

Krasu

gre

za

sofinanciranje infrastrukture

za

zagotavljanje izvedbe deinsti-

vzhodni kohezijski regiji
načrtovani štirje projekti: v

tucionalizacije, to je gradnjo ozi-

občanov Treb-

bivalnih oziroma stanovanjskih
enot (za štiri do šest stanoval-

starejših

Domu

Lendava

za

enako

za

dnev-

Domu

starejših

Dnevni center Odran-

-

ci. Projekta za dnevno
in hkrati začasne namestitve

varstvo

so

obnove
štiri

in/ali

milijonov evrov, in

pet

ma

pri projektu Izgradnja in vzpostaLogatcu

sofinanciranje

bo namenjenih predvido-

iz

vitev dnevnega centra v
pa za dnevno varstvo.

bivanju

duševnem

postavili 13 novogradenj. Za inve-

Loka gre pri Hiši generacij za
dnevno varstvo in začasne namestarejših Logatec

je

to

v

v šestih koroških občinah, kjer
bodo kupili 13 parcel in na njih

sticije

v Domu

motnjo

z

do šest uporabnikov. Stanovanjske skupine bodo vzpostavljene

namestitve. Tudi v Centru slepih,
slabovidnih in starejših Škofja

V

podporo

za

manjših

dnevno varstvo,
no varstvo tudi v

dodelje-

škem (CUDV Črna) in Domu na
V Črni na Koroškem gre

Krasu.

upokojencev Izola Vzdrobjekta

usposablja-

za

varstvo Črna na Koro-

gradnje

nje gradnja dnevnega centra

zmogljivost lahko poveča

stva ta

Centru

nakupa,

za-

alnovarstvenih storitev traja tri
mesece, se po izračunu ministr-

deinstitucionalizacije,

in sicer v
nje, delo in

razvoju,

za-

časna namestitev po pravilniku
o standardih in normativih soci-

projekta

v obeh za
okviru projek-

V

ureditev zmogljivosti za dnevno varstvo in začasne

pro-

dnevnega varstva

Podpora bivanju osebam z
motnjo v duševnem razvoju

osebam

Napoli v
so

na Koroškem.

Ajdovščina in

volje

na lokaciji Vila
Portorožu za naselitev
socialnovarstvenih
programov

ževanje

razpisom, ki

tuje

-

dnevno varstvo.

sredstev.

je bil objavljen v
prvih dneh marca letos, se načrZ

so

center Komen,

še

je na razpolago

12,5 milijona evrov

varstvo

- Hiša dobre
Dnevni

evrov, iz tega jav-

vet milijonov

za

Ureditev dnevnega centra
Sežana za dnevno varstvo ter
Dom upokojencev Nova Gorica

(tretja oddaja) iztekel zadnji

za te projekte že dodeljenih de-
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»predloge«

Katere

storitev

skupnostnih

Kakor so nam odgovorili z ministrstva za delo, potekata tudi

Potrjeni centri

novih enot, je s četr-

30

zahodna Slovenija pet milijonov
evrov.

začasnih

ški center

KO-RA, Ravne

Domu

mesto

-

pa

dveh domovih: v
starejših občanov Novo
Dnevno varstvo in zača-

potrdili

v

sna namestitev v Domu

občanov

Novo

starejših

mesto ter v Koro-

škem domu starostnikov

-

pridobitev mreže

roma

cev)

nastanitev uporabnikov
Krasu, sofinancirano s

za

Doma

na

sredstvi
po

manjših

ESRR.

Za

preselitev

je,

presoji zavoda, primernih pri-

bližno

70

stanovalcev.

9
milijonov evrov je za te
projekte že dodeljenih

Koro-

V prvem in drugem roku razpisa prijavljenih 15 investicijskih projektov, od teh jih je 10 izpolnjevalo pogoje v
celoti.
Izbrani projekti naj bi skupaj zagotovili 142 mest v eno60 (oziroma 240) mest v enotah

tah dnevnega varstva in
za začasno namestitev.
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Površina: 378 cm2

Za kohezijsko

regijo

pet milijonov evrov
Foto

Jože

vzhodna

Slovenija je na

za kohezijsko

voljo 7,5

regijo zahodna

milijona evrov

in

Slovenija.

Suhadolnik
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POLITIKA

VLADA

EVROPSKA

IN

OKREVANJE

SREDSTVA ZA

S covid denarjem do cest in nove Adrie
infekcijski oddelek sta težko pričako-

./ Nina Knavs, Peter Pahor,
Anja Hreščak, Tatjana Pihlar,

med drugim pridobili vsaj

Meta Roglič

Vlada bi velik delež denarja

nalezlji-

letih

krhko

je

že v

a

ravnovesje

železniško infrastrukturo

skoraj 272

bljana, Domžale in Grosuplje, nadgra-

valih boleznih,

dnja gorenjske železniške proge

zdravni-

primer obeta večjo dostopnost patro-

bljanske infekcijske klinike.

nažnih

storitev

Vlada je pred desetimi dnevi potrdila
osnutek načrta za okrevanje in odpor-

bolnike,

ni pa razvidno, kaj konkretbo žanje spremenilo. Še težje

najbolj

za

Kranjem in

zdrav-

va v prometu pa še

Osnutek

trajnostnega in

delih

negativnih vplivov

»delovni

mačem okolju. Veliko vprašanj odpira

lje,

ko pa

tno

infrastrukturo,

nujejo

v

službi

evropsko

vlade

načrti

politiko

Zvoneta

nad

navdušenja

poime-

in

razvoj

za

kohezijsko

vodstvom ministra
Bruselj

odzive

dosedanje

pod

Černača,

slovenskimi

ni kazal. Nasprotno: kot

smo

poročali, jih je ocenil kot neskladne s

smernicami,

opozoril je

preseganje predvidene
drobljenost projektov,

na

tudi napoved o

mreži urgentnih cen-

enotni dispečerski službi in nakupu treh helikopterjev. Glavnina teh
načrtov je znana že leta, a so jih dostrov,

vsote, na

raz-

odsotnost na-

Želijo si nacionalnega

kolesarske steze.

pornost težke okoli 1,1 milijarde

in

ga je poslala v Bruselj

tnega

del

so

zato

področju

predvidela kar
gradnjo
(tretja

evrov

javni

1

;

uresničitev

za

zasnovanih

naj

(vključno

povezav

jo),

bi,

sodeč

okrevanje

za

vložili

cestnih

potrebne

strategije,

načrta

osnutku

energet-

skupno
s

odjjtega

1,32

in

po

osnutku

odpornost,

milijarde

evrov

prometno transformacisi vlada obeta 705 milijo-

nov evrov nepovratnih sredstev. Pre-

HrVodice,
obvoznice
Vrhnika, Mirna,
Žiri,

cej denarja je vlada predvidela za ne-

Velenjem

Slovenska Bistrica,

in

Pivka),

evrov za gradnjo

54 milijo-

avtocest

koliko abstraktno zastavljene in neoprijemljive projekte.

(razši-

nov

kot

ritev obvoznice med Kosezami in

v

uredili pločnike in

sko-podnebnega načrta in podnebne

evrov za

Poleg tega so za zdravstvo, ki bo tako

tudi

obtem,

Slovenj

Gradcem,

ključno

ukrepe,

V

ambiciozno

v

med

pelje-Kozina,

pandemijo

tudi s

utemeljujejo

Mislili tudi na sežig
komunalnega blata

728 milijonov

regionalnih
os

nost za paciente, le

med

v

trajnos-

in

promet, je vlada

Vlada v njem obljublja boljšo dostopmalo pa je zapisa-

stebra

infrastrukturo

potniški

tem, kako bo dosegla svoje cilje.

so

in od-

pričakovali predvsem naložbe v

zdravstvene reforme

la o

prometa

okrevanje

in zelenega prehoda. Čeprav bi

Komaj vidni obrisi

vidni.

za

razvojnega

železniško

so v tem dokumentu komaj

onesnaže-

emisij

naložbe v nove ceste in

letalskega prevoznika

načrta za okrevanje in odpornost, ki

me

posledično

valcev«,

da bodo ob njih

la v kar

Obrisi napovedane zdravstvene refor-

prometna

tekoč promet po no»znižal porabo energen-

voznice pa

na

zanje prejela evropski denar.

v ces-

obrnejo ploščo in

»izboljšala

zanesljivo sklepati.

načrta

v upanju, da bo

oko-

na

varnost«, da bo

in

osnutku

strani obsežnem osnutku

cest

gradnjo

cestah

nekatere načrte, ki jih je vlada naniza299

prometa

zapišejo, da se bo z rekonstrukcijo in

tov

Naložbe

...

k zmanjšanju

zagovarjajo naložbe

vih

V nadaljevanju izpostavljamo

dzora

prispevamo

tem

ustavljali nasprotujoči si interesi v

bistveno

v

vlada zapiše,

javni potniški promet,

da s

zdravstvu in politiki. Kako nameravajo v vladi doseči preboj, še ni mogoče

lej

prehoda

skregan

vratnih sredstev) iz evropskega sklada
kot

področju

na

sam s sabo.
Tako v delu, kjer zagovarja naložbe v

mnogih

stveno-socialrie oskrbe, s katero naj
bi starostnikom olajšali bivanje v do-

uradnikov evropske komisije

je

zelenega

stavljanje

komunikaciji«,

milijona

7,3 milijona evrov.

načrta

nepovratnih in 3,6 milijarde evrov po-

V

interdisciplinarne

6,3

za prehod na alternativna gori-

evrov,

ranljive

je razbrati, k$j vse bo pomenilo vzpo-

in izboljšanje

ga potniškega prometa
učinkovitosti

njegove

5,2 milijarde evrov (1,6 milijarde evrov

in odpornost.

med

kov), za ustanovitev upravljalca javne-

kov osnovnega zdravstva in patronažnih medicinskih sester. Besedilo na

nega se

Lju-

ob napredo-

kompetenc

krepitve

postaj

ohlapna pa je na-

težave

bolj

železniških

Lescami ter nabava opreme za evropski sistem za nadzor vla-

re težko pričakovane pro-

za okrevanje

milijonov evrov

pe ali bolezni, ki jih prenašajo klopi.
Dokaj dobro so razdelani tudi načrti o mobilnih paliativnih timih, ki bodo ljudem lajšali

odprl pot do

zanje

nepovratnih

(nadgradnja

poved

bi Sloveniji

obetajo

da je

več

precej

zamajala vsaka malo težja sezona gri-

želja najdemo tudi nekate-

nost, ki naj

treba priznati,

je

sredstev. Za
si

ambicije, malo,

in letalske

cestne

predvidenih

zdravljenju

odpornost porabila za gradnjo regionalnih cest, načr-

jekte, kot je dograditev lju-

za

zmogljivosti

pri

sredstvi, predvidenimi

v primerjavi s

čeprav

vih bolezni dodatno razgalila,

voznika. Med pisano paleto

pravem pomenu besede je

prehoda v

za obolele. Pandemija je pomanjkljive

preteklih

cionalnega letalskega pre-

s tem

70 postelj

iz sklada EU za okrevanje in

tuje pa tudi ustanovitev na-

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

v Ljubljani pa bi

vana projekta,

Ko-

Kar 105 milijonov evrov načrtuje za
spodbude za podjetja in njihovo zele-

obdobju blaženja njenih posledic, od-

zarjami) ter, kar je najbolj presenetlj-

no

merili komaj 219 milijonov evrov. Nekatere načrte so sicer utemeljili bis-

ivo, 76 milijonov evrov za ustanovitev

tanko jasno, katere ukrepe si država

nacionalnega

tveno natančneje od drugih. Dogradi-

ki

pravzaprav sploh želi spodbujati. Da
bi gospodarstvo postalo energetsko

tev

ljubljanske

nadomestna

infekcijske

gradnja

za

klinike in
mariborski

naj

bi

letalskega

začel

leteti

prevoznika,

že

v

začetku

prihodnjega leta.
Projektov

trajnostnega in

transformacijo. A pri

tem ni

na-

učinkovitejše, bo podprla podjetja, ki
zelenega

se

ukvarjajo z

»razvojem individuali-
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ziranih rešitev po meri in karakterisproizvodnih
tikah
ter
procesov«,

»katastrofično« škodo, ki

spodbujala »investicije v prenovo po-

spopasti z vzpostavitvijo vzajemnega

žavni lasti, vendar še ni znano, katere.

oziroma rizičnega

Predvideno je, da bodo vanj vplačeva-

slovnih procesov in v strojno in programsko opremo

ni

števci,

-

senzorika, pamet-

spodbude za razvoj inova-

nistri,

pristojni

ga mi-

področje,

to

loval naj bi

nesreče,

sklada, ki

za

sklad naj bi zaživel šele leta 2026, de-

jo kmetij-

naravne

v sklopu

institucije

v dr-

li tudi kmetje, cilj pa je, da bi imele

po

vsaki večji naravni nesreči napovedu-

kmetije, ko bo sklad

vzpostavljen, za

tivnih podjetij s področja obnovljivih

jejo že dvajset let,

tretjino manj izpada

dohodka zaradi

virov energije«.

premaknil z

Po drugi strani pa je v načrt vendarle umestila tudi nekatere krvavo

rizični sklad država od leta 2006 subvencionira zavarovalne premije, ven-

področju trajnostnega in

potrebne ukrepe, ki posodabljajo sis-

dar pretiranega učinka od tega ni, saj

zelenega prehoda v mnogih

imajo kmetije kljub

delih skregan sam

tem ravnanja

z odpadki, v katerih

se

naša država že leta utaplja. A denarja
za
to bo precej manj. Tako je za
(nad)gradnjo

infrastrukture

reci-

a

projekt še ni

se

mrtve točke. Kot

naravnih nesreč. x
Osnutek načrta je na

uvod v

komer-

temu pri

cialnih zavarovalnicah za primer naravnih nesreč zavarovanih le od dvajdo trideset odstotkov obdelovalnih površin. Še največ (94 odstotkov)

kov

je

le

predvidenih

milijona

82,7

tega 32,7 milijona evrov nepovratnih), ki naj bi jih država porabila

za

tacije
za

študije in izdelavo dokumenza

vsaj dveh

izgradnjo

naprav

termično obdelavo komunalnega

blata iz čistilnih naprav ter za gradnjo odlagališča za dolgoročno odlanaprav. Načrt
prav tako daje slutiti, da bi vlada del
teh sredstev rada namenila tudi za

ganje

pepela

iz

teh

sežigalnice za odpadke, a jih za zdaj

državne strategije še ne predvidevajo,
zato

je treba najprej prilagoditi te.

Nad »katastrofično« škodo
z rizičnim skladom

Vlada

Janeza

Janše

;

“.pŠ

se

namerava

in

milijonov

bi v sklopu institucije v

najmanj,

državni lasti, vendar še

zgolj petina, vinogradov, po izračunih

ni

strokovnjakov pa bi moralo biti zava-

rovanih od

70

do

odstotkov kme-

80

kmete

za

cenejše

ne bi

cam

vlada del

in da zavarovalni-

sistema zavarovanj

državne strategije še

kme-

predvidevajo, zato

tijskih površin pri komercialnih zava-

najprej

rovalnicah, naj bi stala dobrih 31 milijonov evrov, od tega bi deset milijozagotovili

nizma

iz

evropskega

okrevanje

za

in

pa predvidoma iz

ovojnice

za

želja

obdobje

za

Za

meha-

v

finančne

razvoja

2021-2027.

obljubljenih

5.2

prilagoditi te.

zdravstvo, ki bo

tako kot

obdobju blaženja njenih

posledic,

pode-

so

odmerili komaj

219 milijonov evrov.

Rizični

s

m

9

od

ne

je treba

med pandemijo ključno tudi

odpornost,

glavnino

program

sežigalnice

za odpadke, a jih za zdaj

Vzpostavitev rizičnega sklada, ki bo

nov

teh sredstev rada

namenila tudi za

prinašalo izgub.

dopolnitev

znano, katere.

Načrt daje slutiti, da bi

tijskih površin, da bi bilo zavarovanje

jj™...;

Vlada želi kar 728

šele leta 2026, deloval naj

set

zavarovanih hmeljišč

s sabo.

Rizični sklad naj bi zaživel

kliranje in termično obdelavo odpad-

za

evrov (od
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povzročajo

stvu

milijarde

evrov

iz

sklada

EU

2a

okrevanje

in obnovo

nameniti

za

gradnjo

regionalnih

cestnih

povezav.
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