Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 21. 10. 2020
Število objav: 23
Internet: 17
Radio: 1
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 22
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek
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Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Palais & Villa Schellenburg - vaš najlepši novi dom

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vsebino omogoča TIVOLI D.O.O. V osrčju Ljubljane, na mestu nekdanjega Kolizeja, se nadaljuje gradnja prestižnega
kompleksa Palais & Villa Schellenburg. Palais Schellenburg vsebuje 110 moderno zasnovanih stanovanjskih enot, od
katerih je šest penthousov,...

Naslov

Drobni tisk PKP5: Davka na nepremičnine se vlada ne bo lotila

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Aljoša Črnko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nepremičnin ostaja neurejeno in neusklajeno, saj tudi sedanja vlada opušča uvedbo novega davka na nepremičnine.
V gradivu za peti paket ukrepov za blažitev in odpravo posledic epidemije (PKP5) smo opazili zapis, da sedanja vlada
ne načrtuje uvedbe davka na nepremičnine. Stroka sicer opozarja, da področje obremenitve lastnikov nepremičnin ni
smiselno...

Naslov

Nepremičninskega davka v tem mandatu vlade ne bo

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Aljoša Črnko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Blaž Samec/Delo V gradivu za peti paket ukrepov za blažitev in odpravo posledic epidemije (PKP5) smo opazili
zapis, da sedanja vlada ne načrtuje uvedbe davka na nepremičnine. Stroka sicer opozarja, da področje obremenitve
lastnikov nepremičnin ni smiselno urejeno, medtem pa nam na ministrstvu za finance do včeraj niso potrdili,...

Naslov

Pouk na hodniku in celo v župnišču

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Prostorska stiska: Dotrajana kamniška osnovna šola poka po šivih – Na gradnjo nove čakajo že 13 let Kamnik –
Odkar se je kamniška občina pred trinajstimi leti lotila projekta nove matične osnovne šole Frana Albrehta, ji ni
uspelo...

Naslov

Zadrževalnik gradijo, sledi ureditev potoka

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...DELITE Grosuplje – Zmanjšanje poplavne ogroženosti Grosuplja je zasnovano na gradnji zadrževalnikov visokih
voda in kasneje tudi na ureditvi Grosupeljščice. Zadrževalnik Bičje so pred leti že zgradili, trenutno pa poteka gradnja
zadrževalnika Veliki potok. S tem se bo bistveno izboljšala poplavna varnost poseljenega...
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Naslov

Nevladniki ne nameravajo zapustili stavbe na Metelkovi 6 (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 20. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...stroški ogrevanja bistveno višji." Kot dodajajo na ministrstvu, je objekt opečna gradnja, zgrajena v drugi polovici 19.
stoletja. Na njem so so do zdaj izvajali le nujna vzdrževalna dela, saj je "objekt zaradi nezadostne potresne odpornosti
predviden za sanacijo". Na ministrstvu bodo na njem hkrati s statično sanacijo...

Naslov

Nova stanovanja na Prevaljah

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 20. 10. 2020

Avtor

Jasmina Detela

Teme

Gradbeništvo, graditev

...povedal Danilo Lichteneger, direktor podjetja GiP Lichteneger, je večina stanovanj že prodana. Blok bo pod streho
predvidoma do konca tega leta. image Gradnja novega bloka na Prevaljah JASMINA DETELA To podjetje bo gradilo
stanovanjski blok tudi na Ravnah, na vzhodnem delu Čečovja. Zgradili bodo podzemno garažo...

Naslov

Ob Dravi na Taboru v načrtu več novih stanovanj. Ali na mariborski občini razmišljajo tudi,
kako bo temu sledila infrastruktura - zdravstvo, izobraževanje, promet?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 10. 2020

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je novi koronavirus znova ustavil mnoge dejavnosti, gradbeni načrti tečejo naprej s polno paro. V Mariboru je še
posebno živahno, predvsem na področju gradnje stanovanjskih nepremičnin in na desnem bregu Drave. Ne samo na
Studence in okoli Supernove, različni investitorji so se zakopali tudi v atraktivno, kakovostno...

Naslov

Kanal C0: Ustavno sodišče zavrnilo kmete

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nasprotujejo. KANAL C0 Vanja Brkić 20. oktober 2020 06:40 20. oktober 2020 6:40 Lastniki kmetijskih zemljišč ob
trasi kanala C0 že približno eno leto ovirajo gradnjo. (Foto: Luka Cjuha) Lastniki zemljišč v bližini dela trase
kanalizacijskega kanala C0 so na ustavno sodišče vložili ustavno pritožbo zaradi sklepa Mestne...

Naslov

Plečnikov stadion: minister odpravil kulturnovarstveno mnenje

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeni zakon

...veljavno kulturnovarstveno soglasje nato pridobila marca 2011 in je očitno veljalo, dokler ni Pečečnik zaprosil za
izdajo gradbenega dovoljenja po novi gradbeni zakonodaji, zavod za varstvo kulturne dediščine pa je moral izdati novo
kulturnovarstveno mnenje o projektu. Plečnikov stadion Bežigrajski športni park ministrstvo...
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Naslov

Kolektor zahteva nov, slabih 800 tisočakov težak aneks

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...uprava pod vodstvom Pavleta Hevke. V družbi 2TDK so naše informacije potrdili in zapisali, da je konzorcij Kolektorja
CPG in Euro-Asfalta na nadzornega inženirja naslovil zahtevek za priznanje nepredvidenih del in za vnovično priznanje
večjega obsega del. Ali je zahtevek upravičen in v skladu z mednarodnimi gradbenimi...

Naslov

Eva Popovič in Aleš Hojs plačala 105 evrov za kvadratni meter

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Denis Sabadin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naslovu Kolomban 48, nato je spremenil dostopno cesto, pa dokupil še košček zemljišča drugega soseda, po tem, ko
je moral projekt z osmimi individualnimi gradnjami zmanjšati na pet hiš, pa je vrgel puško v koruzo. Julija 2018 je vse
parcele po ceni 150 evrov na kvadratni meter (z DDV) ponudil v prodajo petim nepremičninskim...

Naslov

Manj rojstev, več prostora v vrtcih

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Saša Dragoš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vrtca obetata, da bosta po izgradnji vrtca v Spodnji Idriji lahko ukinili vsaj kakšnega od štirih oddelkov vrtcev, ki v Idriji
delujejo v osnovni šoli. Gradnja pr'farskega vrtca, z nekaj čez štirimi milijoni evrov najvišja naložba v občini, bo
zaključena prihodnjo pomlad. Šest novih oddelkov v vrtcu pa naj bi...

Naslov

To so največji prevzemi v Sloveniji letošnjega koronaleta

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Jurij Šimac

Teme

Gradbeništvo, graditev

...več kot 70 državah po vsem svetu, piše na njegovi spletni strani. Skupina zaposluje 15 tisoč ljudi in je vodilna v
segmentu visokozmogljivih izolacij in gradnje ovojev stavb na svetu. Lani so imeli 580 milijonov evrov EBITDA, njihovi
prihodki pa so znašali 4,7 milijarde evrov. 5. E3 Petrol je podpisal pogodbo...

Naslov

Zadrževalnik gradijo, sledi ureditev potoka

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 11

Površina: 347 cm2

...prednostne Grosuplje - Zmanjšanje poplavne ogroženosti Grosuplja je zasnovano na gradnji zadrževalnikov visokih
voda in kasneje tudi na ureditvi Grosupeljščice. Zadrževalnik Bičje so pred leti že zgradili, trenutno pa poteka gradnja
zadrževalnika Veliki potok. S tem se bo bistveno izboljšala poplavna varnost poseljenega...
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Naslov

»Ministrstvu in vladi sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili«

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

STA , I. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...stroški ogrevanja bistveno višji." Kot dodajajo na ministrstvu, je objekt opečna gradnja, zgrajena v drugi polovici 19.
stoletja. Na njem so so do zdaj izvajali le nujna vzdrževalna dela, saj je "objekt zaradi nezadostne potresne odpornosti
predviden za sanacijo". Na ministrstvu bodo na njem hkrati s statično sanacijo...

Naslov

Kemis že nekaj dni ne sprejema več nevarnih odpadkov

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in odmevi; 20. 10. 2020

Avtor

Erna Strniša

Teme

Gradbeništvo, graditev

15:54

Trajanje: 2 min

...že nekaj dni ne sprejema več nevarnih odpadkov. Kot je znano je gradbeni inšpektorat odločil, da je del stavb, ki jih
je družba obnovila po požaru črna gradnja in ji prepovedal dejavnost. Na Gospodarski zbornici medtem opozarjajo, da
so preostale zmogljivosti za obdelavo nevarnih odpadkov omejene, posledica tega...

Naslov

Kolektor zahteva nov, 800 tisočakov težak aneks

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 590 cm2

...uprava pod vodstvom Pavleta Bevke. V družbi 2TDK so naše informacije potrdili in zapisali, da je konzorcij Kolektorja
CPG in Euro-Asfalta na nadzornega inženirja naslovil zahtevek za priznanje nepredvidenih del in za vnovično priznanje
večjega obsega del. Ali je zahtevek upravičen in v skladu z mednarodnimi gradbenimi...

Naslov

Oskrbovana stanovanja: Možnost bolj dejavnega in ustvarjalnega bivanja

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Vesna Bizjak, Samo Kranjec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 34

Površina: 1.085 cm
2

...oskrbovanim stanovanjem, ne sme imeti več kot 30 stanovanj in mora biti ločena funkcionalna enota s svojim
vhodom. Za vsako oskrbovano stanovanje mora biti na gradbeni parceli zagotovljenega najmanj 0,8 parkirnega mesta,
najmanj 20 % teh parkirnih mest pa mora omogočati uporabo funkcionalno oviranim osebam. Za vsako stavbo z...

Naslov

DOM24h - Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno ter delovno okolje

Medij

Hausbau, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 36

Površina: 884 cm2

...VODILNO PODJETJE NA PODROČJU RAZVOJA TEHNOLOŠKI H REŠITEV TRAJNOSTNE IN ENERGETSKO
VARČNE GRADNJE SODOBNIH STANOVANJSKIH HIŠ IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV, SO ZADNJA LETA
OGROMNO VLAGALI V RAZVOJ ENERGIJSKO IZJEMNO UČINKOVITE GRADNJE. Glavna področja razvoja v
podjetju so uporaba najsodobnejših tehnoloških rešitev, raba...
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Naslov

Gradnja za več generacij

Medij

Hausbau, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 51

Površina: 3.171 cm
2

...izključno preverjene in certificirane materiale najvišje kakovosti, ki jih naši inženirji ob strogo načrtovanih detajlih in z
industrijsko natančno proizvodnjo razvijejo v objekte z izjemnim bivalnim ugodjem. Prizadevanja gredo vsmeri gradnje
ničenergijskih hiš z vključevanjem obnovljivih gradbenih materialov, ki imajo...

Naslov

Štipendije od A do Ž: vodnik za dijake in študente

Medij

Mojefinance.finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Pia Bedene

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Beatrice Mummert, ki podeljuje štipendije novim generacijam prihodnjih vrhunskih menedžerjev iz držav srednje in
jugovzhodne Evrope na področju ekonomije, inženirskih, naravoslovnih in turističnih ved. Štipendije se podeljujejo za
2,5-letni magistrski študij na univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische...

Naslov

Nikolićev Holding slovenskih elektrarn z zgodovinskim izkupičkom

Medij

Portalplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pomembni koraki v smeri zmanjševanja ogljičnega odtisa skupine HSE". Prav Nikolić je bil tisti, ki je 2. oktobra letos
sopodpisal koncesijsko pogodbo za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. S podpisom se je začela simbolična pot od
premoga na obnovljive vire energije, z izgradnjo cele verige pa bo HSE prispeval...
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Siol.net
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 13:02

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/palais-villa-s...

1 / 10

Palais & Villa Schellenburg
- vaš najlepši novi dom
V osrčju Ljubljane, na mestu nekdanjega Kolizeja,
se nadaljuje gradnja prestižnega kompleksa
Palais & Villa Schellenburg. Palais Schellenburg
vsebuje 110 moderno zasnovanih stanovanjskih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

enot, od katerih je šest penthousov, ki so v
najvišjem, sedmem nadstropju. Samostoječa Villa
Schellenburg ima 15
zavidljivih stanovanjskih enot v petih nadstropjih,
med katerimi so tudi tri atrijska stanovanja.
Dodatno bo ob Gosposvetski cesti stal poslovni
objekt s šestimi nadstropji.
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Siol.net
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 13:02

Kazalo

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

https://siol.net/posel-danes/novice/palais-villa-s...

2 / 10

Na lokaciji gradnje se je nekoč bohotila največja zgradba v Ljubljani,
ki je ime Kolizej dobila po Vespazijanovem rimskem Koloseju ter bila
zasnovana kot vojašnica, poslovni in stanovanjski objekt. Kolizej je bil
zgrajen leta 1848. Temeljne kamne so položili 31. 5. 1845, položene so
bile tudi štiri kositrne skrinjice z bogato in kulturološko neprecenljivo
vsebino. Natanko 175 let kasneje, ob izkopavanju gradbene jame,
so našli dve kositrni skrinjici, ki sta kar 175 let varovali izvirne načrte
Kolizeja, in izvod časopisa Ljubljanske novice z datumom 31. 5. 1845.
8

Siol.net
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 13:02

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/palais-villa-s...

3 / 10

S skrbnostjo je bila dokumentacija skupaj s skrinjicama predana

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

Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
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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!

Siol.net

Država: Slovenija

https://siol.net/posel-danes/novice/palais-villa-s...

20.10.2020

Torek, 13:02

Kazalo

4 / 10
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Siol.net
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 13:02

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/palais-villa-s...

5 / 10

Simbolično gledano se je zgodba bodočega prestižnega kompleksa
Schellenburg začela že veliko prej. Vsaj izvor njegovega
poimenovanja. Projekt nosi ime po Jakobu pl. Schellenburgu,
ljubljanskem veletrgovcu, finančniku in mecenu, ki je deloval v 17.
stoletju. Večji del svojega premoženja je skupaj z ženo Ano Katarino
pl. Hofstätter daroval v dobrodelne namene, predvsem pa namenil
Ljubljani. Tako je Ljubljano obogatil s kar nekaj opaznimi stavbami za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tisti čas. Nekatere so vidne še danes.
V duhu časa je družina finančno podpirala predvsem cerkvene
skupnosti, Jakob pl. Schellenburg je tako leta 1702 ustanovil uršulinski
samostan, cerkev ter dekliško šolo, ki je naslednjih 170 let ostala edina
šola za deklice v Ljubljani. Občasno je dekliško šolo obiskovalo tudi
več kot tisoč deklic, zasluge za to možnost in hkrati boljšo izobrazbo
takratnega prebivalstva, tudi manj premožnega, pa gredo Jakobu pl.
Schellenburgu.
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Siol.net
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 13:02

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/palais-villa-s...

6 / 10

Veličino, ki jo je predstavljal Jakob pl. Schellenburg, simbolično
predstavljata tudi oba objekta, Palais & Villa. Zasnovana sta v stilu
modernega sloga bivanja, obdana z zelenimi površinami, ki jih krasijo
parki. Visok nivo bivanja predstavljajo tudi vrhunski notranji interier,
udobno zasnovane bivalne površine, ki nudijo kar se da veliko naravne
svetlobe, dotok svežega zraka, hiter dostop v naravo in na drugi strani

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

mestno dogajanje.
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Siol.net
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 13:02

Kazalo

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

https://siol.net/posel-danes/novice/palais-villa-s...

7 / 10

Poleg odlične lokacije se projekt lahko pohvali s 24-urno recepcijo,
umeščeno v reprezentativno avlo, videonadzorom objekta, visoko
višino etaž, ki merijo od 283 cm do 355 cm, neposrednim dostopom od
parkirnih mest do stanovanj ter dodatnimi dvigali za kolesa.
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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!
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Država: Slovenija
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20.10.2020
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Gradnja kompleksa se je začela maja 2020 z izkopom gradbene jame,
in sicer na podlagi gradbenega dovoljenja, prejetega 13. 12. 2019, in se
nadaljuje z grobimi gradbenimi deli, ki bodo trajala približno 1 leto.
Sama gradnja se bo zaključila predvidoma do decembra 2022.
Prevzem stanovanj pa bo možen najkasneje do junija 2023.
Prvi kupci so si nova stanovanja že izbrali, in pri investitorju že nekaj
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časa nemoteno potekajo podpisi prodajnih pogodb.
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Stanovanja v sklopu projekta Schellenburg se bodo z napredovanjem
gradnje dražila. Na podlagi izvedene trženjske študije, vezane na
prodajne cene stanovanj, je bilo namreč ugotovljeno, da
v Ljubljani zelo primanjkuje novih stanovanjskih enot, še posebno
nadstandardnih stanovanj v centru mesta, takšnih, kot jih ponujajo v
sklopu projekta Schellenburg. Prav tako pa je tudi na letnem nivoju
treba predati v uporabo približno 1200 stanovanjskih enot, če bi želeli
ohraniti nivo cen, ki velja danes. V Ljubljani pa se letno preda le do
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300 stanovanjskih enot, kar kaže na trend naraščanja cen stanovanjskih
enot.
Podobne ugotovitve so nedavno objavili tudi na Statističnem uradu
RS.

Vse informacije najdete tudi na spletni strani www.schellenburgliving.com
T. +386 40 505 081
E. info@schellenburg-living.com
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Drobni tisk PKP5: Davka na nepremičnine se
vlada ne bo lotila
Področje obdavčitve nepremičnin ostaja neurejeno in neusklajeno, saj tudi sedanja vlada opušča
uvedbo novega davka na nepremičnine.
Fotografija: Stroka poudarja, da je davek na nepremičnine nujen, vendar vlade do zdaj niso
vztrajale in naredile korak za drugačno obremenitev državljanov. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Stroka poudarja, da je davek na nepremičnine nujen, vendar vlade do zdaj niso vztrajale in
naredile korak za drugačno obremenitev državljanov. FOTO: Jure Eržen/Delo
Aljoša Črnko
20.10.2020
Aljoša Črnko
20.10.2020
Poslušajte
Čas branja: 5:15 min.
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Delite
V gradivu za peti paket ukrepov za blažitev in odpravo posledic epidemije (PKP5) smo opazili
zapis, da sedanja vlada ne načrtuje uvedbe davka na nepremičnine. Stroka sicer opozarja, da
področje obremenitve lastnikov nepremičnin ni smiselno urejeno, medtem pa nam na ministrstvu
za finance do včeraj niso potrdili, ali v svojem mandatu dokončno odstopajo od reforme
obdavčitve nepremičnin.
Nepremičninskega davka se prejšnje vlade niso zares lotile, čeprav je ta potreben in bo
dobrodošel, opozarjajo nepremičninski strokovnjaki. Zadnjih deset let so različne vlade pripravile
osnutke zakona, analize davčnih stopenj in predvidevale višino izkupička davka, vendar dlje od
tega ni šlo. Davek je bil napovedan celo za leto 2020, po besedah prejšnjega premiera Marjana
Šarca pa nato ni bilo ne politične volje ne primerne sestave vlade, ki bi bila zakon sposobna
sprejeti.

Politično vprašanje
V petem zakonskem paketu ukrepov (PKP5) je tudi vlada Janeza Janše jasna, da reforme
obdavčitve nepremičnin ne namerava izvesti v preostanku mandata. Tako je zapisano med
obrazložitvami posameznih členov, odziv pristojnega ministrstva pa še čakamo.
PREBERITE TUDI:
Mikrobiologinja Maja Rupnik: Lahko da bo covid-20 še bolj nevaren
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Mesto, ki mu je pandemija odvzela sijaj
Kje smo, če se neoliberalci bojijo neenakosti?
Davek na nepremičnine sicer ni del sedanje koalicijske pogodbe, zato stališče vlade ni veliko
presenečenje, pravi Boštjan Udovič z zbornice za poslovanje z nepremičninami pri gospodarski
zbornici. Hkrati poudarja, da imamo v Sloveniji močno razdrobljeno lastništvo nepremičnin;
lastniki so tako stari kot mladi. Davek bi obremenil veliko prebivalstva in je kot tak nehvaležen za
predlagatelje, saj bi vplival na potencialne volivce. Zaradi tega je priprava zakona hkrati tudi
pomembno politično vprašanje, ne zgolj reševanje davčno-nepremičninske problematike, pravi
Udovič.

Davek na nepremičnine je nuja

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

Nad tem, da nepremičninski davek tudi v času sedanje vlade ne bo uveden, niso presenečeni niti
v Slovenskem združenju za nepremičnine Fiabci Slovenija. Generalni sekretar združenja Gregor
Gerbec opozarja, da je ključna težava ureditve še vedno neenakomerno obračunavanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča med občinami. Te namreč nimajo enotnih meril za
obračunavanje nadomestila.

Ključna težava trenutne ureditve so še vedno neenakomerno obračunavanje nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča med občinami. FOTO: Jure Eržen/Delo
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Tudi Udovič opozarja, da je nepremičninski davek, kljub političnim oviram, potreben iz več
razlogov. Sedanje nepremičninsko lastništvo je v primerjavi z drugimi državami bistveno premalo
obremenjeno, tako kot Gerbec pa je prepričan tudi, da so trenutne obremenitve neurejene in
neusklajene po državi. Ravno zato je dobrodošel enoten transparentni davek, ki vključuje celotno
področje nepremičnin. Ta lahko hkrati deluje tudi kot namenski vir za gradnjo stanovanj, kar so
na zbornici za poslovanje z nepremičninami že predlagali.
Na koncu ne gre zanemariti učinka davka na trg nepremičnin. Številna stanovanja po Sloveniji so
prazna, saj je za zdaj relativno poceni biti lastnik praznega stanovanja in zgolj čakati na zvišanje
cen, pravi Udovič in dodaja: »Z uvedbo davka na nepremičnine bi lastnike prisilili v razmislek, ali
se izplača biti lastnik praznega stanovanja. To lahko pozitivno vpliva tako na število stanovanj na
najemniškem trgu kot na prodajo nepremičnin.«

Presenečeni na uradu za množično vrednotenje
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Čeprav se zakonska podlaga nepremičninskega davka ne spreminja, je bil v zadnjih desetih letih
narejen velik napredek na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, sedanje razmere
opiše Udovič. Množično vrednotenje je podlaga za izvajanje nalog zakona nepremičninskega
davka, saj se davek odmeri na osnovi državne ocene nepremičnin.

Številne nepremičnine v Sloveniji so prazne saj se splača zgolj sedeti na nepremičnin in čakati,
da cene rastejo. To bi spremenil davek na nepremičnino. FOTO: Jure Eržen/Delo
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Poročali smo že, da peti paket ukrepov umika javno dostopne evidence vrednotenja
nepremičnin, kar skrbi nepremičninsko stroko. Urad za množično vrednotenje nepremičnin
svoje modele vrednotenja nepremičnin nenehno izboljšuje, hkrati pa pravijo, da njihove ocene
zaradi povečane natančnosti vse pogosteje uporabljajo banke, zavarovalnice, notarji in številni
drugi. Po neuradnih informacijah so tudi na uradu presenečeni glede odločitve vlade o umiku
javnih evidenc.
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Nepremičninskega davka v tem mandatu
vlade ne bo
Tudi sedanja vlada se reforme obdavčitve nepremičnin ne bo lotila, področje pa tako ostaja
neurejeno.
Fotografija: Nepremičninski davek se je izkazal za pretrd oreh za vse vlade do zdaj. FOTO:
Blaž Samec/Delo
Odpri galerijo
Nepremičninski davek se je izkazal za pretrd oreh za vse vlade do zdaj. FOTO: Blaž Samec/Delo
Aljoša Črnko
20.10.2020 ob 06:00
20.10.2020 ob 06:09
Aljoša Črnko
20.10.2020 ob 06:00
20.10.2020 ob 06:09
Poslušajte
Čas branja: 5:07 min.
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Delite
V gradivu za peti paket ukrepov za blažitev in odpravo posledic epidemije (PKP5) smo opazili
zapis, da sedanja vlada ne načrtuje uvedbe davka na nepremičnine. Stroka sicer opozarja, da
področje obremenitve lastnikov nepremičnin ni smiselno urejeno, medtem pa nam na ministrstvu
za finance do včeraj niso potrdili, ali v svojem mandatu dokončno odstopajo od reforme
obdavčitve nepremičnin.
Nepremičninskega davka se prejšnje vlade niso zares lotile, čeprav je ta potreben in bo
dobrodošel, opozarjajo nepremičninski strokovnjaki. Zadnjih deset let so različne vlade pripravile
osnutke zakona, analize davčnih stopenj in predvidevale višino izkupička davka, vendar dlje od
tega ni šlo. Davek je bil napovedan celo za leto 2020, po besedah prejšnjega premiera Marjana
Šarca pa nato ni bilo ne politične volje ne primerne sestave vlade, ki bi bila zakon sposobna
sprejeti.

Nepremičninski davek je politično vprašanje
V petem zakonskem paketu ukrepov (PKP5) je tudi vlada Janeza Janše jasna, da reforme
obdavčitve nepremičnin ne namerava izvesti v preostanku mandata. Tako je zapisano med
obrazložitvami posameznih členov, odziv pristojnega ministrstva pa še čakamo.
PREBERITE TUDI:
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Kdaj je smotrno predčasno poplačilo?
Trgovci bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona o trgovini
Z uvedbo socialne kapice zamujamo

Davek na nepremičnine sicer ni del sedanje koalicijske pogodbe, zato stališče vlade ni veliko
presenečenje, pravi Boštjan Udovič z zbornice za poslovanje z nepremičninami pri gospodarski
zbornici. Hkrati poudarja, da imamo v Sloveniji močno razdrobljeno lastništvo nepremičnin;
lastniki so tako stari kot mladi. Davek bi obremenil veliko prebivalstva in je kot tak nehvaležen za
predlagatelje, saj bi vplival na potencialne volivce. Zaradi tega je priprava zakona hkrati tudi
pomembno politično vprašanje, ne zgolj reševanje davčno-nepremičninske problematike, pravi
Udovič.

Nujna reforma obdavčitve nepremičnin
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Nad tem, da nepremičninski davek tudi v času sedanje vlade ne bo uveden, niso presenečeni niti
v Slovenskem združenju za nepremičnine Fiabci Slovenija. Generalni sekretar združenja Gregor
Gerbec opozarja, da je ključna težava ureditve še vedno neenakomerno obračunavanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča med občinami. Te namreč nimajo enotnih meril za
obračunavanje nadomestila.
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Trenutne obremenitve lastnikov nepremičnin so neurejene in neusklajene po državi. Ravno zato
je dobrodošel enoten transparentni davek, pravijo strokovnjaki. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Tudi Udovič opozarja, da je nepremičninski davek, kljub političnim oviram, potreben iz več
razlogov. Sedanje nepremičninsko lastništvo je v primerjavi z drugimi državami bistveno premalo
obremenjeno, tako kot Gerbec pa je prepričan tudi, da so trenutne obremenitve neurejene in
neusklajene po državi. Ravno zato je dobrodošel enoten transparentni davek, ki vključuje celotno
področje nepremičnin. Ta lahko hkrati deluje tudi kot namenski vir za gradnjo stanovanj, kar so
na zbornici za poslovanje z nepremičninami že predlagali.
Na koncu ne gre zanemariti učinka davka na trg nepremičnin. Številna stanovanja po Sloveniji so
prazna, saj je za zdaj relativno poceni biti lastnik praznega stanovanja in zgolj čakati na zvišanje
cen, pravi Udovič in dodaja: »Z uvedbo davka na nepremičnine bi lastnike prisilili v razmislek, ali
se izplača biti lastnik praznega stanovanja. To lahko pozitivno vpliva tako na število stanovanj na
najemniškem trgu kot na prodajo nepremičnin.«

Presenečeni na uradu za množično vrednotenje
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Čeprav se zakonska podlaga nepremičninskega davka ne spreminja, je bil v zadnjih desetih letih
narejen velik napredek na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, sedanje razmere
opiše Udovič. Množično vrednotenje je podlaga za izvajanje nalog zakona nepremičninskega
davka, saj se davek odmeri na osnovi državne ocene nepremičnin.

Na pristojnem ministrstvu zaenkrat še niso odgovorili ali dokončno odstopajo od reforme
obdavčitve nepremičnin. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Poročali smo že, da peti paket ukrepov umika javno dostopne evidence vrednotenja
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nepremičnin, kar skrbi nepremičninsko stroko. Urad za množično vrednotenje nepremičnin svoje
modele vrednotenja nepremičnin nenehno izboljšuje, hkrati pa pravijo, da njihove ocene zaradi
povečane natančnosti vse pogosteje uporabljajo banke, zavarovalnice, notarji in številni drugi. Po
neuradnih informacijah so tudi na uradu presenečeni glede odločitve vlade o umiku javnih
evidenc.
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Pouk na hodniku in celo v župnišču
Prostorska stiska: Dotrajana kamniška osnovna šola poka po šivih – Na gradnjo nove čakajo že
13 let
Fotografija: Na prvi pogled velika šola, ki pa se spopada s hudo prostorsko stisko. FOTO:
Bojan Rajšek/Delo
Odpri galerijo
Na prvi pogled velika šola, ki pa se spopada s hudo prostorsko stisko. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Bojan Rajšek
20.10.2020 ob 07:00
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Bojan Rajšek
20.10.2020 ob 07:00
Poslušajte
Čas branja: 4:43 min.
Delite
Kamnik – Odkar se je kamniška občina pred trinajstimi leti lotila projekta nove matične osnovne
šole Frana Albrehta, ji ni uspelo postaviti še niti enega zidaka, pridobili pa so kar tri gradbena
dovoljenja. Učencev je iz leta v leto več, šola poka po šivih. Predvidoma prihodnji mesec bodo
občinski svetniki obravnavali investicijski program gradnje.
Prostorska stiska je stalnica te šole že vse od leta 1994. Pouk poteka v premajhnih učilnicah, na
pretesnih hodnikih, premajhna je tudi jedilnica. Dodatno strokovno pomoč izvajajo v nekdanjem
hišniškem stanovanju, dva oddelka petošolcev imata pouk v župnišču na Šutni, s čimer so se
izognili dvema izmenama. Montažne učilnice so postavili kar na hodniku. V letošnjem šolskem
letu obiskuje šolo 516 učencev. Sodeč po demografskih podatkih jih bo čez tri leta že skoraj
šeststo.

V šoli je dotrajano vse
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Po besedah ravnatelja Rafka Laha je občina odgovorna, da zagotovi ustrezne razmere za
izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa. S prostorsko stisko je temeljito seznanjen tudi sektor
za investicije na šolskem ministrstvu. V objektu, ki ni protipožarno varen, je dotrajano tako rekoč
vse: okna, vodovodne cevi, električna napeljava in salonitna kritina. Stavbo vzdržujejo s skrajnimi
napori. Pred kratkim je čez konec tedna spet spustila voda v iztrošenem radiatorju. Voda je tekla
iz učilnice za fiziko skozi strop v knjižnico in računovodstvo. Poškodovane in delno uničene so
knjige, računalniki, tiskalniki, parket in stropi.

»Da moramo načrtovati organizacijo pouka in ga izvajati v takšnih razmerah, je nehumano.«
Rafko Lah, ravnatelj OŠ Frana Albrehta FOTO: Bojan Rajšek/Delo
»Da moramo načrtovati organizacijo pouka in ga izvajati v takšnih razmerah, je nehumano,«
pravi ravnatelj in dodaja, da so imeli v lanskem šolskem letu 23 oddelkov, letos jih je 24,
prihodnje leto pa bodo imeli še enega več. Razen letošnjih četrtošolcev so vse druge generacije,
ki bodo obiskovale pouk v šestih razredih, tako številne, da bodo morali skladno z veljavnimi
normativi oblikovati po štiri oddelke. Eden od staršev, ki smo ga srečali pred dotrajano šolo, je bil
povsem jasen: »Naša družba funkcionira na podlagi izvršenih dejstev. Bognedaj, da se v šoli
zgodi katastrofa, a takrat bosta občina in država hitro našli denar za gradnjo.«
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Pridobili tri gradbena dovoljenja
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Kamniška občina je že leta 2011 pridobila gradbeno dovoljenje za novogradnjo, a so se nato
odločili za izvedbo drugih projektov. Upravni dovoljenji za šolo sta bili izdani še leta 2014 in
nazadnje lani. Na podlagi investicijskega projekta je bila naložba ocenjena na dobrih 21 milijonov
evrov. Novo občinsko vodstvo je zaradi visoke ocene investicije pregledalo dokumentacijo
projekta za izvedbo (PZI) in skupaj z odgovornim projektantom preučilo možnosti za njeno
spremembo, vendar na način in v obsegu, da bi bile spremembe skladne z zadnjim veljavnim
gradbenim dovoljenjem. Če bi želeli sicer velikopotezni projekt še bolj racionalizirati, pravijo na
občini, bi bilo treba povsem spremeniti velikost in zasnovo objekta.

Zaradi pomanjkanja prostora pouk poteka tudi v montažnih učilnicah na hodniku. FOTO: Bojan
Rajšek/Delo
To pa bi pomenilo, da bi bilo treba spremeniti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), izvesti
nov natečaj na zbornici za arhitekturo in prostor, pripraviti nove projekte in pridobiti že četrto
gradbeno dovoljenje. Po besedah župana Mateja Slaparja bi bila opisana rešitev finančno
najbolj sprejemljiva, a glede na to, da bi vsi postopki trajali več kot tri leta, in upoštevajoč, da že
letos na šoli primanjkuje prostora, to za občinsko vodstvo ni prava pot. Za prepotrebno gradnjo
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nove osnovne šole je občina ustanovila sklad, v katerega se je doslej nateklo 2,1 milijona evrov,
do konca leta nameravajo vplačati še dober milijon. V trinajstih letih je bilo samo za izdelavo
projektno-tehnične dokumentacije porabljenih 1,74 milijona evrov. Župan sicer gradnjo nove šole
napoveduje za prihodnje poletje.
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Zadrževalnik gradijo, sledi ureditev potoka
Zadrževalnik Veliki potok bo zgrajen leta 2022. Vlada projekt Bičje uvrstila med prednostne.
Fotograﬁja: Na betonsko konstrukcijo bodo namestili zapornice, ki bodo preprečevale poplave. FOTO:
Bojan Rajšek/Delo
Odpri galerijo
Na betonsko konstrukcijo bodo namestili zapornice, ki bodo preprečevale poplave. FOTO: Bojan
Rajšek/Delo

Bojan Rajšek
20.10.2020 ob 18:51

Bojan Rajšek
20.10.2020 ob 18:51
Poslušajte
Čas branja: 5:05 min.
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Delite
Grosuplje – Zmanjšanje poplavne ogroženosti Grosuplja je zasnovano na gradnji zadrževalnikov
visokih voda in kasneje tudi na ureditvi Grosupeljščice. Zadrževalnik Bičje so pred leti že zgradili,
trenutno pa poteka gradnja zadrževalnika Veliki potok. S tem se bo bistveno izboljšala poplavna
varnost poseljenega dela mesta ob hudourniškem potoku, ki je v zadnjem desetletju občinsko
središče že trikrat poplavil.
Z zadrževanjem visokih voda zunaj Grosuplja se bodo pretočne vode precej zmanjšale, prav
zato se je država po poldrugem desetletju zapletov in priprav vendarle lotila tega velikega
projekta. Grosuplje namreč leži na kraškem območju in vse hudourniške vode, ki se zlivajo v
potoka Bičje in Grosupeljščico, se nabirajo v nekaj kilometrov oddaljenem Radenskem polju, kjer
poniknejo. Ob obilnih padavinah in močno naraslih potokih retja na Radenskem polju ne morejo
požirati velikih količin vode, zato so pred leti zgradili zadrževalnik na potoku Bičje in zdaj ga
gradijo na Velikem potoku.

29

Delo.si
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 18:53

Kazalo

https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/z...

2/4

Potok morajo poglobiti
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Rok za izvedbo gradbenih del je 19 mesecev, torej bo zadrževalnik opravljal svojo nalogo v
začetku leta 2022. Henrik Premru z grosupeljske občine pravi, da bo v primeru stoletnih voda
zmanjšal pretok vode s 35 na vsega 5 kubičnih metrov na sekundo. Izdelana je tudi porušitvena
analiza pregrade zadrževalnika Veliki potok, kar pomeni, da bo imel upravljavec izdelan načrt
delovanja in ukrepe tudi ob najhujšem scenariju. Za evakuacijske objekte (temeljni izpust,
zapornični objekt, preliv za visoke vode) bodo vgradili skoraj 3000 kubičnih metrov betona in v
pregrado navozili dobrih 106.000 kubičnih metrov zemljine in peska. Ob spuščeni zapornici, ki bo
ob morebiti grozečih poplavah preprečevala odliv velikih količin vode, se bo za nasipom lahko
nateklo do 573.000 kubičnih metrov vode. Naložba bo stala dobrih šest milijonov evrov.

Za postavitev pregrade v dolžini 200 metrov nameravajo navoziti dobrih 106.000 kubičnih metrov
zemljine in peska. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
»Gradnja zadrževalnika Veliki potok je prva faza zaščitnih ukrepov pred poplavami. Naslednja je
vodna ureditev Grosupeljščice skozi mesto. Ta projekt je trenutno v projektiranju. Gradbeno
dovoljenje pričakujemo leta 2021,« je povedal Premru. Po sprejetih občinskih podrobnih
prostorskih načrtih se bodo poglobitve struge Grosupeljščice, nasipov in gradnje mostov
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predvidoma lotili leta 2022, vendar je začetek izvedbe projekta odvisen od ﬁnančnih sredstev
države oziroma vodnega sklada, pravi Dušan Hočevar, direktor občinske uprave. Vrednost
naložbe ni znana.

Nasip tudi ob Bičju
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Za večjo poplavno varnost je vlada sredi leta v načrt razvojnih programov do leta 2023 uvrstila
šest novih projektov v skupni vrednosti 30 milijonov evrov. Mednje sodi ureditev reke Vipave na
izvirih in iste reke gorvodno od glavne ceste, gradnjo dveh visokovodnih nasipov v Gabrju v
Lendavi in Gornji Radgoni, ureditev območja Sečoveljskih solin gorvodno in ureditev območja
Bičje v občini Grosuplje. Po prepričanju direkcije za vode sedanje stanje vodotoka Bičje ne
zagotavlja poplavne varnosti. Poplavne karte hidrološko hidravlične študije namreč izkazujejo
ogroženost objektov jugozahodno od grosupeljskega naselja Sončni dvori.
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Zadrževalnik na potoku Bičje je doslej že uspešno preprečil poplave v dobršnem delu Grosuplja.
FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Za zagotovitev poplavne varnosti in izračunane potrebne pretočnosti vodotoka pod sedanjim
zadrževalnikom bo treba izvesti ukrepe, ki so bili predvideni že ob njegovem načrtovanju in
gradnji. V okviru investicije so predvideni povečanje odprtine mostu v naselju Brezje, razširitev
struge potoka Bičje 150 metrov gorvodno in v enaki dolžini dolvodno od načrtovanega novega
mostu, gradnja protipoplavnega nasipa na območju objektov v Brezju, ki jih bo varoval pred
stoletnimi poplavami, ter podaljšanje nasipa med strugo Bičja in predvideno novo obvozno cesto,
nasutje terena na območju gospodarske cone jug ter protipoplavna zaščita območja med
gospodarsko cono in povezovalno cesto z industrijsko cono. Skupna ocenjena vrednost projekta
je 2,47 milijona evrov, od tega bo občina prispevala poldrugi milijon, preostalo bo primaknil vodni
sklad. Hočevar je povedal, da se za začetek izvedbe tega protipoplavnega projekta zdaj
dogovarjajo z direkcijo za vode.
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Nevladniki ne nameravajo zapustili stavbe na
Metelkovi 6 (dopolnjeno)
Potem, ko je Levica v ponedeljek opozorila, da je ministrstvo za kulturo nekatere nevladne organizacije, ki delujejo na
Metelkovi 6, pozvalo k izselitvi do konca januarja 2021, so se oglasili še nevladniki. Ti opozarjajo, da so sredstva za
obnovo v proračunu predvidena šele v letu 2023 in sporočajo, da stavbe ne nameravajo zapustiti.
Nevladne organizacije, ki delujejo na Metelkovi ulici 6, so v ponedeljek od upravljavca stavbe ministrstva za kulturo
prejele predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, naj stavbo zapustijo do 31. januarja 2021. Če tega
ne bodo storile, je ministrstvo napovedalo, da bo izselitev doseglo po sodni poti in na njihove stroške. Kot razlog za
izselitev so na ministrstvu navedli, da potrebujejo prostore zase ter da jih nameravajo obnoviti, piše v sporočilu za
javnost.
Po zapisu nevladnikov so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023, ministrstvo pa najemnikom ob
predlogu za prekinitev najemne pogodbe ni ponudilo nadomestnih prostorov, z njimi niti ni stopilo v dialog. "Proti ravnanju
ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da
se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista
skrivali," so zapisali.
Spomnili so, da se mednarodno priznane organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, ukvarjajo z neodvisno kulturno in
umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in marginaliziranih skupin. Med njimi so Pravno
informacijski center - PiC, Mirovni Inštitut, Zavod Maska, ŠKUC, Mesto žensk in SCCA Ljubljana.
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Organizacije s prostori v Metelkovi 6 izhajajo iz dediščine civilno-družbenih gibanj, "ki so v 80. letih minulega stoletja
spodbujale demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno prispevala k sprejetju demokratične ustave po
osamosvojitvi države". Eden od ključnih simbolnih trenutkov teh prizadevanj se je po njihovih besedah zgodil leta 1993,
ko so kulturniki, umetniki in aktivisti zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici.
"Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te vrednote in zgodovinska
dejstva skuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med
mirovnike," so zapisali.
Od ministrstva za kulturo bi nevladniki pričakovali, "da bo podprlo kreativnost in vednost, ki nastajata v tem prostoru,
nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše
delovanje". Ob tem so poudarili, da je stavba na Metelkovi 6 edina, ki jo ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim
kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu.
"Ministrstvu za kulturo in vladi RS sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli
napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo," so sklenili nevladniki.
Z ministrstva za kulturo so v odzivu za STA pojasnili, da je stavba na Metelkovi 6 glede na normative oslabljena, statično
sporna in nevarna za bivanje: "Gre za oslabljeno nosilno konstrukcijo, streha zamaka, s strehe je že padla kritina, ki je
poškodovala avto na parkirišču. Zaradi slabe fasade in pomanjkanja izolacije so stroški ogrevanja bistveno višji." Kot
dodajajo na ministrstvu, je objekt opečna gradnja, zgrajena v drugi polovici 19. stoletja. Na njem so so do zdaj izvajali le
nujna vzdrževalna dela, saj je "objekt zaradi nezadostne potresne odpornosti predviden za sanacijo". Na ministrstvu bodo
na njem hkrati s statično sanacijo izvedli zamenjavo vseh dotrajanih gradbenih elementov, vključno z inštalacijami.
Po evidenci plačnikov stroškov upravljanja upravniku SPL je po navedbah ministrstva uporabnikov prostorov na
Metelkovi 6 skupno 18. "Vsi za prostore ne plačujejo nobene najemnine, nekateri ne poravnavajo niti stroškov. V izogib
nevarnostim na dotrajani stavbi je ministrstvo brezplačne uporabnike pozvalo k izselitvi zaradi obnove objekta, saj gre za
edini neobnovljeni objekt v lasti države na območju Metelkova jug. Nujno obnovo sta načrtovala že predhodna ministra
Dejan Prešiček in Zoran Poznič," so še sporočili z ministrstva.
Po spletnih kanalih je zaokrožila tudi peticija Ustavimo deložacijo kulturnikov z Metelkove 6. V besedilu, objavljenem na
spletni strani Peticija Online, ob pozivu k podpisu proti izselitvi nevladnikov iz stavbe na Metelkovi, piše, da "trenutno
vladajoča politika poskuša uničiti kulturni sektor, še posebej NVO, ki so trenutni oblasti trn v peti povsod, ne samo v

33

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

20.10.2020
Tuesday,
Torek,
20:25
20:25

Kazalo

https://www.sta.si/2821770/nevladniki-ne-nameravaj...

2/2

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

kulturi". Avtorji peticije se želijo takim manevrov zoperstaviti in peticijo prepoznavajo kot prvi korak k temu. "Izpostaviti
želimo solidarnost splošne javnosti s kulturo in delavkami in delavci v kulturi," so še zapisali. Do zdaj so zbrali več kot
2300 podpisov.
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Nova stanovanja na Prevaljah

ODPRI GALERIJO
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Takšen naj bi bil blok na Prevaljah. Maketa: GiP Lichteneger
GIP LICHTENEGER

Jasmina Detela

20.10.2020, 06.05

Gradijo nadstandardni blok s podzemno garažo
Na Prevaljah, med banko in občino, tik ob glavni cesti, bo do prihodnje jeseni zrasel nov blok z
nadstandardnimi stanovanji, ki so že naprodaj. Izvajalec je podjetje GiP Lichteneger iz Kotelj. V pritličju
bo tudi lokal za opravljanje mirne poslovne dejavnosti.
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Novi stanovanjski blok gradijo na lokaciji 150 let stare Kertove hiše, ki so jo pred tem porušili. Skupaj bo
v petih etažah 19 nadstandardnih stanovanj v velikosti od 50 do 140 kvadratnih metrov. Vsakemu
pripadajo tudi shramba in dve parkirni mesti. Na voljo so enosobna, dvosobna, dvoinpolsobna in trisobna
stanovanja. V najvišjem nadstropju sta dve penthouse stanovanji. Kot je povedal Danilo Lichteneger,
direktor podjetja GiP Lichteneger, je večina stanovanj že prodana. Blok bo pod streho predvidoma do
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konca tega leta.

Gradnja novega bloka na Prevaljah
JASMINA DETELA

To podjetje bo gradilo stanovanjski blok tudi na Ravnah, na vzhodnem delu Čečovja. Zgradili bodo
podzemno garažo in dva stolpiča, v vsakem bo 20 stanovanj različnih velikosti (od 50 do 75 kvadratnih
metrov).
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Najmanj 20 stanovanj, ki bodo nadstandardna, bodo prodali na trgu, za preostala za zdaj iščejo druge
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možnosti. Začetek gradnje je predviden prihodnjo pomlad.
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Ob Dravi na Taboru v načrtu več novih
stanovanj. Ali na mariborski občini razmišljajo
tudi, kako bo temu sledila infrastruktura zdravstvo, izobraževanje, promet?

ODPRI GALERIJO
Cilj Maribora je povečati izgrajenost na desnem bregu reke Drave.
SAŠO BIZJAK

Nina Ambrož

21.10.2020, 04.00
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Četudi je novi koronavirus znova ustavil mnoge dejavnosti, gradbeni načrti
tečejo naprej s polno paro.
V Mariboru je še posebno živahno, predvsem na področju gradnje stanovanjskih nepremičnin in na
desnem bregu Drave. Ne samo na Studence in okoli Supernove, različni investitorji so se zakopali tudi v
atraktivno, kakovostno lokacijo skorajda tik ob reki na Taboru oziroma Ruški cesti, blizu Glavnega mostu
in središča mesta. Tam že raste kar nekaj (večjih) projektov, snujejo še nove. Območje, ki velja za
degradirano in nekoliko neugledno, bi, kot kaže, lahko postalo nova, interesantna cona za bivanje - s
kakšnimi 250 ali 300 novimi stanovanji, če ocenimo na prvo žogo. Ekipa župana Saše Arsenoviča je
podjetniškim ambicijam, stanovanjski gradnji in priseljevanju zelo naklonjena. Ali bo lokacija na Taboru z
obstoječo infrastrukturo vse to zmogla, je drugo, a pomembno vprašanje, ki pa ga ni videti v master planu
in leži nekje ob strani.

- Na Taboru, med Valvasorjevo in Ruško cesto, ki velja za degradirano območje, načrtujejo 250 do 300
novih stanovanj.
- Ker je blizu centra in ob reki, bi lahko postalo interesantno za bivanje.
- S pozidavo in novimi stanovalci bodo problematične zdravstvene in druge kapacitete, zato bi morali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

načrtovati tudi te.

Stanovanja naj bi končali leta 2023
Največjega ali najvišjega podviga ob Ruški cesti se je lotilo pomursko podjetje Imo-Real, povezano z
gradbenim velikanom Pomgradom. V razvpiti Maksovi luknji namerava postaviti dva povezana objekta.
Zasnovana sta kot trinadstropni konstrukciji z dvema višinskima poudarkoma oziroma stolpoma. Ena
stavba bo v zahodnem delu nadgrajena z osmimi nadstropji in druga v vzhodnem delu z enajstimi
nadstropji. V objektih bo skupno 150 stanovanj in več kot 300 podzemnih parkirnih prostorov. Projekt z
imenom Dravski breg je v postopku sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
Investitor pričakuje, da bodo mariborski svetniki OPPN potrdili do konca leta. Prihodnje leto se bo lotil
pridobivanja gradbenega dovoljenja. Stanovanja bi lahko bila končana in vseljiva leta 2023, je časovnico
zarisala Andreja Bernjak iz Imo-Reala.
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V Maksovi luknji ob Ruški cesti načrtujejo dve stolpnici.

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

SAŠO BIZJAK

To podjetje je županu zelo povšeči. Saj meni, da "imamo izjemno zanimivega slovenskega investitorja z
ambicioznim projektom, ki ga vsekakor podpiramo, ker želimo ob Dravi razvijati življenjski prostor in
stanovanja tja vsekakor sodijo. Če nam to uspe, bodo to ena najlepših stanovanj v mestu zaradi
čudovitega pogleda na staro mesto, ob nastajajoči dravski promenadi in kolesarski poti," je dejal
Arsenovič.

Znanih je nekaj projektov
Kdo se še poteguje za gradnjo ob Dravi in na Taboru, katere parcele so aktualne in potencialne, županstvo
ne razkrije. Je pa nekaj idej znanih. Podjetje Novogradnje Maribor načrtovanih približno 30 stanovanj v
Taborski ulici, kjer so zdaj stare in napol porušene hiše, ne skriva, ampak jih na svoji spletni strani in s
transparentom na lokaciji že propagira. Andrej Jeričevič iz Novogradenj Maribor je povedal, da
razmišljajo o novem OPPN in celostni, zanimivi zasnovi. Gradnjo načrtujejo v letu 2022. Še eno možnost
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in lastne parcele imajo ne daleč proč, v Valvasorjevi ulici zraven železniške postaje, vendar se še niso
odločili, kaj bodo zidali. Ve se tudi, da Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v Dvorakovi ulici na
Taboru, kjer so nekdanji prostori centra za socialno delo in poslovalnice Nove KBM, v prihodnjih dveh
letih želi postaviti blok s 50 do 70 stanovanji. Mariborsko podjetje Promet Terra tudi sanja o gradnji na
Ruški cesti. ABC1 iz Rimskih Toplic ob Ruški cesti, vzhodno od Maksove luknje, pa pravkar zaključuje
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manjši blok s 15 stanovanji.

SAŠO BIZJAK

Občina želi uravnotežiti levi in desni breg
"Območje med Hlebovo, Valvasorjevo in Ruško cesto sodi med degradirana mestna območja, ki
predstavljajo dragocene razvojne površine mesta ter omogočajo redefinicijo posameznih predelov mesta.
Nahajajo se na pomembnih lokacijah, kjer je možno z oblikovanjem središčnih kvalitetno oblikovanih
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območij in umeščanjem dominant povečati prepoznavnost lokalnega okolja in stopnjo urbanosti ter
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dvigniti bivanjske standarde," so zapisali v piar službi Mestne občine Maribor.

Z Ruške ceste in čez Glavni most je do starega središča mesta deset minut hoje, do sprehajalnih poti ob reki pa
dve minuti.
SAŠO BIZJAK

Lokalna oblast se zaveda, da je za Maribor značilna neuravnoteženost urbane strukture na levem in
desnem bregu reke Drave. Zato je vizija občine in "eden od ciljev prostorskega razvoja mesta povečevanje
izgrajenosti predvsem na desnem bregu reke Drave, kar bi omogočilo prenos urbanosti prostora tudi na
desni breg reke Drave. Predvideno je izoblikovanje atraktivnih središč in polifunkcionalna ureditev
mestnih predelov pretežno na desnem bregu reke Drave, kar se zagotavlja tudi s prestrukturiranjem in
prenovo ekstenzivno izrabljenih območij. Temu cilju sledi načrtovana gradnja."

Zdravstvena oskrba je prešibka za nove priseljence

42

Vecer.com
Država: Slovenija

21.10.2020
Sreda, 04:00

Kazalo

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/ob-dravi-v-...

6/7

O tem, kako bo načrtovani gradnji sledila ureditev infrastrukture, relevantne za življenje, niso posebno
zgovorni. "Investitor Imo-Real bo zgradil gospodarsko javno infrastrukturo, ki predstavlja pločnik ob
Ruški cesti, kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda in vročevod, ki sodi med drugo
gospodarsko javno infrastrukturo," pojasnjujejo z občine. Ali bo uredil nabrežje in povezavo do
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Studenške brvi, ne govorijo. Andreja Bernjak pravi, da so te zadeve še stvar dogovora.

SAŠO BIZJAK

Bistveno pa je to. V elaboratu ekonomike k Imo-Realovemu projektu Dravski breg, ki ga je pripravila
družba Pro-moč, sta izpostavljena dva problema. Prvič, zagotavljanje primarne zdravstvene oskrbe, ki bo
prešibka za novopriseljene na območju Tabora, in drugič, premalo pokritih športnih objektov. Z dodatno
stanovanjsko pozidavo v prihodnosti in novimi stanovalci bi lahko problematične postale tudi kapacitete
vrtcev, je še izpostavljeno v elaboratu.
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Na ta konkretna vprašanja Mestna občina Maribor nima niti odgovorov niti rešitev. Brez besed je tudi
Društvo arhitektov Maribor. To se je sicer večkrat oglašalo in poudarjalo odsotnost vodenja celovite
stanovanjske politike v Mariboru in pomanjkanje prostorske strategije. Predsednika dr. Andreja Šmida in
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nekaj članov društva smo večkrat prosili za mnenje o gradnji ob Ruški cesti, a vsi molčijo.
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Kanal C0: Ustavno sodišče zavrnilo kmete
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dnevnik.si/1042941433/lokalno/ljubljana/kanal-c0-ustavno-sodisce-zavrnilo-kmete

Lastniki kmetijskih zemljišč ob trasi kanala C0 že približno eno leto ovirajo gradnjo. (Foto: Luka
Cjuha)
Lastniki zemljišč v bližini dela trase kanalizacijskega kanala C0 so na ustavno sodišče vložili
ustavno pritožbo zaradi sklepa Mestne občine Ljubljana o ugotovitvi javne koristi gradnje kanala.
Ustavno sodišče je ustavno pritožbo kmetov zavrglo, enako je storilo tudi z njihovo pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti istega sklepa. Sodišče je pojasnilo, da
omenjeni sklep ni takšen posamičen pravni akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati z ustavno
pritožbo. Hkrati pa tudi ni predpis ali splošni akt, da bi sodišče lahko opravilo oceno njegove
ustavnosti in zakonitosti.
S spornim sklepom je ljubljanski mestni svet ugotovil, da je gradnja kanala C0 nujno potrebna in
v javno korist. S potrditvijo sklepa je Mestna občina Ljubljana dobila možnost pridobiti začasno
pravico, da na zasebnih zemljiščih ob trasi kanala C0 na odseku med Brodom in Ježico v času
gradnje sme urediti delovni pas za potrebe gradbišča in transportne poti. Če sklepanje pogodb o
uporabi zasebnih nepremičnin za določen čas oziroma za sklepanje pogodb o začasni služnosti ne
bo mogoče zaradi nasprotovanja lastnikov, pa bi občina imela možnost sprožiti postopek za
omejitev lastninske pravice za določen čas ob izplačilu odškodnine.
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Občina je te možnosti potrebovala zato, ker lastniki kmetijskih zemljišč ob trasi kanala C0 že
približno eno leto ovirajo gradnjo, čeprav je občina zanjo pridobila gradbeno dovoljenje. vbr
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Kanal C0 Mestna občina Ljubljana kanalizacija ustavno sodišče
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PLEČNIKOV STADION

Vanja Brkić
20. oktober 2020 18:45
20. oktober 2020 18:45
Predviden čas branja: 4 min
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NAJNOVEJŠE
4 min

Na tržnici
kovinska stojnica

21 min

Petrol in Hofer
zaradi »policijske
ure« brez
sprememb
delovnega časa

45 min

Zaradi
koronavirusa
prestavili tri
tekme evrolige

1 ura

Z dojenčkom iz
pripora na
zatožno klop

1 ura

Kje se lahko v
Ljubljani cepite
proti gripi?
Vse objave

Plečnikov stadion: minister
odpravil kulturnovarstveno
mnenje
Ministrstvo za kulturo pod taktirko Vaska Simonitija je odpravilo
kulturnovarstveno mnenje za projekt Bežigrajski športni park na območju
Plečnikovega stadiona. Investitor je tako ostal brez enega od ključnih
dokumentov, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Z odločitvijo, da odpravi kulturnovarstveno mnenje za projekt
Bežigrajski športni park, je ministrstvo za kulturo povzročilo
velike težave družbi, ki jo vodi poslovnež Jože Pečečnik. (Foto:
Luka Cjuha)

Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi minister iz vrst
stranke SDS Vasko Simoniti, je konec
septembra odpravilo kulturnovarstveno mnenje
za projekt Bežigrajski športni park, ki ga je letos
izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije in potrdil, da je načrtovani projekt na
območju Plečnikovega stadiona sprejemljiv z
vidika predpisov varovanja kulturne dediščine.
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Simonitijeva poteza je velik problem za družbo
Bežigrajski športni park, katere lastniki so družba
Elektronček poslovneža Jožeta Pečečnika,
Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite
Slovenije. Brez mnenja zavoda, da je projekt
skladen z vsemi predpisi z njegovega področja,
ministrstvo za okolje in prostor namreč družbi ne
more izdati gradbenega dovoljenja. Kaj to
pomeni za projekt in ali ima Bežigrajski športni
park možnost uveljaviti kakšno pravno sredstvo
proti odločitvi ministrstva, smo želeli preveriti pri
direktorju Bežigrajskega športnega parka
Pečečniku, vendar njegovih odgovorov nismo
prejeli.

Janković napovedal
kazensko ovadbo in
odškodninsko tožbo
Je pa ljubljanski župan Zoran Janković v
ponedeljek napovedal, da bodo proti Simonitiju
vložili odškodninsko tožbo in kazensko ovadbo.
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»Me prav zanima, kako se bo to končalo, kajti
zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je vrhovni
organ pri varovanju kulturne dediščine, je
dvakrat dal soglasje k projektu,« je zatrdil
Janković. Župan je še dodal, da bo sodišče
presodilo, ali je bilo ravnanje ministra zakonito.
S kakšno argumentacijo je kulturno ministrstvo
odpravilo odločitev zavoda za varstvo kulturne
dediščine? »V prvi vrsti je to vprašanje za
ministrstvo. Po našem vedenju je prišlo do
odprave mnenja, ker naj določila občinskega
podrobnega prostorskega načrta ne bi bila več
ustrezna pravna podlaga za izdajo mnenja, kot
je veljalo doslej,« so sporočili z zavoda za
varstvo kulturne dediščine.

Kaj bo s postopkom izdaje
gradbenega dovoljenja?
S kulturnega ministrstva pojasnil danes nismo
prejeli. A kaže, da je k odločitvi ministrstva za
odpravo kulturnovarstvenega mnenja pripomoglo
tudi javno pismo fakultete za arhitekturo iz maja
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letos. V njem so dekan fakultete Matej Blenkuš
in še 14 sopodpisnikov opozorili, da je bil
Plečnikov stadion »leta 2009 razglašen za
spomenik državnega pomena. Obstoječi
prostorski akt (občinski podrobni prostorski
načrt) ni skladen z določili omenjenega odloka in
prav zaradi tega je spomenik danes ogrožen«.
Zapisali so tudi, da od ministra Simonitija in
okoljskega ministra Andreja Vizjaka
»pričakujemo preklic najnovejšega
kulturnovarstvenega soglasja in zaustavitev
postopka izdaje gradbenega dovoljenja za
projekt Bežigrajski športni park. Pričakujemo
tudi, da bosta odprla možnost za to, da se za
dano lokacijo pripravi alternativni projekt, ki bo
upošteval sodobni, trajnostno usmerjeni razvoj in
resnično obnovo spomenika državnega
pomena«.
Ali bo ministrstvo za okolje in prostor, ki vodi
integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja
za projekt Bežigrajski športni park, postopek
ustavilo, še ni jasno. Z okoljskega ministrstva so
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

danes namreč sporočili, da je postopek trenutno
še v fazi ugotavljanja vseh dejstev in okoliščin, ki
so pomembne za odločitev.
Na zavodu za varstvo kulturne dediščine so
povedali, da novega kulturnovarstvenega
mnenja za projekt trenutno ne pripravljajo.
Pojasnili so, da mnenja pripravljajo »le na poziv
ministrstva za okolje in prostor oziroma
investitorjev«. Iz tega gre sklepati, da tovrstnega
poziva za pripravo novega mnenja zavod (vsaj
za zdaj) še ni prejel.
Spomnimo, Bežigrajski športni park je lani
zaprosil za gradbeno dovoljenje po integralnem
postopku, pri katerem presoja vplivov na okolje
in izdaja dovoljenja potekata sočasno.

Simoniti eno soglasje že
razveljavil
Minister Vasko Simoniti je že leta 2008
razveljavil kulturnovarstveno soglasje, ki ga je
družba Bežigrajski športni park pridobila za
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idejni projekt posega na območju
Plečnikovega stadiona. Na ministrstvu so
takrat pojasnili, da je Pečečnikov idejni projekt
za obnovo stadiona daleč presegal vse
razumne meje kulturnovarstvenih pogojev, ki
jih je izdal Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije. Pečečnikova družba je
veljavno kulturnovarstveno soglasje nato
pridobila marca 2011 in je očitno veljalo,
dokler ni Pečečnik zaprosil za izdajo
gradbenega dovoljenja po novi gradbeni
zakonodaji, zavod za varstvo kulturne
dediščine pa je moral izdati novo
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kulturnovarstveno mnenje o projektu.

Hupa z zračnim kompresorjem
Glasna & močna troblja ustvari glasen in močan
zvok, ki ga je mogoče slišati povsod.
vigoshop.si

Začni nakup

Hupa z zračnim kompresorjem
Glasna & močna troblja ustvari glasen in močan
zvok, ki ga je mogoče slišati povsod.
vigoshop.si

Začni nakup
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2TDK

Anja Hreščak
21. oktober 2020 00:00
21. oktober 2020 0:00
Predviden čas branja: 5 min
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NAJNOVEJŠE
3 min

Janšev “pogled”
na pravosodje

4 min

Upor v garderobi
odnaša Primoža
Gliho

4 min

Znamk: Maja Uran
Maravić,
strokovnjakinja za
turizem

4 min

Fotozgodba:
Gorenjci z
dobršno bero
zlatih, srebrnih in
bronastih gazel

4 min

Slabi borci
(komedija
absurda)
Vse objave

Kolektor zahteva nov, slabih 800
tisočakov težak aneks
Če bodo v 2TDK zahtevek izbranega konzorcija v vrednosti slabih 800
tisočakov evrov odobrili, bo gradnja dostopnih cest dražja za več kot 16
odstotkov glede na osnovno ponujeno ceno. 2TDK bo tako gradnjo
dostopnih cest plačal dražje, kot če bi na javnem razpisu izbral katerega od
naslednjih dveh najcenejših ponudnikov.

Če bo 2TDK Kolektorju CPG in Euro-Asfaltu odobril njun zadnji
zahtevek za aneks, bo pogodba še za slabih 800 tisočakov
oziroma za dobrih 16,5 odstotka dražja od svoje osnovne
vrednosti. (Foto: Luka Cjuha)

Konzorcij idrijskega Kolektorja CPG in
sarajevskega Euro-Asfalta, ki gradi dostopne
ceste do načrtovane trase drugega tira med
Divačo in Koprom, je na družbo 2TDK naslovil
nov, že četrti zahtevek za aneks. Po naših
neuradnih informacijah naj bi izvajalca zaradi
»dodatnih, nepredvidenih del« zahtevala aneks v
višini slabih 800.000 evrov. Njun zahtevek je
prispel na naslov 2TDK v času, ko je družbo še
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vodil Dušan Zorko. Prejšnja uprava ga ni
odobrila, zdaj se s tem ukvarja nova uprava pod
vodstvom Pavleta Hevke.
V družbi 2TDK so naše informacije potrdili in
zapisali, da je konzorcij Kolektorja CPG in EuroAsfalta na nadzornega inženirja naslovil
zahtevek za priznanje nepredvidenih del in za
vnovično priznanje večjega obsega del. Ali je
zahtevek upravičen in v skladu z mednarodnimi
gradbenimi standardi, ali gre torej resnično za
nepredvidena dela, zdaj presojata zunanji
nadzorni inženir in nova uprava družbe 2TDK.
Odločitve še nista sprejela. O višini zahtevka za
aneks na 2TDK niso želeli uradno govoriti,
dokler se ne odločijo, kaj bodo z zahtevkom
sploh naredili.

Prvi zahtevek še pred prvo
lopato
»Potrjevanje oziroma zavrnitev takšnih
zahtevkov ima za naročnika posledice. Če
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zahtevek potrdi, pa ni utemeljen, je naročnik
lahko odgovoren zaradi nenamenske porabe
javnih sredstev. Če ga zavrne, zahtevek pa je
utemeljen, lahko izvajalec izplačilo kasneje iztoži
preko sodišča,« so povedali na 2TDK in dodali,
da bodo preverili tudi »možnost uveljavljanja
morebitne projektantske odgovornosti«. Nekateri
naši sogovorniki namreč opozarjajo, da
nepredvidenih del ne more biti, če je projektant
dobro opravil svoje delo in verodostojno popisal
predvidena dela.
Spomnimo, 11,87 milijona evrov (brez DDV)
vredno pogodbo za gradnjo dostopnih cest je s
Kolektorjem CPG in Euro-Asfaltom v začetku
leta 2018 podpisala državna direkcija za
infrastrukturo (šele kasneje je vodja projekta
postal 2TDK, ki je od direkcije prevzel pogodbo).
Gradnja cest do načrtovane trase železnice pa
se zaradi kar dveh referendumov ni začela še
dobro leto zatem. Kljub temu je izbrani konzorcij
v tem času na tedaj novoustanovljeno družbo
2TDK že naslovil svoj prvi zahtevek za aneks.
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Zaradi zamude pri začetku del sta izvajalca
zahtevala aneks v višini 2,5 milijona evrov. To je
bilo tik po nastopu vlade Marjana Šarca. Bivša
ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je
tedaj, kot se je sama izrazila, »aneks dala z
mize«.
»Takšna praksa je nedopustna in tako bom
delovala vse do konca projekta drugi tir oziroma
dokler bom ministrica,« je poudarila. Kljub
takšnim zagotovilom pa je tik pred koncem
njenega mandata konzorcij vendarle uspel z
naslednjim zahtevkom za aneks. Družba 2TDK
je s Kolektorjem CPG in Euro-Asfaltom v
začetku tega leta sklenila aneks, vreden 551.000
evrov, in sicer zaradi dodatno naročene gradnje
začasne obvoznice mimo vasi Beka. Vrednost
pogodbe je s tem narasla na 12,4 milijona evrov
(brez DDV).

Za šestino dražje?
Manj kot pol leta kasneje je 2TDK izbranima

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

izvajalcema odobril njun naslednji zahtevek za
aneks. »Potreba po spremembi zaradi okoliščin,
ki jih skrben javni naročnik ni mogel predvideti,«
so tedaj zapisali v družbi in pojasnili, da je
nastopil »nepričakovan geološki moment«. Ta
»moment« je gradnjo dostopnih cest podaljšal za
tri mesece in jo podražil za 600.000 evrov (brez
DDV). Vrednost pogodbe s Kolektorjem CPG in
sarajevskim Euro-Asfaltom je narasla na 13,02
milijona evrov (brez DDV).
Trenutno je tako pogodba, ki jo je 2TDK sklenil s
Kolektorjem CPG in Euro-Asfaltom, za slabo
desetino dražja od njene prvotne vrednosti, s
čimer se je močno približala drugi najcenejši
ponudbi, ki je pred leti prispela na javni razpis
(oddal jo je konzorcij družb IMP in Pondus). Če
bo 2TDK izbranima izvajalcema odobril njun
zadnji zahtevek za aneks, bo pogodba torej še
za slabih 800 tisočakov oziroma za 16,5
odstotka dražja od osnovne vrednosti pogodbe.
S tem pa bi 2TDK gradnjo dostopnih cest plačal
celo dražje, kot če bi bil pred leti na razpisu
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izbran tretji najcenejši ponudnik (Kostak). Z
drugimi besedami, s tremi aneksi bi se vrednost
posla podražila za skoraj dva milijona evrov, to
pa je le še slabega pol milijona manj od
vrednosti prvega zahtevka za aneks, ki ga je z
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velikim pompom bivša ministrica »dala z mize«.
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Eva Popovič in Aleš Hojs plačala 105 evrov za
kvadratni meter
Denis Sabadin

Istra

20. 10. 2020, 06.00
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V uredništvu Primorskih novic smo dobili dokumente, ki razjasnjujejo prodajo razvpitih parcel na
Kolombanu, s katerimi se ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Tako Aleš Hojs kot Eva
Popovič sta Rusu Maratu Idrisovu odštela po 105 evrov za kvadratni meter.

Zemljišče na Kolombanu je že očiščeno. V ospredju fotografije je Popovičeva parcela, v ozadju Andjelkovićeva, desno zgoraj pa
Dovšakova. Foto: Tomaž Primožic/FPA

KOPER > V kupoprodajni pogodbi med podjetjem Rjeckon in Evo Popovič piše, da kupnina za 851 m² veliko
parcelo znaša 89.352,50 evrov (z DDV). To znese 105 evrov na kvadratni meter, enako ceno pa je plačal
tudi Aleš Hojs (tudi njegovo kupoprodajno pogodbo hranimo v uredništvu), le da je za 31 kvadratnih metrov
večjo parcelo skupno plačal malenkost več - 92.610,20 evrov. Tudi za tretjega kupca, Tadeja Petra Dovšaka, je
bila cena za kvadratni meter zemljišča na Kolombanu enaka, le Radivoj Andjelković je dobil zemljo nekoliko, a
ne bistveno, ceneje, saj mu je Marat Idrisov upošteval popust, ker je našel kupce. Vse pogodbe so bile
podpisane 8. julija 2019, ko je lastnik podjetja Rjeckon v ta namen priletel iz Rusije.
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Naslovni strani prodajne pogodbe med Rjeckonom in Alešem Hojsom (levo) ter notarskega zapisnika med Rjeckonom in Evo
Popovič

Soglasje je neuporabno
Soglasje za priključitev na javno cesto je Rjeckon dobil 24. junija 2019, a se nanaša na
Idrisov projekt. A za nove lastnike je soglasje neuporabno, saj bodo gradili individualne
hiše, zato bodo morali pridobiti vsa soglasja na novo.

Idrisov je omenjene parcele na Kolombanu od koprske občine kupil leta 2017 po 85 evrov za kvadratni meter (z
DDV). “Kompletna investicija ni samo zakonsko in pravno korektna, temveč je tudi etično speljana tako, kot
mora biti. Ni prav nobenih skrivnih poslov, ki bi potekali pod mizo,” za Primorske novice trdi Radivoj
Andjelković. Zanika očitek, da so parcele kupili pod tržno ceno, saj bi jih lahko kupil kdorkoli, saj so bile pri
obeh prodajah na nepremičninskem trgu. “Če bi jih želeli kupiti po nižji ceni, bi se udeležili javne dražbe, ko je
bila cena nižja in ne bi čakali, da Idrisov porabi denar za različne projekte. Hkrati pa ne držijo zamisli, da bi
morala občina parcele najprej komunalno urediti in jih šele nato prodati. Če bi vanje vložila za sto evrov
komunalne infrastrukture in bi jih prodala za 185 evrov za m², bi še vedno imela zgolj 85 evrov zaslužka na
kvadratni meter. Tako pa se je dobro odločila, saj vanje ni vložila nič in je dobila denar,” pravi Andjelković, ki
sicer od leta 2016 do 2018 ni bil svetovalec župana Popoviča, kot smo zapisali v prejšnjih člankih, temveč je z
MO Koper poslovno sodeloval pri različnih projektih (najbolj odmeven je bil projekt občinske kmetije pri
Pučah), za kar je skupno prejel skoraj 60.000 evrov.
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Popovič bo sosed Ljuba Volmuta
V novonastajajoči soseski, ki ima lep pogled na Koprski zaliv, je kar nekaj novogradenj, na
nekaterih parcelah pa še ni videti gradbenih strojev. Zanimivo pa je, da bo Boris Popovič
postal sosed Ljuba Volmuta, nekdanjega kriminalista, s katerim je bil tudi sodne bitke.
Volmut stanuje le 200 metrov od Popovičeve parcele. Nekoliko jugozahodno od omenjenih
parcel pa je zemljišče podjetnika Sebastjana Vežnaverja, ki ga je prav tako na občinski
dražbi kupil leta 2018.

Zanimiva je tudi odločitev ruskega investitorja, da omenjene površine proda. Pri pridobivanju dokumentacije je
namreč vedno znova naletel na težkopremostljive ovire. Tako je najprej kupil tudi sosednjo hišo na naslovu
Kolomban 48, nato je spremenil dostopno cesto, pa dokupil še košček zemljišča drugega soseda, po tem, ko je
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moral projekt z osmimi individualnimi gradnjami zmanjšati na pet hiš, pa je vrgel puško v koruzo. Julija 2018 je
vse parcele po ceni 150 evrov na kvadratni meter (z DDV) ponudil v prodajo petim nepremičninskim agencijam
(dokumentacijo hranimo na PN), med drugim tudi izolskemu Investmondu. Po osmih mesecih ni bilo
interesenta za nakup in nato je v igro vstopil Andjelković, pri katerem je sicer Idrisov imel najeto stanovanje.
“Prosil me je, naj mu pomagam prodati zemljišče, a se mi je 150 evrov za m² neurejenega zemljišča zdelo
preveč; strinjal se je s 105 evri. Pol leta sem zemljišče ponujal vsakomur, ki sem ga poznal, vendar ni bilo
zainteresiranih. Ko sem sam kupil eno parcelo, sem dobil še druge kupce,” pojasnjuje Andjelković.
Novi lastniki so nato predlagali občini, da sami uredijo komunalno infrastrukturo in pot, s katero bi se priključili
na javno cesto, a je občina to zavrnila. Kot smo zapisali že v prejšnjih člankih, bodo novi lastniki plačali še
komunalni prispevek in stroške gradnje infrastrukture. Da bi parcele preprodali naprej po višji ceni, nihče od
njih ne razmišlja, trdi Andjelković.

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

Glavno vprašanje je, ali so novi lastniki izkoristili notranje informacije in pridobili parcele po bistveno bolj
ugodni ceni kot so na voljo primerljiva ali podobna zemljišča. Cene pa so odvisne od mikrolokacije in še kopice
drugih dejavnikov. Gibljejo se od pod sto evrov do 250 evrov za kvadratni meter, a so odvisne predvsem od
stopnje komunalne urejenosti, dostopnosti, razgleda in še česa. Popovič, Hojs, Dovšak in Andjelković zagotovo
niso sklenili slabega posla (če bi ta bil neugoden, bi ga preprosto ne sklenili!), ali je bilo vse transparentno, pa
bo ugotovljala Komisija za preprečevanje korupcije, pri kateri so nam včeraj zatrdili, da je ta zadeva v fazi
predhodnega preizkusa, v katerem še pridobivajo dodatne informacije in preverjajo, ali obstaja sum kršitev iz
pristojnosti komisije.
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Manj rojstev, več prostora v vrtcih
Saša Dragoš

Goriška

20. 10. 2020, 06.00
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V občini Idrija se je v minulih štirih letih rojevalo manj kot sto otrok letno, kar je zgodovinsko najnižje
število. Zato je upadlo število otrok v vrtcih. Tudi nov vrtec v Spodnji Idriji, ki bo otroke sprejel s
prihodnjim šolskim letom, bo prevelik. Župan upa, da bodo na vključevanje vanj pristali tudi starši
idrijskih otrok.

Novi vrtec v Spodnji Idriji bo dograjen spomladi in naj bi pomagal sprostiti oddelke vrtca v idrijski šoli. Foto: Saša Dragoš

SPODNJA IDRIJA > Republiški kazalnik kaže, da so v vseh štirih enotah Vrtca Idrija še prosta mesta, skupaj 38.
Manjši oddelki so v času epidemije covid-19 ugodni. Po njenem izteku pa si vodstvi občine in vrtca obetata, da
bosta po izgradnji vrtca v Spodnji Idriji lahko ukinili vsaj kakšnega od štirih oddelkov vrtcev, ki v Idriji delujejo v
osnovni šoli.
Gradnja pr'farskega vrtca, z nekaj čez štirimi milijoni evrov najvišja naložba v občini, bo zaključena prihodnjo
pomlad. Šest novih oddelkov v vrtcu pa naj bi otroke sprejelo v novem šolskem letu. Vanj bodo ponovno
namestili štiri oddelke, ki med gradnjo gostujejo v sosednji osnovni šoli, in najmlajšega, ki deluje v Idriji. Ker
število rojstev v Spodnji Idriji in obeh krajevnih skupnostih, ki mejijo nanjo, pada še nekoliko hitreje kot v
preostalih krajih v občini, bo vrtec vsaj do preobrata rodnosti prevelik. “Upam, da se starši ne bodo upirali, če
bo kakšnega otroka iz Idrije treba v varstvo voziti k Fari,” je že pred časom župan Tomaž Vencelj dal vedeti, da
se zavedajo, da je vrtec trenutno prevelik.
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V pr'farski vrtec je bilo še pred tremi leti vključenih 128 otrok, sedaj pa na vsem območju vrtca živi manj kot sto
do sedem let starih otrok. Vse štiri enote v občini je pred tremi leti obiskovalo preko 500 otrok, letos 443,
dobrih 80 odstotkov vseh v občini do sedmega leta starosti. Ko bo letos vrtce zapustila zadnja zajetnejša
generacija, bo številka še upadla.
To bo omogočilo postopno ukinjanje štirih idrijskih oddelkov v šoli. V njej se najstarejša vrtčevska generacija
otrok počuti dobro, pomembno je olajšan prehod v prvi šolski razred, a je organizacija standardom
neprilagojenih oddelkov dražja. Šola, ki jo pravkar obiskujejo zajetnejše generacije (od 119 do 145 rojenih na
leto, v zadnjih štirih letih pa od 81 do 96), pa se bo rešila prostorske stiske.
Prevelik utegne postati tudi novi štirioddelčni vrtec v Črnem vrhu. Ta letos ob 51 vključenih otrocih še deluje s
štirimi oddelki, v Godoviču pa so ob istem številu otrok letos že ukinili oddelek in vrtec deluje s tremi.
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Racionalno organizacijo zahtevajo stroški proračuna. Iz tega bodo letos samo za doplačilo oskrbnin in popuste
odšteli okrog 1,9 milijonov evrov oziroma okrog 14 odstotkov pričakovane realizacije proračuna.
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To so največji prevzemi v Sloveniji
letošnjega koronaleta
Čas branja: 6 min

0
20.10.2020 18:00

Lani so bile v ospredju banke – nove lastnike so
dobile Abanka, SKB, Gorenjska banka in Heta –,
letos pa je največji prevzem potekal na področju
biotehnologije
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Več iz teme:
prevzemi >

Bia Separations >

Gorenjska banka >

Heta >

Abanka >
Pro Plus >

SKB banka >
CME >
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Avgust in september sta bila na področju prevzemov in
združitev ena najbogatejših mesecev zadnjih desetletij, so pred
kratkim pisali pri FT. Kaj pa Slovenija? Letos, tudi po koroni, je
bilo sklenjenih kar nekaj poslov, največji je oktobrska prodaja
ajdovske družbe Bia Separations. Pogledali smo, kateri so bili
letošnji večji posli in kateri prevzemi še potekajo.
Podatki analitske družbe Refinitiv, ki jih je povzel FT, kažejo, da
je bilo v tretjem letošnjem četrtletju sklenjeno rekordno število
prevzemov, ki presegajo vrednost pet milijard dolarjev (njihova
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skupna vrednost je presegla 450 milijard dolarjev). Kot
pojasnjujejo, se je trg prevzemov v drugem četrtletju zaradi
»lockdownov« ustavil, v tretjem četrtletju pa je spet zaživel.
Najbolj zaželena so po navedbah analitikov, s katerimi so
govorili pri FT, tehnološka in farmacevtska podjetja.
Kaj pa Slovenija? Lani so bile v ospredju banke – nove lastnike
so dobile Abanka, SKB, Gorenjska banka in Heta –, letos
pa je največji prevzem potekal na področju biotehnologije. Del
velikega, 1,16 milijarde dolarjev vrednega posla je tudi
slovenski Pro Plus. Ta je bil v okviru družbe CME prodan
najbogatejšemu Čehu Petru Kellnerju.

Preberite tudi
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S Finančne konference: kje bodo podjetja
dobila denar po koroni?

1. Bia Separations
Ajdovsko biotehnološko podjetje, kjer razvijajo pametne filtre za
čiščenje zdravilnih učinkovin, Bia Separations prevzema nemški
biofarmacevt Sartorius. Gre za enega vodilnih mednarodnih
partnerjev biofarmacevtske industrije in raziskovalnega sektorja
pri razvoju in proizvodnji zdravil. Posel je vreden 360
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milijonov evrov, so zapisali na spletni strani Sartoriusa. Od
tega bo 240 milijonov plačanih v gotovini, preostalih 120
milijonov evrov pa z delnicami družbe Sartorius Stedim Biotech,
katere hčerinska družba naj bi postala Bia Separations. To sicer
še ni končna vrednost posla, lastniki so se dogovorili še za tri
tranše dodatne kupnine, ki pa so vezane na poslovanje podjetja
v prihodnosti. Posel morajo odobriti še regulatorji.
Višina kupnine je med finančniki poskrbela za kar nekaj
presenečenja, BiaSeperations je lani ustvarila 12,2 milijona
evrov prihodkov in 2,3 milijona evrov čistega dobička, gre torej
za zelo visoko vrednotenje. Naši sogovorniki pravijo, da takšna
vrednotenja za panogo, v kateri deluje Bia, niso povsem
neobičajna. Navsezadnje tudi tržna kapitalizacija Sartoriusa
znaša dobrih 26 milijard evrov, ob tem, da je družba v zadnjih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

12 mesecih po podatkih Bloomberga ustvarila dobri dve
milijardi evrov prihodkov, EBITDA je lani znašal dobrih 400
milijonov evrov.
2. SŽ – Tovorni promet
Predvidoma še prihodnji teden bodo nadzorniki Slovenskih
železnic prižgali zeleno luč za enega izmed največjih
letošnjih prevzemov pri nas, za prodajo tovornega dela
poslovanja češkemu energetskemu in industrijskemu
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holdingu EPH. Transakcija s Čehi naj bi sicer potekala v dveh
delih: najprej bi EPH kupil manjšinski delež, po neuradnih
informacijah za približno 60 milijonov evrov. Pozneje,
najverjetneje v dveh letih, pa naj bi Čehi z okoli sto milijonov
evrov dokapitalizirali SŽ – Tovorni promet, a ohranili delež, kar
pomeni, da dodatna vlaganja čakajo tudi Slovenske železnice.
Posel se je sicer vlekel vse od leta 2016, ko so na Slovenskih
železnicah objavili in leto pozneje prejeli le dve zavezujoči
ponudbi za nakup 49-odstotnega deleža – prijavile so se zgolj
francoske državne železnice SNCF in češki holding EPH.
Slovenske železnice so sicer udeležene še v enem poslu: v
kratkem naj bi kupili polovico avtobusnega podjetja Nomago.
3. Iskratel
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Avstrijski S & T je julija objavil prevzem kranjskega
telekomunikacijskega podjetja Iskratel. V začetku
oktobra je poslu zeleno luč prižgala tudi agencija za varstvo
konkurence. Fiksna kupnina za Iskratel znaša 37,5 milijona
evrov, dogovorili pa so se tudi za variabilni del. »Če bo podjetje
v prihodnjih treh letih oziroma do konca leta 2023 poslovalo v
skladu z načrti, bomo dobili še do 18 milijonov evrov,« je
povedal Željko Puljić, prvi človek Iskratela. Skupina je bila
prodana po šestkratniku letošnjega pričakovanega EBITDA.
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S & T je tehnološko podjetje iz Linza, katerega delnice kotirajo
na frankfurtski borzi. Lani so ustvarili 1,4 milijarde evrov
prihodkov, imajo pa okoli 4.900 zaposlenih. Delujejo v 32
državah. So vodilni ponudnik storitev in rešitev ter dobavitelj
IT-sistemov v vzhodni in srednji Evropi.
4. Trimo
Poljski sklad zasebnega kapitala Innova Capital je z irskim
koncernom Kingspan podpisal pogodbo o prodaji
stoodstotnega deleža v proizvajalcu visokokakovostnih rešitev
za fasade in gradbene ovoje Trimo Trebnje. Podrobnosti posla,
torej tudi kupnina, niso znane. Posel mora odobriti še regulator
oziroma agencija za varstvo konkurence. Predvidoma naj bi bilo
vse nared za prevzem konec leta.

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

Kingspan je irsko podjetje, ki se je za Trimo zanimal že leta
2015, ko so podjetje prodajale domače banke, a je višjo ponudbo
takrat dal poljski zasebni sklad Innova Capital. Neuradno naj bi
šlo za več kot 50 milijonov evrov. Kingspan je bil ustanovljen
leta 1965. Ima 159 obratov v več kot 70 državah po vsem svetu,
piše na njegovi spletni strani. Skupina zaposluje 15 tisoč ljudi in
je vodilna v segmentu visokozmogljivih izolacij in gradnje
ovojev stavb na svetu. Lani so imeli 580 milijonov evrov
EBITDA, njihovi prihodki pa so znašali 4,7 milijarde evrov.
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5. E3
Petrol je podpisal pogodbo za nakup družbe za prodajo
elektrike E3. Gre za podjetje, ki je v lasti
elektrodistributerja Elektro Primorska. Vrednosti posla
Petrol ni razkril, po neuradnih informacijah pa bo
Elektru Primorska plačal 14,9 milijona evrov. Posel
mora odobriti še AVK. Petrolov tekmec je bil GEN-I, njegov
direktor Robert Golob pa je šefa Elektra Primorska Uroša
Blažico in njegove nadzornike obtožil preferiranja Petrola in
povedal, da so oddali boljšo ponudbo. Več o tem smo pisali v
članku Primorska mineštra pri prodaji električnega
trgovca E3.
6. Spletni trgovec Ideo Plus

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

Ljubljanski spletni trgovec Ideo Plus je od začetka junija tudi
uradno v lasti družbe United, ki v Sloveniji med drugim
lastniško obvladuje družbo Telemach. United je za Ideo plačal
več kot 10-kratnik EBITDA (6,3 milijona evrov), je razvidno iz
dokumentov, ki smo jih pridobili, z ljubljansko družbo pa
namerava graditi regijskega spletnega trgovca. Ideo Plus
ima v lasti spletno trgovino ideo.si, doslej je bila v stoodstotni
lasti Bojana Pelcarja.
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7. Anticus
Družba Adventura Investments, katere največji lastnik
je Darko Klarič, je v postopku prevzema družbe Anticus, ki je
nosilka mednarodne franšize Sixt rent-a-car v Sloveniji in na
Hrvaškem, so sporočili iz družbe. Anticus, ki deluje na trgu
kratkoročnih, dolgoročnih in poslovnih najemov vozil, ima svoje
poslovne enote v Mariboru, Celju, Ljubljani, na Letališču
Jožeta Pučnika, v Kopru, Portorožu in na 22 lokacijah po
celotnem ozemlju Hrvaške.
Prevzem mora odobriti še pristojna agencija za varstvo
konkurence, konec transakcije pa je predviden v letu 2021.
Kakšna je vrednost posla, v Adventuri niso zapisali, po naših
neuradnih informacijah je vreden osem milijonov evrov,

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

kupnina pa bo vplačana prek dokapitalizacije.
8. Planet TV
Telekom Slovenije je septembra končal prodajo družbe
Planet TV madžarski družbi TV2 Adria. Kupnina je znašala pet
milijonov evrov. Telekom Slovenije je pred prodajo izvedel
dokapitalizacijo Planeta TV, in sicer s konverzijo svojih terjatev
v osnovni kapital družbe, ki naj bi po naših neuradnih podatkih
znašala nekaj več kot 20 milijonov evrov. Planet TV je imel
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konec leta do skupine sicer skupaj dobrih 30 milijonov evrov
terjatev (neplačanih posojil in računov), na Telekomu pa so
posojila družbi Planet TV že v celoti odpisali. Telekom je
septembra objavil, da je začel tudi prodajo družbe TS Media.
Ta je lastnica portalov Siol, Najdi.si in Bizi.si ter blagovnih
znamk Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni,
1188, Dajmedol in AdSolution.
9. Nepremicnine.net
Podjetje Real Web, ki ima sedež v Luksemburgu in v lasti
vodilne nepremičninske portale v Italiji, Grčiji in več drugih
evropskih državah, je postalo 60-odstotni lastnik
vodilnega nepremičninskega medija v Sloveniji, portala
Nepremicnine.net. Prevzem so sicer izvedli prek grškega

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

podjetja Lead Genertion Informatics and Internet Services.
Vrednost posla ni znana, je pa sprememba lastnika že
zabeležena v AJPES. Portal sicer sodi v skupino skupaj sedmih,
z nepremičninami povezanih portalov, ki jih upravlja družba
Meganet iz Izlak. Dosedanja lastnika družbe sta Aleš
Ravnikar in Primož Jazbec (v podjetju ostajata 40-odstotna
lastnika).

Manjši posli in posli, ki še potekajo
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– Septembra smo poročali, da se začenja nova prodaja Juba.
Gre še za en posel, katerega vrednost bi utegnila preseči sto
milijonov evrov.
– Generalijev sklad zasebnega kapitala je kupil 25-odstotni
delež podjetja nekdanjih »ultrašev«, družbo LIT Tranzit.
– Isti sklad je kupil tudi 36-odstotni delež kmetijske
družbe Panorganix iz Ljutomera.
– Sklad Alfi je še vedno v postopku prevzemanja treh
podjetij, vsa so povezana s trgovino z izdelki za otroke –
igračami in drugimi pripomočki: gre za Baby
Center, Pikapoka vse za otroka in Apollo (zadnja dva imata
sicer iste lastnike).

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

– Konec junija je bil končan prevzem trgovca z
avtomobilskimi deli Bartog – prevzemnik je največji
hrvaški trgovec Topić, podrobnosti transakcije pa v družbah še
niso razkrili.
– Pivovarna Laško Union je družbi Dana, ki je v večinski
lasti Plaste enega najbogatejših Slovencev Franca
Freliha, prodala hčerinsko družbo Vital Mestinje. Posel
še vedno čaka na zeleno luč AVK. Frelih ima, je slišati, še nove
tarče, a o tem ne želi govoriti.
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– Večinski delež v družbi Valji je od Elements Skladov kupila
avstrijska družba Rudolf Weinberger Holding. Ta po javno
dostopnih podatkih zdaj obvladuje dobrih 90 odstotkov
družbe.
– Skupina Petrol je marca kupila še 8,9 odstotka fintech
družbe mBills in postala njena stoodstotna lastnica. Za mBills je
doslej Petrol »porabil« nekaj več kot 12 milijonov evrov.
– Družbo Lindab IMP Klima iz Godoviča je prevzel
nizozemski Orange Climate. Družba iz Godoviča je bila
sicer že na poti v likvidacijo.

Preberite tudi
TOP prevzemi v letu 2019: v Slovenijo prišla
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

več kot milijarda evrov

Več iz teme:
prevzemi >

Bia Separations >

Gorenjska banka >

Heta >

Abanka >
Pro Plus >

SKB banka >
CME >
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»Ministrstvu in vladi sporočamo, da Metelkove 6
ne bomo zapustili«

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

"Proti ravnanju ministrstva za kulturo odločno protestiramo
in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno
kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti.
Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka
SDS nikoli nista skrivali."

Del stavbe na Metelkovi 6
© Google Street View
Potem, ko je Levica v ponedeljek opozorila, da je ministrstvo za kulturo nekatere nevladne in
kulturniške organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, pozvalo k izselitvi do konca januarja 2021, so
se oglasili še nevladniki. Ti opozarjajo, da so sredstva za obnovo v proračunu predvidena šele v
letu 2023 in sporočajo, da stavbe ne nameravajo zapustiti.
Nevladne organizacije, ki delujejo na Metelkovi ulici 6, so v ponedeljek od upravljavca stavbe
ministrstva za kulturo prejele predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, naj
stavbo zapustijo do 31. januarja 2021. Če tega ne bodo storile, je ministrstvo napovedalo, da bo
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izselitev doseglo po sodni poti in na njihove stroške. Kot razlog za izselitev so na ministrstvu
navedli, da potrebujejo prostore zase ter da jih nameravajo obnoviti, piše v sporočilu za javnost.
Po zapisu nevladnikov so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023,
ministrstvo pa najemnikom ob predlogu za prekinitev najemne pogodbe ni ponudilo nadomestnih
prostorov, z njimi niti ni stopilo v dialog. "Proti ravnanju ministrstva za kulturo odločno
protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se
onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka
SDS nikoli nista skrivali," so zapisali.
Spomnili so, da se mednarodno priznane organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, ukvarjajo z
neodvisno kulturno in umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in
marginaliziranih skupin. Med njimi so Pravno informacijski center - PiC, Mirovni Inštitut, Zavod
Maska, ŠKUC, Mesto žensk in SCCA Ljubljana.
Organizacije s prostori v Metelkovi 6 izhajajo iz dediščine civilno-družbenih gibanj, "ki so v 80.
letih minulega stoletja spodbujale demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno
prispevala k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države". Eden od ključnih simbolnih
trenutkov teh prizadevanj se je po njihovih besedah zgodil leta 1993, ko so kulturniki, umetniki in
aktivisti zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici.
"Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te
vrednote in zgodovinska dejstva skuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je
predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med mirovnike," so zapisali.

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

Od ministrstva za kulturo bi nevladniki pričakovali, "da bo podprlo kreativnost in vednost, ki
nastajata v tem prostoru, nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo
osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje". Ob tem so poudarili, da je stavba na
Metelkovi 6 edina, ki jo ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in
raziskovalnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu.
"Ministrstvu za kulturo in vladi RS sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z
vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo," so sklenili
nevladniki.
Z ministrstva za kulturo so v odzivu za STA pojasnili, da je stavba na Metelkovi 6 glede na
normative oslabljena, statično sporna in nevarna za bivanje: "Gre za oslabljeno nosilno
konstrukcijo, streha zamaka, s strehe je že padla kritina, ki je poškodovala avto na parkirišču.
Zaradi slabe fasade in pomanjkanja izolacije so stroški ogrevanja bistveno višji." Kot dodajajo na
ministrstvu, je objekt opečna gradnja, zgrajena v drugi polovici 19. stoletja. Na njem so so do
zdaj izvajali le nujna vzdrževalna dela, saj je "objekt zaradi nezadostne potresne odpornosti
predviden za sanacijo". Na ministrstvu bodo na njem hkrati s statično sanacijo izvedli zamenjavo
vseh dotrajanih gradbenih elementov, vključno z inštalacijami.
Po evidenci plačnikov stroškov upravljanja upravniku SPL je po navedbah ministrstva
uporabnikov prostorov na Metelkovi 6 skupno 18. "Vsi za prostore ne plačujejo nobene
najemnine, nekateri ne poravnavajo niti stroškov. V izogib nevarnostim na dotrajani stavbi je
ministrstvo brezplačne uporabnike pozvalo k izselitvi zaradi obnove objekta, saj gre za edini
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neobnovljeni objekt v lasti države na območju Metelkova jug. Nujno obnovo sta načrtovala že
predhodna ministra Dejan Prešiček in Zoran Poznič," so še sporočili z ministrstva.
Po spletnih kanalih je zaokrožila tudi peticija Ustavimo deložacijo kulturnikov z Metelkove 6. V
besedilu, objavljenem na spletni strani Peticija Online, ob pozivu k podpisu proti izselitvi
nevladnikov iz stavbe na Metelkovi, piše, da "trenutno vladajoča politika poskuša uničiti kulturni
sektor, še posebej NVO, ki so trenutni oblasti trn v peti povsod, ne samo v kulturi". Avtorji peticije
se želijo takim manevrov zoperstaviti in peticijo prepoznavajo kot prvi korak k temu. "Izpostaviti
želimo solidarnost splošne javnosti s kulturo in delavkami in delavci v kulturi," so še zapisali. Do
zdaj so zbrali več kot 3000 podpisov.

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

Delite članek
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Kemis že nekaj dni ne sprejema več nevarnih
odpadkov
RADIO SLOVENIJA 1, 20.10.2020, DOGODKI IN ODMEVI, 15:54
ŠPELA BRATINA (voditeljica)
Kemis že nekaj dni ne sprejema več nevarnih odpadkov. Kot je znano je gradbeni inšpektorat odločil, da je del stavb, ki
jih je družba obnovila po požaru črna gradnja in ji prepovedal dejavnost. Na Gospodarski zbornici medtem opozarjajo, da
so preostale zmogljivosti za obdelavo nevarnih odpadkov omejene, posledica tega pa je lahko nezaželeno kopičenje.
Erna Strniša.
ERNA STRNIŠA (novinarka)

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

Nevarni odpadki nastajajo vsakodnevno, ne le v industriji kot JE denimo kemična ALI farmacevtska temveč tudi v
gospodinjstvih. Mednje sodijo barve, laki, topila in podobno. Kot nam je dejal direktor Kemisa Boštjan Šimenc se bodo na
odločbo inšpektorata sicer pritožili, a trenutno skrbijo le za obstoječe odpadke, novih ne sprejemajo. Ker jim je dejavnost
prepovedana na lokaciji ne pa nasploh bodo del pogodbenih obveznosti lahko rešili z direktnimi odvozi. Kot opozarjajo na
Gospodarski zbornici se utegne zgoditi, da bodo številne panoge primorane zmanjšati obseg poslovanja, v najboljšem
primeru pa zaradi odsotnosti konkurence pristati na višjo ceno obdelave teh odpadkov, ki se bodo nabirali po skladiščih.
Zaskrbljenost je izrazil tudi direktor komunalne zbornice Sebastijan Zupanc, ki meni, da je količina nevarnih odpadkov
prevelika, da bi zanjo lahko poskrbelo edino preostalo podjetje. To je Saubermacher, kjer sicer trdijo nasprotno, da
njihove zmogljivosti zadoščajo. Težave, ki smo jim bili po požaru, ki so že priča sicer utegnejo pokazati čez nekaj tednov.
Trenutno komunale večjih prilivov ne pričakujejo, tudi akcije zbiranja nevarnih odpadkov so za letos končane. Kakorkoli
po nekaj letih zavlačevanja Kemisove zgodbe je čas, da se problematika nevarnih odpadkov uredi, pa naj bodo preko
vrhniške družbe ali kako drugače.
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DIVAČA-KOPER

Kolektor zahteva nov,
800 tisočakov težak aneks
Če bodo v 2TDK zahtevek iz-

šnih

branega konzorcija

posledice. Če zahtevek potrdi, pa ni
utemeljen, je naročnik lahko odgo-

v vredno-

sti slabih 800 tisočakov

za več

ponujeno

ima

naročnika

za

nenamenske

sredstev.

javnih

kot 16 odstotkov glede na
osnovno

zaradi

voren

evrov odobrili, bo gradnja
dostopnih cest dražja

zahtevkov

porabe

ga zavrne,

Če

zah-

2TDK bo tako gradnjo dos-

povedali

uveljavljanja

2TDK

morebitne

projektantske odgovornosti«. Nekateri
sogovorniki namreč

bral katerega od naslednjih

biti,

dveh najcenejših ponudnikov.

svoje

opozarja-

nepredvidenih del

ne

more

če je projektant dobro opravil
delo in verodostojno popisal

'
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vil

tira

med Divačo

Po

naših

naj

bi

jem CPG in Euro-Asfaltom v začet-

ku leta 2018 podpisala državna diza infrastrukturo (šele kas-

rekcija

neje je vodja projekta postal 2TDK,

je na družbo 2TDK naslo-

ki je od direkcije prevzel pogodbo).
Gradnja cest do načrtovane trase
železnice pa se zaradi kar dveh re-

nov, že četrti zahtevek za aneks.

neuradnih

informacijah

zaradi

izvajalca

»dodatnih,

ferendumov ni začela še dobro leto

nepredvidenih del« zahtevala aneks

zatem.

v višini slabih 800.000

zorcij v tem času na tedaj novousta-

evrov.

Njun

zahtevek je prispel na naslov 2TDK
v času, ko je. družbo še vodil Dušan

Kljub

je izbrani

temu

družbo

novljeno

kon-

2TDK že naslovil

svoj prvi zahtevek za aneks. Zaradi

Zorko. Prejšnja uprava ga ni odobrila, zdaj se s tem ukvarja nova upra-

zamude pri začetku del sta izvajalca
zahtevala aneks v višini 2,5 milijona

va pod vodstvom Pavleta Bevke.

evrov.

družbi

V

2TDK

so naše informaci-

je potrdili in zapisali, da je konzorcij

Kolektorja

CPG

nadzornega

na

in Euro-Asfalta

inženirja

naslovil

zahtevek za priznanje nepredvidenih del in za vnovično priznanje
večjega

obsega del. Ali

je

zahtevek

v skladu z mednarodgradbenimi standardi, ali gre

upravičen in

nimi

torej resnično za nepredvidena dezdaj presojata zunanji nadzorni

la,

inženir

in nova uprava
družbe
Odločitve še nista sprejela. O
višini zahtevka za aneks na 2TDK
niso želeli uradno govoriti, dokler
2TDK.

se

ne

odločijo,

kaj

bodo z

zahtev-

kom sploh naredili.

Prvi zahtevek še
pred prvo lopato
»Potrjevanje oziroma zavrnitev tak-

To je bilo tik po nastopu vlade Marjana Šarca. Bivša ministrica
za infrastrukturo Alenka Bratušek
je

kot

tedaj,

je

se

sama

izrazila,

»aneks dala z mize«.
»Takšna praksa je nedopustna in
tako- bom
projekta

delovala
drugi

tir

do

konca

oziroma

dokler

vse

bom ministrica,« je poudarila. Kljub
takšnim zagotovilom pa je tik pred
koncem njenega mandata konzorcij
vendarle uspel z naslednjim zahtevkom

za

aneks.

Družba

2TDK

je

s

Kolektorjem CPG in Euro-Asfaltom
v začetku tega leta sklenila aneks,
vreden 551.000 evrov, in sicer zaradi

dodatno naročene

gradnje

začasne

obvoznice mimo vasi Beka. Vrednost pogodbe

moment«.

podaljšal

tri

za

in jo

mesece

600.000 evrov (brez
Vrednost pogodbe s Kolekza

torjem CPG
in sarajevskim Euro-Asfaltom je narasla na 13,02 mili-

je s tem narasla na 12,4

milijona evrov (brez DDV).

Trenutno je tako pogodba, ki

evrov

in

drugega

Koprom,

11,87

vredno pogodbo za gradnjo dostopnih cest je s Kolektor-

in sarajevskega Euro-Asfalta, ki gradi dostopne ceste do načrtovane
trase

milijona

(brez DDV)

Konzorcij idrijskega Kolektorja CPG

da je nastopil

geološki

je gradnjo dostopnih

Ta »moment«

podražil

so tedaj zapisali

jona evrov (brez DDV).

predvidena dela.
Spomnimo,

»nepričakovan

DDV).

»Po-

zaradi okoliš-

jih skrben javni naročnik ni

čin, ki

cest

aneks.

za

spremembi

v družbi in pojasnili,

jo, da

Anja Hreščak

treba po

sodišča,«

naši

če bi na javnem razpisu iz-

zahtevek

naslednji

mogel predvideti,«

nost

topnih cest plačal dražje, kot

kot pol leta kasneje je 2TDK
izbranima izvajalcema odobril njun

tevek pa je utemeljen, lahko izvajalec izplačilo kasneje iztoži preko
so
na
in
dodali, da bodo preverili tudi »mož-

ceno.

Za šestino dražje?
Manj

jo

je 2TDK sklenil s Kolektorjem CPG

in Euro-Asfaltom,
no

dražja

nosti,

la

vred-

prvotne

s čimer se je močno približa-

drugi najcenejši

pred

slabo deseti-

za

od njene

leti

(oddal

prispela

ponudbi,
javni

na

ki

je

razpis

jo je konzorcij družb IMP

Pondus).

Če

bo

2TDK

in
izbranima iz-

vajalcema odobril njun zadnji zah-

tevek za aneks, bo pogodba torej
še za slabih 800 tisočakov oziroma
za 16,5 odstotka dražja od osnovne
vrednosti pogodbe. S tem pa bi

2TDK gradnjo dostopnih cest plačal celo dražje, kot če bi bil pred
leti na razpisu izbran tretji najcenejši ponudnik

(Kostak).

mi besedami,

tremi aneksi bi se

s

Z

drugi-

vrednost posla podražila za skoraj
dva milijona evrov, to pa je le še
slabega pol milijona manj od vrednosti prvega zahtevka za aneks, ki
ga je z velikim pompom bivša ministrica »dala z mize«. x

13,02 mio. €
(brez

ddv) je trenutno

VREDNA

POGODBA

S

Kolektorjem CPG in EuroAsfaltom za gradnjo

dostopnih cest k trasi
drugega tira.
Če naročnik potrdi zahtevek,

a ni utemeljen, je lahko

odgovoren zaradi

77

21.10.2020

Dnevnik

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 5

2/2

Površina: 590 cm2

nenamenske porabe javnih
sredstev. Če ga zavrne,
zahtevek pa je utemeljen,
lahko izvajalec izplačilo

kasneje iztoži prek sodišča.
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2TDK

-1

-«r

�

bo 2TDK Kolektorju CPG in Euro-Asfaltu odobril njun zadnji zahtevek za aneks, bo pogodba še za slabih
oziroma za dobrih 16,5 odstotka dražja od svoje osnovne vrednosti. O Luka Cjuha x:S“
Če

800

tisočakov

,,A
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Oskrbovana stanovanja :
Možnost bolj dejavnega in
ustvarjalnega bivanja
Avtorja: Vesna Bizjak. Samo Kranjec

Oskrbovana stanovanja so arhitekturno prilagojena starejšim ljudem. V
lastnem gospodinjstvu lahko tako stanovalci dobijo pomoč 24 ur dnevno.

Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo

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

samostojno bivanje.

Stanovanjski
trenutno

nih
najem (21

sklad RS (SSRS) je

lastnik

Kot

oskrbova-

lokaciji Novo Brdo v Ljubljani in

Pod Pekrsko gorco v Mariboru je v sklo-

ki bodo dokončana v letu

2022.

SSRS

načrtuje tudi izgradnjo 28 oskrbovanih

jih oddaja v

pu

izgradnje javnih najemnih stanovanj

stanovanj na lokaciji Ob Savi v Kranju

v Tolminu

in

načrtovana tudi izgradnja oskrbovanih

(načrtovano leto izgradnje 2023) in 60

povedo, je v načrtu

stanovanj, in sicer: 25 v Ljubljani, ki bodo

oskrbovanih stanovanj na lokaciji

dokončana v

Pobrežje v Mariboru (načrtovano leto

stanovanj, ki
v Kobaridu,

8 v Velenju).

61

»Na

32

gradnja tudi za naslednje leto.

letu 2021,

in

60

v Mariboru,

Novo
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izgradnje 2027). Dodatno je SSRS preko

Javnega poziva za nakup stanovanj

pridobil TI oskrbovanih stanovanj v
Slovenj Gradcu, ki bodo predvidoma na
voljo konec leta 2021,« povedo na SSRS.
Na podlagi

sofinancira-

'Programa

nja zagotavljanja stanovanjskih enot
za starejše osebe v letih

pa bodo v last

2017

do

2020'

15

oskr-

še

pridobili

bovanih stanovanj v Krškem (leto izgradnje 2021), z modelom posojila pa
14 oskrbovanih

omogočili izgradnjo

Dečkovo naselje

stanovanj v soseski

prosilca).

v Celju (last

Tehnični pogoji za
oskrbovano stanovanje
Oskrbovana stanovanja so načrprilagojena stanovanja,

tovana kot

skladno z veljavno

zakonodajo, ki

tehnične pogoje za graditev

ureja

jih Pravilnik

x 210 cm x 220 cm

110 cm

(širina x globina x višina) z avtomatič-

Pogoji najema in čas trajanja

odpiranjem vrat in zagotovljeno

nim

najemne pogodbe:

zvočno informacijo. Pred vrati dvigala
■

starost več kot 65 let,

■

primerno zdravstveno sta-

iz prejšnjega odstavka je treba zago-

oskrbovanih stanovanj.
Določa

bine najmanj

minimal-

o

za graditev

nih tehničnih zahtevah

toviti manevrski prostor, ki omogoča
uvoz

nje

in izvoz reševalnih nosil.

za

načinu zagotavljanja pogojev

o

njihovo

obratovanje.

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

Pravilniku tako med drugim
ali

del stavbe,

tem

Po

30

in

stanovanj

imeti

mora

ločena funkcionalna enota

s

biti
svo-

jim vhodom. Za vsako oskrbovano

biti

stanovanje mora
parceli

20

%

gradbeni

zagotovljenega najmanj

parkirnega

0,8

na

mesta,

parkirnih mest

teh

omogočati uporabo

■

so lahko

v enem

Izjema so

prostoru.

deli, namenjeni osebni higieni.

pada individualni prostor
njevanje stvari

s

najmanj 3 m2 oziroma najmanj 2
za

m2

oskrbovanega stanovanja, vendar ga

galo. Če ima oskrbovano stanovanje

biti zagotovljeno dodatno parkirno

balkon ali

namenjeno kratkotrajnemu

parkiranju

motornih vozil oseb,

sme

ki

oskrbujejo stanovalce.

Tudi dostopna pot s površine, ki pri-

V

ložo,

njegova globina

biti manjša od
oskrbovanem

140

ne

cm.

stanovanju mora

cionalno oviranim osebam, površine

90 cm.

V

stavbi z dvema ali več eta-

N

V

?:Z).

Posebne mere in standarde zahteva

gim
85

tudi oprema prostorov,
mora biti
cm

od

med dru-

npr. višina umivalnika

tal,

vtičnice morajo

biti

tlemi, vsa

v enem

bivalnem prostoru

za

stavbo morajo biti široka najmanj

(Vir

vsaj še

in neoviran dostop do stavbe funk-

smejo drseti. Vhodna vrata v

nedoločen čas.

vgrajene v višini najmanj 50 cm nad

nameščen osebni telefonski alarm

ne

se sklene za

biti v prostorih za osebno higieno in

pada stavbi, mora omogočati varen

pa

v najem. Najemna pogodba

morajo z njim povezovati iste skupne

bo z oskrbovanimi stanovanji mora

mesto,

skladu s Pravili za oddajanje oskrbovanih stanovanj

oskrbovano stanovanje z enim

mora

vsako

so vezani na najem.

Stanovanja se oddajajo v

■

tlorisno površino

ležiščem. Tak prostor je lahko zunaj

funkcionalno

Za

ki

za shra-

vertikalne komunikacije oziroma dvi-

osebam.

jemnine in ostalih stroškov,

kemu oskrbovanemu stanovanju pri-

stav-

oviranim

sposobnost plačevanja na-

Vsa-

najmanj
pa

prosilec ni v osebnem
stečaju in

Vsi deli oskrbovanega stanovanja
■

vanim stanovanjem, ne sme
več kot

Med obvezno opremo tudi
telefonski alarm

stavba

namenjen oskrbo-

sposobnost samostoj-

nega bivanja,

oskrbovanih stanovanj za starejše

in

-

in do vseh elementov dostopa

pomoč na daljavo.
Vsa

vrata

in vsaj

eno

okno v os-

krbovanem stanovanju morajo biti
zasnovana ali

opremljena tako, da

jih lahko neovirano

žami mora biti vgrajeno najmanj eno

tle

širine

osebno dvigalo s svetlimi merami ka-

ovirane osebe.

odprejo

oprema pa zahteva tudi

odmike, da se lahko po stanovanju

do njihove sve-

tudi funkcionalno

validskem vozičku.

na

in-

Stopnice v oskr-

bovanem stanovanju niso dovoljene.
Nadzor nad
tega pravilnika
špektor

izvajanjem določb
izvaja gradbeni

in-

Inšpektorata Republike Slo-

venije za okolje in prostor.
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Oskrbovana stanovanja so zmagovalna

nanciranje nakupa nepremičnin, Miha

kombinacija za vse deležnike

Jarc odgovarja, da so nekateri od njih

Po

besedah Mihe Jarca, direktorja Mi-

imajo

Gradnjo oskrbovanih stanovanj v
Sloveniji

po Jarčevih besedah za-

so

jaksa, pri oskrbovanih stanovanjih vsi

dobro plačane službe. Obenem oskr-

čeli prav v Mijaksu.

deležniki dobijo, kar potrebujejo

sta-

bovana stanovanja niso rešitev za vse

zgradili

rejši primerno in dovolj veliko nepre-

sloje v družbi, temveč za tiste, ki imajo

pokazalo, da takšen poslovni model

mičnino za njihove potrebe, od prodaje

lastno premoženje, ki ne služi namenu,

dobro deluje in stanovalcem omogo-

svoje stare pa jim kot rezerva ostane tudi

in želijo v svojem življenju ostati dejav-

ča visoko raven

nekaj denarja. Mlajši potencialni kupci

ni. Nakup oskrbovanega stanovanja

projekte začeli podpirati tako lokalna

si pridobijo staro nepremičnino po nižji

je lahko tudi projekt celotne družine,

skupnost kot država.

tržni ceni, saj cene starejših nepremičnin

saj ga lahko uporablja več generacij.

od leta

2009 padajo

cen novogradenj,

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

uspešni podjetniki, ustvarjalni in

Uspešno so orali ledino

in

-

ne dosegajo več

jo prenovijo in polno

Navaja

Po

primer starejše gospe, ki je

živela v hiši, ki je merila

400 m2,

bivala

so v Ljubljani

tem

so

bivanja, sta

zgradili tudi

in

se

je

njihove

100

oskr-

bovanih stanovanj na Bledu. Pripravljajo nove projekte, širiti se namera-

izkoristijo. Država pa je deležna davščin

pa je kar v kuhinji, ki

od transakcije nepremičnin in prenove,

Ostalih

obenem pa za ljudi, ki so za svojo starost

vzdrževala, zato je hiša propadala.

sami poskrbeli z nakupom oskrbovanih

Mijaksu so njeno hišo prodali

stanovanj za preživljanje tretjega življenj-

tisoč evrov, kupila jo je mlada družina,

ča mesta, kjer imajo zmogljivosti

skega obdobja, ni potrebno institucio-

ki jo je tudi v celoti obnovila.

pa

storitve, ki jih potrebujejo, na dosegu

nalno varstvo, za katerega skrbi država.

je polno zaživela v manjšem oskrbova-

roke (trgovine, gledališče, lekarne ...).

Rešitev za tiste z lastnim premoženjem

loti. Sredstva, ki so ji ostala od prodaje

lastnikov oskrbovanih stanovanj

hiše, ji omogočajo brezskrbno življenje,

let, povprečna starost tistih, ki

ki vključuje tudi potovanja po

bivajo,

nem

Na

široko razširjeno

mnenje v jav-

nosti, da mladi nimajo denarja za fi-

prostorov

je merila 40

Ko

prvih 400 stanovanj

m2.

vajo na območje celotne Slovenije,

ni uporabljala in

zlasti jih zanima Obala. Ob tem Miha

V

Jarc pravi, da starejši ljudje želijo bi-

za 800

vati v mirnih območjih blizu središ-

Ona

stanovanju, ki ga uporablja v ce-

svetu.

Nadaljuje, da

pa

in

je povprečna starost
51

v njih

62.
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'Nakup' dodatnih let življenja

»Od

dopolnjenih šestdesetih

let

pa tja do devetdesetih mine trideset
let življenja. Pri tem se sprašujem, ali
se splača za trideset let življenja

pos-

krbeti za svojo kakovost življenja

v

oskrbovanem stanovanju ali pa bivati
v preveliki nepremičnini, ki jo je treba

vzdrževati in popravljati, kar lahko
lastnika privede tudi v finančne težave,« razmišlja

Jarc. Ob tem dodaja, da

mu je doktor psihologije,

kupil

da si lahko z nakupom takšnega

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

ki je pri njih

oskrbovano stanovanje, pove-

stanovanja človek življenje podaljša
za

»Ker želijo imeti Slovenci nepremičnino v svoji lasti,

80

odstotkov oskrbo-

vanih stanovanj prodamo, le

20

odstot-

kov jih dajemo v tržni najem.

V Nemčiji,

petnajst do dvajset

let. Takšno

stanovanje mu namreč ponudi možnost

bolj dejavnega in ustvarjalnega

bivanja. »Za kupca je pomembno, da
se

veseli,

da načrtuje njegovo opre-

denimo, kjer tudi gradimo takšna sta-

mljanje, da bo urejeno

novanja, je delež najema bistveno višji,«

okusu in potrebah,« razlaga Jarc.

po njegovem

poudarja sogovornik. Je pa gradnja os-

daja, da gre pri tem za novo sodobno

krbovanih stanovanj v Sloveniji cenejša.

obliko bivanja starejših.

Do-
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PREDSTAVITEV MARLES
DOM24h

D0M24h

Pametni dom

-

orihodnosti za udobno in zdravo
oivalno ter delovno okolje
(Smart

home of the future for comfortable and healthy living and vvorking environment)

PRI PODJETJU MARLES HIŠE MARIBOR,
KI JE V SVOJI PANOGI

PREPOZNAVNO

NA PODROČJU

KOT VODILNO PODJETJE

RAZVOJA TEHNOLOŠKI H REŠITEV

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

TRAJNOSTNE IN ENERGETSKO VARČNE
GRADNJE SODOBNIH STANOVANJSKIH
HIŠ IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV,
SO ZADNJA LETA OGROMNO VLAGALI

V RAZVOJ ENERGIJSKO IZJEMNO

UČINKOVITE GRADNJE.

Glavna

področja razvoja v podjetju so
uporaba najsodobnejših tehnoloških reši-

poimenovanega

tev, raba obnovljivih virov in vgradnja ma-

razvoja

terialov

katerih cilj

naravnega izvora,

je za-

gotavljanje zdravega bivanja in čim večjega

bivalnega ugodja.
Podjetje

Marles hiše

dvanajst

Maribor,

Petrol,

ta,

(Marles

Gorenje, Alples,

d. o.

ki vključuje

prepoznavnih in

slovenskih podjetij

je

DOM24h,

predstavitev

demonstracija novega koncepta bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24 ur

na

in

dan, ter podsistemov in izdelkov za pa-

omogočal tudi vse bolj pomembno možnost

ETI,

o., je

sku-

prebojnih

Hiše

Maribor,

Danfoss

JUB, Helios, TBPLUS, Intectiv,

na, Smartis, Špica International),

razvijajodom prihodnosti vokviru

Tra-

Robotiki skupaj
projek-

in tehnološko napredne,

komplementarne rešitve v novo
tualno celovito

gradnje trajnostno
in

naravnanega, pametnega
uporabniku

prijaznega,

povezljivega,

naprednega

ter

zdravega bivalnega okolja.
Projekt DOM24h

ta, ki ga podpirata tudi Ministrstvo za gos-

vanjsko stavbo,

podarski razvoj in tehnologijo ter Evropski

družbe

sklad za regionalni

sodoben

razvoj.

rešitev

vendar

koncep-

ki

poslovni

bo izvedena

na

bo

objekt

sedežu

če tudi hraniti
no energijo

bo

bodo

o.,

zagotavljat

iz energije

uporabniin

polno

bodisi

oskrbo

ki

z električno
jo

bo mogo-

zagotavljati potreb-

za transportna sredstva

objekta,

presežki

hranili

kot

domu. V ta namen

sonca,

terz njo

bo

stanovanjski in

njegovim

bo

tudi opravljanje dela na

bivalni objekt prihodnosti, ki

d. o.

ter

del

na

bivanje ter preživljanje prostega časa

rabnikov

Maribor,

ločen

omogočal tako kakovostno

kom

bo

hiše

večnamenske zasnove

svoje

objekt v osnovi

in

Marles

in za-

za mobilnost uporabnikov objekta.

energijo

bo predstavljal stano-

domu ter celovito

gotavljal tudi osnovne energetske potrebe
Zaradi

Projekt tako združuje posamične na novo razvite

opravljana dela na

energetsko in informacijsko oskrbo

metne stavbe prihodnosti.

vodilni partner konzorcija,
pno

namen predmetnega projekta,

Prvoten

energije

v hranilnikih

oz.

upopa

se

elek-
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gu s fleksibilnostjo energije. Pred podobnimi konkurenčnimi projekti bo imel ključno prednost v tem,
vezan

da bo že v osnovi po-

opremljen bo z digitalnim

v oblak,

dvojčkom ter pripravljen

za

integracijo v

skupnost in energetsko verigo (električno
toplotno), in to tako,

in

da bo imel defini-

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

rane vse stične točke, pravila sodelovanja
in tehnologije za povezavo. Vseboval bo
tudi prvič uvedeno dvosmerno povezavo
s sistemi oskrbe z energijo pametnih skupnosti

pri

električni

in toplotni

energiji ter

podatkih.

DOM24 se bo,

kot edini tako komplek-

sen objekt, lahko

lice

odzival na potrebe oko-

bo glede na to lahko porabnik, proizvajalec ali hranilnik električne in toplotin

pa bo aktivno sodeloval
eiektromobilnosti in pamet-

ne energije, s tem

tričnih baterijah bodisi oddajali v odprto
omrežje. Sam objekt bo tako lahko v ve-

liki

meri

deloval

stavbe,

energetsko samozadosten in
na

konceptu

neto

bo

ničenergijske

ki bo grajena tudi z uporabo

supe-

DOM24h bo superioren v več pogledih:

pri

razvoju

grajen bo na podlagi koncepta neto niče-

nih

skupnosti

nergijske hiše na ravni

nih omrežij. Stavba

bivanja, vključno z

kombinaciji s sodobnimi tehnologijami in-

bo prispeval tu-

tkom ter fazno spremenljivih

di

prezračevanja. V

tom

pametnih napravin pohištva, ki bodo inte-

volj

grirani v enovit informacijski sistem uprav-

udobno

domom.

Sam

in
skozi faze načrtovanja, izvedbe
be vsem

objekt je

BIM-tehnologiji

deležnikom

in

ten

učinkovito

rabo,

ki se

tudi kompatibilno

življenjski cikel spremljala z njegovim

digitalnim dvojčkom (digital tvvin).

in

in

upora-

bo skozi celo-

hovo integracijovproizvodni procesomogoča zelo visoko zanesljivost ter zagotov-

sicer tudi zaradi pasivnih ukrepov, kot so barve in premazi za
bivanje,

uravnavanje vlage

informacije za njegovo maksimalno udobno in

tegralnega načrtovanja stavbe (BIM) in nji-

materialov),

fleksibilen ter bo omogočal zdravo

bo tako

omogočal potrebne

izkoris-

bo okolju prijazen z integriranim koncep»life-cycle thinking«, pameten in do-

objektu bodo partnerji zagotovili uporabo

v

DOM24h

rizolacije, vrhunskega prezračevanja in re-

energetske varčnosti pa

ljanja s pametnim

modelov pametkonceptu

bo industrijsko predizdelana stavba, karv

kuperacije toplote z zelo visokim

projektiran

po

mobilnostjo (nujna bo uporaba t. i. supe-

rizolacijskih materialov, k navedeni stopnji
sistem kontroliranega

vseh

ter

v stavbi. Vseboval
in

povezljivo vrhunsko

notranjo opremo, vključno z raznimi

rati.

Poleg tega

bo

ljeno tehnično kakovost stavbe.
Kot

tak bo DOM24h pomemben ne zgolj

za partnerje v projektu, temveč tudi za ce-

lotno industrijo prefabriciranih pametnih
hiš

in

ponudnike rešitev za pametne stav-

be prihodnosti v regiji ter

EU.

apa-

bo povezljiv z okolico na

različnih ravneh (pretok energije, informacij ipd.) in bo omogočal najnovejše trende
glede omogočanja dodatnih storitev na tr-

g

marles*
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HBBIB

INTERVJU
Matej Vukmanič, direktor Marles hiše

MARLES JE DANES NAJSTAREJSl IN NAJVECJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC MONTAŽNIH
OBJEKTOV. POLEG TEGA, DA JE BIL PRED NEKAJ DESETLETJI V SLOVENIJI SINONIM ZA KUHINJE,
KI

JE BILA SKORAJ V VSAKEM DOMU, PASE PONAŠA TUDI Z VEČ KOT 78-LETNO TRADICIJO

MONTAŽNIH HIŠ. KRMILO PODJETJA KOT DIREKTOR JE PRED DOBRIM LETOM PREVZEL NADVSE

AMBICIOZNI MATEJ VUKMANIČ, S KATERIM SMO OPRAVILI TUDI NADVSE ZANIMIV POGOR.

Podjetje od svojega obstoja zgradilo že več
kot28.000
380

individualnih

objektov in več kot

vrtcev ter šol, kar je razlog, da ima

naše

TOR VODILNEGA PROIZVAJALCA

NA

tja. Opravljal sem delo v oddelkih prodaje

PODROČJU

NAS.

za

KAKO

MONTAŽNIH

STE ZAČELI

HIŠ PRI

POSLOVNO POT PRI

domači trg,

prodaje za tuji trg, naba-

ve in kooperacije, marketinga terfinanc.

podjetje pomembno strateško vlogo na

MARLESU?

področju razvoja montaže gradnje zaradi

V podjetju

znanja, izkušenj o razvoju in proizvodnji ter

sem

trženju montažnih hiš. Sodelujejo z razisko-

zaključku študija ekonomije in opravljeni

sem spoznaltudi delo na gradbiščih in

diplomi sem začel delati kot pripravnik

posebnosti montažne gradnje. Ker meje

institucijami, s konkurenco

valnimi

slovnimi

ter po-

zaposlen že dobrih 16 let. Takoj po

vodilni ljudje v družbi zaupali,
kmalu postal vodja projekta izgrad-

Ker so mi

sem

nje naselja oziroma objektov za trg, kjer

v sektorju prodaje za tuje trge. To je tudi

delo veselilo

področjih, ki so usmerjeni v spodbujanje in

moja prva zaposlitev. Vesel in ponosen

no opravljeno, sem

razvoj

sem, da sem dobil priložnost spozna-

partnerji na

montažne

vseh tistih razvojnih

Marles hiše Maribor d. o. o.

gradnje.

ti
PRED KRATKIM

STE POSTALI DIREK-

delo

in pridobiti dragocene izkušnje v

tako rekoč vseh oddelkih našega podje-

in je bilo

vedno tudi

uspeš-

vzelo kratkem času

napredoval do vodje oddelka in kot prvo

vodstveno funkcijo prevzel mesto dirck
torja

naše

hčerinske družbe na Hrvaškem
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(Vlaries kučed. o. o.) ter mesto vodje po*

družinice v Zagrebu.
Zadnje desetletje, vse do prevzema
funkcije direktorja družbe, sem bil kot

direktor sektorja za prodajo na tujih

tr-

gih odgovoren za nemško govoreče trge,
predvsem za švicarski, avstrijski

ki

trg,

na

in nemš

katerihje Marles vzadnjem času

močno okrepil tržni položaj in se uveljavil
kot priznana blagovna znamka.
Ko je poslovodstvo

na

iskalo zamenjavo

direktorskem mestu naše hčerinske

družbe v Avstriji, sem leta 2012 postal
tudi direktor hčerinske družbe v Avstriji
(Marles Fertighaus) in to funkcijo opravljam še danes.
Štiriletni

mandat direktorja matične

družbe Marles hiše Maribor d. o. o. mi je
bil zaupan na skupščini družbe Marlesa

sme voditi podjetja piramidno, temveč

v času raznovrstnih omejitev doma inv

julija 2019, karsem sprejel z veliko mero

timsko s svojimi najožjimi sodelavci,

ki pa
morajo obvezno prevzemati tudi svoj del

tujini lahko proizvajali v lastni proizvodnji

odgovornosti.

ljati. Tako smo uspeli v letošnjem letu ne

spoštovanja in odgovornosti.
Na

čo

in

celotni poslovni poti sem imel sremožnost črpati znanje

in

izkušnje

Zaposleni so po mojem prepričanju

na zalogo

in jih natojunija začeli dobav-

samozaključiti velik projektza Nemčijo,

svojih sodelavcev. Še danes sem jim hva-

tisti generator uspeha, ki dela na trgu

pač pa pridobiti tudi podobno velikega

ležen za vsak nasvet, navodilo

razliko in zaradi katerega je Marles prav
v zadnjih letih doživel preporod ter utrdil

novega, ki se pravkar izvaja in ga bomo
plansko zaključili do konca leta.

in kažipot,

najbolj pa sem hvaležen sedanjemu ožjemu poslovodstvu

oziroma

članom kolegi-

ja, s katerimi zelo dobro sodelujemo.

položaj vodilnega proizvajalca

montaž-

Tudi način dela smo zaradi izbruha epidemije zelo hitro prilagodili. Zaradi varo-

nih objektov v Sloveniji.

vanja zdravja zaposlenih smo za režijske
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KAKO

SE

SOOČATE S POLOŽAJEM

REKTORJA? KOLIKO

SEBE, ZAPOSLENIH

STE

Dl

ZAHTEVNI

IN TUDI

KAKO
DO

DO POTE

delavce takoj uvedli opravljanje dela od

JE KORONAKRIZA PRIZADELA

MARLES?

JE BILO

POTREBNO VELIKO

PRILAGAJANJA V DELOVNIH PROCE-

doma, v proizvodnji pa smo delo organizirali dvoizmensko v več ekipah, ob tem

KA PROJEKTOV V PROCESU GRADNJE?

SIH?

pa sprejeli vrsto ukrepov za sprotno de-

Vedno znova rad poudarim, da imam ve

Uvodoma velja poudariti, da je podjetje

zinficiranje proizvodnih in ostalih prosto-

liko srečo, saj sem v podjetju Marles tako

Marles v poslovno leto 2020 vstopilo ze-

rekoč odraščal.

lo ambiciozno, s polno knjigo sklenjenih

rov terhkrati poskrbeli za nabavo in uporabo zaščitniki sredstev (rokavice, maske,

najboljšega in daleč najuspešnejšega po-

pogodb za izvedbo objektov v Sloveni-

dezinfekcijska sredstva).

djetja, ki se ukvarja z gradnjo tehnološko

ji, Avstriji, Italiji, Švici, z že sklenjenimi

naprednih lesenih montažnih objektov

pogodbami za izvedbo večjega števila

tujih trgih Švice in Italije, kjer nam zapore

modularnih enotza Nemčijo

meja niso omogočile izvedbo načrtova-

v Sloveniji,

Biti

direktor največjega,

z več kot 78-letno tradicijo in

več kot 28.000 zgrajenimi objekti po vsej
Evropi je vsekakor velika čast, a hkrati tudi zelo velika odgovornost.
Predvsem se zaveda m svoje odgovornosti do sodelavcev in vseh zaposlenih
v sistemu

družbe Marles, kupcev naših

objektov doma in v tujini, dobaviteljev in
partnerjev terseveda do družbenikov, ki
so

sebe sem zelo zahteven

in na

in sskoraj

dokončano popolno prenovo naše pro-

nih

izvodnje v Lovrencu

ukrepi so prepovedovali opravljanje ne-

na

Pohorju. Načr-

neki

način to pričakujem tudi od svojih sode-

montaž, pa tudi posamezni lokalni

tovane proizvodne zmogljivosti so bile

nujnih del. Podobni ukrepi se kažejo tudi

dobre zapolnjene

danes,

in

pričakovanja po pre-

seganju lanskoletnih rekordnih rezultatov
so rasla.
Žal

pa

ko posamezne države ponovno

uvajajo obvezno karanteno za tuje državljane, kar pa ne bi smel biti problem, saj

je ravno v pomladnem času ozi-

roma v času,

ko smo

vsi

pričakovali poln

zagon kapacitet, udarila koronakriza, ki

mi zaupali odgovorno funkcijo.
Do

Najbolj pa smo občutili koronakrizo rra

smo se na okoliščine v poletnih mesecih

pripravili in imamo za morebitno poslabšanje razmer pripravljene rešitve.

nasje prisilila v prilagoditev obsega poslovanja.

NALOGA DIREKTORJA

lavcev. Sem mnenja, da je veriga močna,
kot je močen njen najšibkejši člen, zato

tnih prilagoditev in ker imamo zelo dobro

TJA.

poskušam sodelavce vedno motivirati

razpršene projekte po trgih in po struk-

VTEM ČASU?

turi naših izdelkov,

Ker sem v preteklosti

injim dati razumeti,

da bomo kot skupi-

ali tim dobri samo, če bomo prav vsi
veslali v isto smer. Menim, da direktor ne
na

Ker smo v podjetju

Marles vajeni tovrs-

smo ob

nastopu krize

JE TUDI

POSKR-

BETI ZA NOVE, SVEŽE POSLE PODJEKOLIKO OD

TEGA VAM

JE USPELO

skrbel za prodajo

in imam zaradi

vse svoje vire preusmerili v proizvodnjo

na tujih trgih

modularnih enotza Nemčiio, ki smo

ogromno kontaktov, sem seveda še ved-

jih

tega v tujini
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ših trgih zahodne Evrope (Avstrija, Nemčija, Italija in Švica).

od nastopa koronakri-

V Sloveniji smo

ze pa vse do danes postavili več kot 30

objektov, pri čemer velja poudariti, da
smo od junija do septembra večji dei na-

ših

virov preusmerili v

izdelavo objektov

tuje trge, med katerimi moram izpo-

za

staviti

postavitev36 mobilnih lesenih do-

mov oziroma

objektovza Nemčijo.

Glede na to, da na tujih trgih prodamo
dve

tretjini

vseh naših objektov, se lahko

pohvalimo, da smo v obdobju od korona-

krize pa do danes v tujini postavili približno 100 objektov, skupaj pa nekaj

kot

manj

140.

PODJETJE ZAGOTOVO SPREMLJA

JE KUPCE.

SVO-

LAHKO POVESTE, KDO

no bolj ali manj vpet v prodajne procese

trenutek nismo izpustili položaja izpod

JE VAŠ

terstike s partnerji iztujine. Poseldelamo

nadzora

Gradnja hiša je eden najpomembnejših

in zato

prav v času korone skle-

TIPIČNI

NAROČNIK?

ljudje in ne podjetja, zato se še zmeraj

nili nadpovprečno veliko število pogodb

trenutkov v posameznikovem življenju.

marsikateri tuji partner obrne neposred-

doma tervtujini.

V podjetju

name. Tako smo

pred nedavnim us-

Uspešno prodajo beležimo praktično

peli skleniti nekaj pomembnih poslov v

na vseh naših prodajnih trgih, od doma-

tujini, med katerimi bi izpostavil gradnjo

čega

no

82

mobilnih lesenih domovvsklopu treh

trga do prodaje v

Švici, Nemčiji in

Avstriji ter v zadnjih mesecih ponovno v

Marles se zavedamo, da dela-

mo v panogi, kjer

kupcem uresničujemo

dolgoletne, celo življenjske cilje

in sanje.

Ljudje, sploh pa se mi zdi Slovenci, jemljemo dom kot nekaj svetega, nekaj, po

naselij v Nemčiji ter izgradnjo naselja z

Italiji. Kar pa se tiče proizvodnih zmoglji-

čemer hrepenimo vse življenje.

več posameznimi objekti

vosti, bi omenil, da smo v začetku letoš-

hiša postavljena, jo načeloma na proda-

njega leta zaključili selitev naše proizvod-

jamo, oddajamo ali seselimo v drugo. V

in

enim večsta-

novanjskim objektom v Švici. Oba večja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

NAM

ko je

In

projekta sta pravkarv realizaciji in predstavljata največji posel na naših zunanjih

Pred nedavnim

trgih. Funkcija direktorja je v takšnih pri-

merih zelo pomembna in je prednost pri
pogajanjih, saj seodiočitve na predlog

KAJ

PROIZVODNJO ŽE

ČASA ZASEDENO

V KOLIKOR

izpostavil gradnjo 82 m obilnih lesenih

KROGIH KROŽIJO GOVO-

RICE, DA IMATE

TO DRŽI,

DO

NE-

MARCA 2021.

SO TO

skleniti nekaj

pomembnih poslov v tujini, med ka terim i bi

mojih sodelavcev lahko sprejemajo takoj.

V GRADBENIH

smo uspeli

domov v sklopu treh naselij v Nemčiji

NAJBRŽ ZA

VAS SLADKE SKRBI?

Tega sam sicer nisem zasledil, pa vendar
nje z dveh lokacij na eno v Lovrenc na

tem

zapolnjene. Osebno sem sicer mnenja,

Pohorju, kjer smo hkrati izvedli popolno

od npr. Američanov, ki po neki statistiki v

da se položaj na trgu lahko zelo hitro

posodobitevstrojne opreme. Z omenje-

življenju najmanj trikrat menjajo dom.

spremeni, zato v prizadevanjih po vsa-

no prilagoditvijo so se naše zmogljivo-

kodnevnih izboljšavah nikakor nesme-

sti

mo zaspati. Še več, prav v coni udobja je

večjo prožnost ob vsakokratnih tržnih

kako pomembno vlogo igramo vposameznikovem življenju, jemljemo naš

treba še bolj trdo delati in se truditi, saj

nihanjih.

vsakdanji posel zelo osebno. S kupcem

drži,

da

imamo zmogljivosti

zelo dobro

povečale, hkrati pa nam omogočajo

bo samo to zagotovilo dolgoročno rast,
KOLIKO

se takoj

NAVIRUSA PRI

nju na trgu.

Na tem

mestu moram izpo-

HIŠ JE ZRASLO V ČASU KORO-

Struktura prodaje v podjetju Marles hiše
Maribor d. o. o. je

preteklih mesecih,

V Sloveniji

koronakrize, opravili izjemno delo. Niti za

Marles zavedamo,

po

v fazi izdelave projektne dokumentacije

poznamo njegove navade, običaje, tudi

NAS?

staviti svoje sodelavce v podjetju, ki so v
sploh pa po nastopu

Ker se v podjetju

spletemo zeio tesne kontakte, zato da že

predvsem pa sposobnost podjetja, da
prilagodi spremenjenemu sta-

pogledu smo popolnoma drugačni

trgih zelo razpršena.

postavimo tretjino vseh objek-

tov, ostali dve tretjini pa na najzahtevnej-

njegove zeio osebne značilnosti, saj samo tako lahko naredimo hišo,

ki

mu bo

služila v vseh življenjskih obdobjih.
Danesje vse več

ljudi okoljsko ozave-
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nadzorin možnost upravljanja.
Čepravse opisani objekt zdi marsikomu kotznanstvena fantastika, sev podje-

tju Marles lahko pohvalimo, da smo z 12
prepoznavnimi slovenskimi partnerji takobjekt razvili oziroma ga razvijamo

šen

v sklopu enega najbolj prebojnih sloven-

skih razvojnih projektov, pri katerem ima
Marles vlogo vodilnega partnerja.

Pro-

jekt, vreden več kot 15 milijonov evrov,
jevfazi projektiranja in bo vfizični obliki
postavljen na sedežu podjetja Marles v

začetku leta
DEL

2021.

NOVOSTI IN

LETOS

MARCA, KO STE OBJAVILI SO-

izobraženih, tako da v ožji izbor

ja različnih superizolacijskih materialov,

DELOVANJE

uvrstijo podjetja, ki zagotavljajo certifici-

na drugi strani pa so »samo« energetsko

PRI PROJEKTU

rano

kakovost ob ustrezni ceni in nudijo
popoln servis v celotni fazi gradnje objek-

učinkovitesistemezamenjaii sistemi vi-

NOVOST ODZVALI

sokoučinkovitih nizkoenergijskih hiš, pasivnih sistemov in aktivnih hiš.

IN

ta. Za kupce je zelo pomembna tudi ener-

ščenih

in

Sodobni trendi v montažni gradnji tako

getska varčnost objektov ter možnost po-

S SKUPINO VOLKSWAGEN

ALI JE PRI

MOON. KAKO

SO SE

POTENCIALNI

NAS ŽE IZVEDEN

NA

KUPCI

KAKŠEN

PROJEKT?

Vzačetku letošnjega leta je

pri

nas zaži-

polne individualnezasnove in individu-

sledijo vrhunskim tehnologijam in razvo-

velo partnersko sodelovanje med

alnega pristopa. Predvsem pa opažamo,

ju tehnološko naprednih rešitev, čedalje

he Slovenija

dajeza kupcezelo pomembna dolgolet-

bolj pa je pomembna izraba alternativ-

zagotavljanje energetske in snovne učin-

na tradicija in stabilnost podjetja,

nih virov energije in povezljivost objekta

kovitosti na področju bivanja terzago-

s svojim okoljem. Tehnološko dovršena

tavljanja mobilnosti. Navedeno skupno

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

POVEZOVANJA S

JE BIL ŽE PREDSTAVLJEN

TRAJNOSTJO

ki

se

tehnološko dodelanih

in

Porsc-

Marles hišami Mariborza

in

objektih, ki ohranjajo kakovost in vred-

montažna hišajetako narejena izsuperi-

prizadevanje se najbolj odraža na po-

nosttudi vdaljšem časovnem obdobju.

zolacijskih materialov, za delovanje upo-

dročju polnilne infrastrukture v procesu
elektrifikacije mobilnosti, saj sta tako

tukaj spoznajo, da so Marlesovi

rablja obnovljive vire energije, kot so npr.

objekti dolgoročno optimalna izbira, saj

napredne toplotne črpalke, rekuperacij-

Marles hiše Maribor kot Porsche Slove-

z Marlesom izberejo udoben, varčen in

nija vodilna predstavnika v panogah pri

tehnološko dovršen objekt, v katerem

ske naprave in sončne elektrarne. Vse te
napredne rešitve med drugim omogoča-

skrbi za doseganje zahtev nizkoogljične

bodo lahko bivale

jo popolno neodvisnost objekta od vi-

družbe.

rov energije. Tako se s pomočjo solarnih

odgovornost predstaviti tudi kupcem in

n

generacije

zadovoljnih

kupcev.

VZADNJIH

DESETIH LETIH

DO VELIKIH

SPREMEMB V

GRADNJI. POUDAREK

NA KAKOVOSTI

MONTAŽNI

JE PREDVSEM

GRADNJE, KI SE JE

ZELO IZBOLJŠALA,

kolektorjev proizvaja električna energija,

jim ponuditi prihodnost bivanja ter logi-

ki jo objekt koristi

stike že danes.

za svoje delovanje, pre-

sežki te energije pa se shranjujejo v hranilnikih energije oziroma baterijah, preko

medpanožna povezovanja oziroma pove-

katerih se polnijo električni avtomobili,

zovanja, ki presegajo združevanje znotraj

Danes

so v svetu vse bolj prisotna

najnaprednejše naprave pa celo komuni-

posameznih industrijskih panog, predv-

GRADNJA«, KI

cirajo z okolico in omogočajo samostojni

sem zaradi prepletenosti znanj in

dvosmerni promet te energije z okolico

logij.

PA JE DANES ŠE VSE KAJ
HIŠA). V KATERO

način želimo svojo okoljsko

VEČINOMA PA SE

POUDARJA »PASIVNA

PRIHODNJIH

JE PRIŠLO

Na ta

VEČ (AKTIVNA

SMER SE NAGIBATE V

Za uspešno povezovanje in sodelova-

ob viških ter primanjkljajih.

LETIH?

V

tehno-

takšen tehnološko napreden objekt,

Panoga industrijske proizvodnje mon-

ki je v veliki

tažnih objektov je v zadnjem desetletju

sten

doživela razcvet.

gijske stavbe, so vgrajeni pametni gos-

-omogočiti stranki kakovost bivanja in

podinjski aparati (pametni hladilnik ipd.)

mobilnosti na najvišji

terdruga notranja oprema s čutnimi

možnim

tjem razvijali

Če smo

še pred desetle-

preproste sisteme gradnje

ter dajali poudarek gradnji z naravnimi

in

in

meri energetsko

deluje na zasnovi

samozado-

nje pa so seveda potrebni tudi podobni,
če ne že skupni cilj. In ta je pri partnerstvu

neto nič ener-

okolju prijaznimi materiali, je trend danes

zaznavami

povsem drugačen.

občutka glede na razpoloženjsko stanje
prijazni materiali z

spreminjanje ambientnega

in

Porsche Slovenija jasen
ravni

(z najmanjšim

obremenjevanjem okolja).

Dejstvo je, daje električna mobilnost
realnost, kije pred nami. Uporabnost,

uporabnikov. Takšen objekt je povezljiv z

priročnost in prostornost zadnje genera-

majhnim odtisom C02 postajajo vse po-

uporabnikom preko za to posebej razvi-

cije baterijsko-eiektričnih in elektrificira-

membnejši in so danes stalnica pri proi-

tih

zvodnji montažnih hiš. Prišlo je do razvo-

ki uporabniku omogočajo neposreden

Naravni

in okolju

za

Marles hiše

in naprednih multimedijskih aplikacij,

nih avtomobilov je že skoraj

povsem

pri-

merljiva z avtomobili, ki jih ženejo motorji
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gradnjo lesenih montažnih objektov.

Obtem velja poudariti, daje vsaka naša hiša proizvedena v enakem kakovostnem razredu,

ne glede na to, ali je hiša

namenjena v Švico, Nemčijo, Avstrijo ali
v Slovenijo. Imamo nadzorovan proces

proizvodnje, ki ga večkrat letno nadzirajo

neodvisni inštituti

iz Avstrije in

Nemčije

podlagi pozitivne presoje po-

nam na

in

deljujejo najvišje standarde kakovosti za
izgorevanjem. Doseg električ-

z notranjim

nih avtomobilov

raste in dneva v dan

že

-

izkusiti

koncu tudi certificirati.

in na

to je seveda potreben čas in

montažno gradnjo.

Za

menimo, da

trenutne, še posebej pa prihajajoče gene-

so

racije obljubljajo med 300 in 500 kilome-

gi zelo pomembne. Kako naj podjetje, ki

tri dosega z enim samim polnjenjem.

je na trgu samo nekaj let in letno postavi

OBJEKT VZDRŽEVATI

Bistvo pa seveda ostaja - samo redno polnjenje na domači hišni postaji ali

nekaj objektov, razvije resnično najboljše

DESETIH LETIH

tehnološke rešitve, ki smo jih v Marlesu

Življenjska doba vsakega objekta, ne

polnilnici omogoča preprostost, uporab-

razvijali in dodelali vzadnjih desetletjih?

nost, dosegljivost in navsezadnje tudi

Menimo, da

glede na to, ali gre za masivno oziroma
klasično gradnjo ali montažno gradnjo, je

ugodno ceno energije.

takšnimi nepreizkušenimi ad hoc rešitva-

Od zdaj tako kupcem družinskih hiš ali

prav izkušnje

to

in tradicija v

ni mogoče in

naši pano-

na koncu s

vedno izgubi kupec.

mi

hitro, preprosto

in

na enem

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

odločitvi za nakup hiše.

mestu že ob

Ne leto,

kupec

OZIROMA VEČINA VAŠIH PRO-

JEKTOV JE

ŠIH

IZVEDENIH TUDI

MEJA. KATERI

MEMBNEJŠI,

IZVEN

NA-

DOMAČI

ALI TUJI?

KAKŠ-

NO

TOV DOMA IN VTUJINI?

bo energijo pridobival s pomočjo sonca

Marlesje največji proizvajalec montažnih

trične energije.

In

če ktemu dodamo še

od ličnost energetsko varčnih Marlesovih
hiš, trajnostna načela gradnje

in bivanja

ter pametno upravljanje doma, je prihod-

ŽIVLJENJ-

KAKO JE TREBA

NA PRIMER

PO

BIVANJA?

odvisna od več dejavnikov, med katerimi

JE RAZMERJE

IZVEDENIH

vgrajenih materialov in opravljenih storitev, opravljeno delo oziroma montaža na
gradbišču in stem povezano spremlja-

TRG JE ZA VAS PO-

se bo lahko po želji odločil tudi za vgrad-

jo hranil v domačem hranilniku elek-

HIŠE?

nje oziroma izdelave objekta, kakovost
VELIKO

njo fotovoltaičnega sistema, s katerim
in

JE POVPREČNA

sovsekakornajpomembnejši način grad-

drugih Marlesovih bivalnih objektov ne

bo treba iskati drugih možnosti za polnjenje, saj bodo lahko vse potrebno uredili

KAKŠNA

SKA DOBA VAŠE

PROJEK-

nje ter na koncu doslednost uporabnika
objekta, da skrbi, vzdržuje in servisira
objekt celoten življenjski cikel.
sem poudaril uvodoma,

Kot

ne vidim

objektov v Sloveniji in ima najdaljšo tra-

bistvenih razlik med vzdrževanjem mon-

dicijo. Tako na letni ravni proizvedemo

tažne

več kot

hišo kot vsako drugo stvar negovati, ser-

220

objektov, od katerih dobri

dve tretjini izvozimo na tuje trge.

Na

vseh

zunanjih trgih na letni ravni ustvarimo

klasične hiše, saj je treba vsako

in

visirati

in

vzdrževati.

To ne

pomeni nič

drugega kot biti skrben gospodar.

nost takšnega bivanja zagotovljena že

polovico vseh naših prihodkov in to samo

danes.

z dobavo in sestavljanjem osnovnih ele-

nja, kakšna je življenjska doba montažne

mentov hiš, torej brez gradbeno obrtniških del, ki jih matična družba Marles pra-

je ta lahko 100 in več let. Če pogledamo,

viloma izvaja samo na domačem trgu.

kakšno tradicijo imajo lesene montažne

ZA VAS

KAJ

POMENITA KAKOVOSTNA

GRADNJA IN
PROCESU

IZVEDBA?

KAJ

JE VTEM

NAJPOMEMBNEJŠE?

Kakovostna gradnja jetista, ki

posame-

Na

Seveda se še zmeraj pojavljajo vprašahiše, na kar pa prijazno odgovarjamo, da

tujih trgih namreč dokončanje objektov

hiševSkandinaviji ali na Japonskem, kjer

na ključ organizira naše

leseni objekti nudijo streho nad glavo lju-

hčerinsko podje-

zniku dolgoročno zagotavlja objekt, ki ne

tje (kot npr. v Avstriji) ali pa naši pogodbe-

dem že več kot

200

izgublja vrednosti in ki dolgoročno ohra-

ni partnerji.

les kot

material izjemen gradbe-

nja

enako raven kakovosti kot na dan

Ponosni smo, da nas tudi vtujini, kjer

ni

naravni

let, ugotovimo, da je

material. Seveda pa morejo biti takšni

postavitve objekta. Kakovostna grad-

so standardi montažne gradnje na naj-

objekti grajeni kakovostno in iz najboljših

nja se ne začne z postavitvijo objekta na

višji ravni in kjersta zahtevani vrhunska

materialov.

gradbišču, temveč mnogo prej. Sploh
v naši panogi, kjer so elementi objekta

izvedba ter preverjena kakovost vgrajenih materialov, prepoznajo kotvisoko-

to smo zares ponosni.

industrijsko predizdelani in se na grad-

tehnološko podjetje, vredno zaupanja.

bišču sestavljajo v celoto.

In

delave elementov

najboljše materiale,

loten

V

procesu

iz-

ni dovolj vgrajevati

le

pomemben je ce-

VAM

JE MORDA ZNANO TOČNO ŠTE-

VILO PRODANIH
NASTANKA

HIŠ VSLOVENIJI OD

PODJETJA PRED VEČ KOT

tovanja hiše in priprave vseh detajlovza

Marles prepoznajo najboljše rešitve za
gradnjo svojega doma. Tega se zaveda-

poznejšo izdelavo in namestitev. Lahko

jo tudi domači kupci, ki Marles štejejo za

objektov ne poznamo, saj je teh prepro-

gremo še korak ali dva nazaj, saj je treba
vse rešitve in detajle prej preveriti, pre-

eno najnaprednejših, razvojno usmerje-

sto

proces,

ki

se začne že v fazi načr-

prav zaradi tega nam delež prodaje na
prav vseh zunanjih trgih nenehno raste,
karje dokaz več, da tuji kupci v podjetju

In prav takšne objekte gradi
Marles že več kot78 let po vsej Evropi. Na

nih

in

tehnološko dovršenih podjetij za

78

LETI?

Točnega števila postavljenih Marlesovih

preveč. Pred kratkim smo v podjetju

izdelali analizo

in

prešteli objekte v do-
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ločenem večdesetletnem obdobju ter to
pomnožili s časom od nastanka podjetja oziroma začetka proizvodnje. Prišli

do neverjetnih

smo

28.000 postavljenih

objektov in nekaj manj kot 400 postavlje-

nih vrtcev, šol, hotelov

ter drugih večjih

investicijskih objektov. Ti objekti stojijo
praktično po vsej Evropi, največ pajih jev
Sloveniji, Avstriji in Nemčiji terna ozemlju

bivše Jugoslavije.
Ker

naše objekte izdelujemo

in

postav-

ljamo že skoraj 80 let, smo v tem dolgem
obdobju uspeli pri ljudeh doma in v tujini

pridobiti polno zaupanje. Pravzaradi

našo blagovno znamko lahko

tega smo

umestili na mesto najboljšega

in največ-

Umestitev podjetja Marles je zapisana v
pravi, da so Marles hiše vo-

vem rojstnem kraju v Nemčiji lani

jega proizvajalca montažnih objektov v

naši viziji, ki

Sloveniji. Ljudi, ki bi jim bila naša blagov-

dilni ponudnik

na znamka

ju gradnjesodobnih lesenih objektov v

leseni izdelek Nemčije v letu

Evropi. Štejemo se za pionirjev montažni

doberobčutek.

tuja, je zelo malo oziroma jih

praktično ni.

izvirnih

rešitev na področ-

posta-

vil naselje mobilnih lesenih objektov,

za

karsmo prejeli tudi nagrado za najboljši
2016.

Zares

gradnji in hkrati za vizionarje. Iz naših vrst
KAKŠNA

JE VAŠA

PREDNOST PRED

KONKURENČNIMI
TAŽNIH

HIŠ PRI

PREPRIČATE
TAKO

PROIZVAJALCI

NAS

MON-

IN VTUJINI? S ČIM

POTENCIALNEGA KUPCA

PRI NAS KOT VTUJINI? NAJBRŽ

NI VSE V OGLAŠEVANJU?
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V Sloveniji

je montažna gradnja trend. To

so se namreč razvila mnoga Marlesu konkurenčna podjetja v Sloveniji, od katerih

nekatera celo dosegajo podobno kakovostno raven

gradnje, karseveda pozitiv-

no vpliva na razvoj celotne panoge.
In

ALI TUDI SAMI ŽIVITE V MARLESOVI
HIŠI?

več kot deset let

Že

živim

v najlepši

danes se spominjam trenutkov sreče, ki

tu je treba poudariti, da Marlesu ne

sva jih z ženo doživljala, ko je leta 2009

zaupajo samo slovenski kupci, za katere

podjetje Marles za najino družino posta-

dokazuje tudi vedno večje število ponud-

je Marles sinonim za montažno gradnjo,

vilo hišo

nikov montažne gradnje, ki naj bi jih bilo

ampak tudi številni avstrijski, nemški,

ših trenutkov v mojem življenju

po nekaterih ocenah več kot 60. Pa vendar moremo biti objektivni in posvetiti

italijanski in švicarski kupci, ki so v Mar-

za vse lepe trenutke,

lesovi hiši prepoznali objekt, v katerem

preživeli v njej.

pozornost tistim,
in

ki

so na vrhu piramide

postavljajo trende montažne gradnje

pri nas in vtujini.
Sam

ocenjujem, da sta v Sloveniji poleg

in

najboljši hiši. Seveda v Marlesovi hiši. Še

želijo bivati in ga imeti za svoj dom. Tu ne

in nov

Zato vem,

dom. Bilje eden srečnej-

ki

in

osnova

smo jih do danes

kakšna čustva obhajajo naše

igra bistvene vloge cena, češ da se tujci

kupce ob začetku montaže hiše, in temu

odločajoza našeobjekte, kerso cenovno

posvečamo veliko pozornosti. Sam pra-

dostopnejši. Tu gre za prepoznanje

na-

vim, da je začetek montaže hiše vrhunec

Marlesa mogoče še dva ponudnika kako-

še kakovosti,

vostne montažne gradnje, vsi ostali več
aii manj iščejo v našem poslu t. i. bližnji-

rešitev,

merilu, ter na koncu za zaupanje kot naj-

nutkov toliko letin pri toliko družinah je

ce, zaradi katerih

pomembnejše vrednote, ki jo v Marlesu

res nekaj izjemnega.

so na slabšem najprej

kupci, nato pa vsa panoga.
V Sloveniji

je tako le peščica podjetij, ki

ki

izkušenj in konstrukcijskih

so najnaprednejše v svetovnem

druženja z vsakim kupcem, kajti na dan
privrejo čustva in ponos. Biti del teh tre-

prepoznajo tako slovenski kottuji kupci.

Nedavno sem bil na sestanku v

Švi-

KAM

SE NAGIBA GRADNJA VAŠIH

imajo lastno proizvodnjo, vse zakonsko

ci, kjerje predsednik nadzornega sveta

OBJEKTOV V NASLEDNJIH LETIH?

zahtevane certifikate

večje kooperacije obnemel in ostal brez

POUDAREK LE

besed, ko je izvedel, daje

LIH

in

ki gradijo sklad-

no z veljavno zakonodajo.

Marles v njego-

NA ZDRAVIH

ALI NA »PAMETI«

BO

MATERIA-

HIŠE?

Nenehna prisotnost na najzahtevnejših
zahodnoevropskih trgih tervečdesetletna tradicija sta razlog,

V Sloveniji je montažna gradnja

trend. To dokazuje tudi vedno večje število

vodilni proizvajalec lesenih montažnih
nizkoenergijskih, pasivnih oziroma skoraj
ničenergijskih objektov. Spreminjajoče se

tržne razmere

ponudnikov montažne gradnje, ki naj bi
jih bilo po nekaterih ocenah več kot 60.

da smo v Slove-

niji in tudi izven naših meja poznani kot

in

konkurenca,

kijo sreču-

jemo vtujini, nas izleta v leto spodbujajo, da nadgrajujemo svoje delo in izdelke
terjih skušamo še bolj približati kupcem
in

njihovim željam. V ta namen nenehno
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ustvarjamo večjo dodano vrednost pri
prodaji naših hiš kotv Sloveniji. Vse to,
predvsem pa izjemna prizadevanja prav
vseh zaposlenih v našem podjetju, je pripeljalo do tega, da smo uspeli doseči te
izjemne rezultate.

I N ŠE ZA KON EC
NAJLJUBŠI
KI

-

ALI

OBSTAJA VAM

MODEL ALI KONCEPT

HIŠE,

JE NASTAL V MARLESU?

Teh je kar nekaj.

Danes

so težnja sodob-

ne hiše z velikimi steklenimi površinami
nove ideje, postavljamo smer-

razvijamo
nice

nizkoenergijske, pasivne in skoraj nič

vosti pričakujejo na področju tehnologij,

in

ki bodo omogočale izkoriščanje

strehe ali enokapnice sodobnega videza.

virov iz

linijami. Prednjačijo ravne

energijske lesene gradnjetersodelujemo

okolja, kjerse bo izboljšala učinkovitost

Arhitekturne

z drugimi poslovnimi subjekti s ciljem, da

sedanjih toplotnih črpalk. Prav tako je

desetletju zelo spremenile, zato po tovrs-

kupcem ponudimo sodoben in tehno-

pričakovati učinkovitejše sisteme, ki bodo

tnih hišah kupci vedno bolj povprašujejo.

loško najnaprednejši izdelek. Tako smo

omogočali še bolj nadzorovano prezrače-

naš

vanje. Veliko možnosti vidimo tudi pri ra-

gradnje zelo približali ekološki

sistem

Ker imamo

usmeritve so

se v zadnjem

v podjetju Marles daleč naj-

večji projektivni biro, vsako hišo prilago-

gradnji, ki bo po našem mnenju v prihod-

zvoju sistemov, ki bodo omogočali izrabo

nje še pridobila na veljavi. Zato v svoje

energije

objekte vgrajujemo izključno preverjene

kijih je pri obratovanju objekta prav tako

neke tipske rešitve, so preteklost.

treba izkoristiti.

je praktično vsaka hiša individualna in

in

certificirane materiale najvišje kakovo-

sonca in vetra ter tud i padavin,

sti, ki jih naši inženirji ob strogo načrto-

vanih detajlih

in z industrijsko

KAKO

USPEŠNO

proizvodnjo razvijejo v objekte z izjemnim

V LETU

bivalnim ugodjem.

LETA 2020?

gradbenih materialov, ki

velik ekološki

Prepri-

Danes

imajo

JE MARLES POSLOVAL

OZIROMA V PRVI

KAJ

KAŽEJO

2019

POLOVICI

ŠTEVILKE?

Koncept

pravilne notranje razporeditve

prostorov postaja pomembnejši od zuna-

njega videza.

smo zaključili z rekor-

Glede na

smernice v svetu

pa bo hiša v

dnimi rezultati. Beležili smo daleč največ-

prihodnosti mnogo več kotsamo dom.

je prihodke vzgodovini podjetja, in sicer

Vedno bolj bo pomembna kot prostorza

preko 25 milijonov evrov, ter rekorden do-

opravljanje dela od doma in kot prostor,

jo k minimalnim stroškom vzdrževanja v

bičekvvišini približno 1,1 milijona evrov.

ki

celotni življenjski dobi objekta.

Tako smo v primerjavi z letom prej uspeli

nje prostega časa. Hiša prihodnosti bo

dvigniti prihodke za dobre štiri odstotke,

simbioza doma, dela od doma

dobiček

ga časa. Hkrati pa bo hiša preko naprednih sistemov tudi vir energije za ogrevanje in polnjenje električnih avtomobilov.

pomen,

hkrati

2019

Poslovno leto

ničenergijskih hiš z vključevanjem obnovljivih

dimo individualnim željam kupca.

čanja, da so montažne hiše lahko samo

prilagojena posameznikovim željam.

natančno

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

preprostimi

pa prispeva-

V razvoj

hiš vključujemo razvojne trende

in

novo-

materialov, kottudi ele-

sti na področju

mente ekologije in

energijske varčnosti.

Pomembno vodilo

pa

je posameznik, saj

pa smo

v primerjavi z letom 2018

povečali skoraj za štirikrat. Odlični rezultati so posledica dolgoletnega vlaganja v

bo posamezniku omogočal preživlja-

želimo, daje vsaka hiša plod individualnih

razvoj

želja, s čimer kupcu omogočamo optimal-

terdoseganja odličnih prodajnih rezul-

smo v Marlesu že prepoznali in

no zadovoljstvo. V svoji strateški usme-

tatov predvsem v tujini, kjer praviloma

mo v sklopu projekta Dom24h.

ritvi

nenehno

stremimo k

in optimizacijo poslovnih

procesov

Takšen nov koncept doma

in proste-

oziroma

hiše

ga izvaja-

inovacijam in

izboljšavam ter spremljamo novosti s področja montažne lesene gradnje, trende
in

okoljske usmeritve.
Sicer pa

gre naš razvoj tudi

vsmeri po-

V podjetju se lahko pohvalimo, da z 12

polne energetske samozadostnosti ve-

čine objektov.

To dosegamo z

dodatnimi

ukrepi na področju zmanjšanja energetskih

izgub na eni strani terz implemen-

tacijo

naprav za pridobivanje energije

iz

slovenskimi partnerji razvijamo
tehnološko napreden objekt v sklopu

okolja na drugi strani. Pri izolaciji objekta in

njegovi

neprepustnosti za

tehnološko že

zrak smo

mljivim in optimalnim rešitvam, pri kate-

h je pomembno samo še razmerje med
vloženo ceno in doseženim učinkom. Kot

ri

že

omenjeno,

enega najboljprebojnih slovenskih

blizu stroškovno še spreje-

pa

lahko naši kupci več no-

razvojnih projektov, pri katerem ima
Marles vlogo vodilnega partnerja.
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Štipendije od A do Ž: vodnik za dijake in
študente
07.10.2020 | 15:54

Čas branja: 15 min

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

Država in druge institucije, tudi nevladne
organizacije in različne tuje ustanove dijakom
in študentom ob šolanju omogočajo prejemanje
štipendije – dopolnilnega prejemka, ki omogoča
pokrivanje osnovnih stroškov izobraževanja.
Na voljo je več vrst štipendij, pogoji za
pridobitev pa so za vsako drugačni. Jih
poznate? Vsekakor se splača preveriti, ali jih
morda že izpolnjujete oziroma kakšen uspeh
morate doseči, da boste lahko za štipendijo
zaprosili prihodnje leto. Pripravili smo pregled
vseh štipendijskih možnosti od A do Ž.

Verjetno ste že slišali za koga ali pa poznate koga, ki prejema
Zoisovo, državno ali občinsko, morda kadrovsko štipendijo.
Vendar je na voljo še precej drugih. Take so na primer štipendija
za deficitarne poklice, pa štipendija Slovenske vojske ali
štipendija za poklice umetniške smeri, ki jo razpisuje
ministrstvo. Štipendijo lahko pridobite tudi za izobraževanje v
tujini. Pojdimo po abecedi.
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A: Ad Futura - štipendije za izobraževanje v
tujini
Štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju izobraževanja
mladih v tujini in izobraževanja tujih državljanov v Sloveniji.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
vsako leto razpisuje različne oblike štipendiranja in
sofinanciranja mednarodne mobilnosti dijakov in študentov.
Pogoji: štipendije Ad futura se dodelijo za študij v tujini
(izobraževalno ustanovo si vlagatelj lahko izbere sam) ali za
študij na Evropskem univerzitetnem inštitutu (EUI). Dodeli
jo se tudi v primeru študijskega obiska ali zaradi sodelovanja
na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Razpise za
štipendije lahko najdete na strani Javnega

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

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada Republike Slovenije. Štipendija
za doktorski študij na EUI se dodeli na oddelkih ekonomije,
prava, zgodovine in civilizacije ter političnih in družbenih
ved.
Višina: štipendija se dodeli v višini nepokritega deleža
šolnine oziroma največ 15 tisoč evrov na leto in za življenjske
stroške največ v višini 7.200 evrov, 12 tisoč ali 15 tisoč evrov
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za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer
se študent izobražuje.
Rok prijave: razpis se izda decembra, rok za prijavo pa
poteče v aprilu.
Obveznosti: končanje študija (pridobitev zadevne stopnje
izobrazbe) in po koncu študija zaposlitev pri delodajalcu s
sedežem v Sloveniji za obdobje, enako obdobju prejemanja
štipendije. Podrobneje je obveznost zaposlitve urejena v
zakonu o štipendiranju in pravilniku o dodeljevanju
štipendije Ad futura.

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

D: državne štipendije

Nives, 24 let: “Državno štipendijo prejemam od
prvega letnika dodiplomskega študija. Zanjo
sem zaprosila, ker izpolnjujem vse pogoje za
pridobitev. Trenutno dobim 150 evrov na
mesec, se je pa znesek skozi leta spreminjal.
Š
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Štipendija mi je omogočila plačevanje sprotnih
stroškov, kot so prevoz, bivanje v študentskem
domu, hrana.”
Državna štipendija je med vsemi najpogostejša, saj jo je lani
prejemalo več kot 50 tisoč upravičencev, med katerimi so
prevladovali dijaki. Namenjena je otrokom iz socialno šibkejših
družin za kritje stroškov izobraževanja, podeljujejo pa jo
pristojni centri za socialno delo. Možno jo je pridobiti tako za
šolanje v državi kot tudi za izobraževanje v tujini. Analiza
dodeljevanja državnih štipendij v obdobju 2010–2018 kaže na
to, da je v letih 2010–2018 število prejemnikov državnih
štipendij raslo, medtem ko se povprečna višina državne
štipendije znižuje.
Pogoji: do državne štipendije so upravičeni dijaki, študenti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ter udeleženci izobraževanja odraslih, ki so državljani
Slovenije in so bili v program nižjega poklicnega ali drugega
strokovnega izobraževanja prvič vpisani pred 22. letom
oziroma v program višješolskega ali visokošolskega
izobraževanja prve ali druge bolonjske stopnje pred
dopolnjenim 27. letom. Poleg tega ne smete biti zaposleni,
povprečni mesečni dohodek na osebo v družini v letu pred
vložitvijo vloge pa ne sme presegati 680,56 evra.
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Višina: višina dodeljene štipendije se razlikuje glede na
dohodkovne razrede in povprečni mesečni dohodek na
družinskega člana. Osnovna vrednost obsega od 71 do 194
evrov. Upravičenci pa lahko pridobijo še dodatek na uspeh dijaki z višjo povprečno oceno kot 4 pridobijo 17 evrov, tisti z
več kot 4,75 pa 40 evrov. Študenti morajo za dodatek doseči
najmanj povprečno oceno 8, višina je enaka kot pri dijakih.
Štipendistom pripada še dodatek za bivanje, ki znaša 81,92
evra, in se podeli vsem, ki živijo več kot 25 kilometrov od
kraja izobraževanja, ali če je strošek najema najmanj 65
evrov na mesec, hkrati pa ne sme prejemati subvencije za
bivanje v študentskem domu ali zasebniku in nima sklenjene
pogodbe o bivanju v dijaškem domu. Dodatek je predviden
tudi za štipendiste s posebnimi potrebami.
Rok prijave: dijaki in študentje lahko vlogo oddate
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kadarkoli med šolskim/študijskim letom. Štipendija vam
pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge
in se dodeli za leto dni. Prvo vlogo je treba oddati na pristojni
center za socialno delo.
Obveznosti: štipendist mora vsako leto končati letnik, in če
želi štipendijo prejemati tudi naslednje leto, mora predložiti
dokazila. Izobraževanje mora zaključiti do 30. septembra
naslednjega koledarskega leta. Po koncu predloži dokazilo.
Če štipendist predčasno konča izobraževanje, se mu

96

Mojefinance.finance.si
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 19:23

Kazalo

https://mojefinance.finance.si/8966701/Stipendije-...

6 / 25

štipendija izplača v enkratnem znesku za vse preostale
mesece trajanja izobraževalnega programa. Vsako
spremembo, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje,
mora sporočiti v 30 dneh od nastanka. Če štipendist po
koncu letnika ne napreduje v višji letnik, mu štipendija
miruje, torej se mu ne izplačuje. Če po letu dni mirovanja še
vedno ni napredoval, se izda odločba o dolgu. Znesek, ki ga
dolguje, mora vrniti v 30 dneh od prejete odločbe, razen če
ima za to opravičljive razloge.
Izjeme: vloge za podaljšanje pravice do štipendije ni treba
oddati, saj o nadaljnjem prejemanju štipendije odločajo
centri za socialno delo po uradni dolžnosti. Na novo pa
morate oddati vlogo vsi, ki se vpisujete v višjo raven
izobraževanja.

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

K: kadrovske štipendije
S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga do
ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do prve zaposlitve.
Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih
potreb. Namen kadrovskih štipendij je uskladiti razmerje med
ponudbo in potrebami na trgu dela v posamezni regiji.
Kadrovska štipendija prinaša štipendistu prvi stik s podjetjem
ter delovne izkušnje že med šolanjem, posebna prednost pa je,
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da štipendistu zagotavlja takojšnjo prvo zaposlitev. Največje
povpraševanje delodajalcev je za področje strojništva,
elektrotehnike in mehatronike in tudi za poklice v zdravstvu in
ekonomiji.

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

Kakšna je izkušnja prejemnika kadrovske
štipendije, ki ne želi biti imenovan: »Razpis
sem opazil na lokalnem razvojnem centru,
prejemal pa jo je tudi leto dni starejši prijatelj.
Po eni strani sem za štipendijo zaprosil, ker je
pomenila finančno pomoč med študijem, po
drugi strani pa sem imel zagotovljeno zaposlitev
po koncu šolanja. Takrat je bilo namreč ravno
obdobje finančne krize in zaposlitve ni bilo tako
preprosto najti.
Pogoj za dodelitev je bil študij ustrezne smeri
(strojništvo) in uspeh v šoli ter različna priznanja
s tekmovanj. Nato me je čakal še razgovor, kjer
so nas spoznali tudi v živo. Pred koncem študija
sem v podjetju opravljal prakso, pomagali pa so
mi tudi s temo za zaključno nalogo. Zdaj v
podjetju delam to, kar sem študiral, kljub temu
pa so tudi taki štipendisti, ki opravljajo prelahka
in neustrezna dela glede na izobrazbo. Lepo je,
da brez težav dobiš zaposlitev, slabost pa je, da
se težko pogajaš za plačo.«

Pogoj: veljajo splošni pogoji o slovenskem državljanstvu,
kandidat ne sme prejemati drugih štipendij in ne sme biti
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zaposlen. Največkrat letnik izobraževanja ni bistven za
pridobitev kadrovske štipendije, če pa delodajalec išče
štipendista v višjem letniku, to izrecno navede. Dijaki in
študenti lahko ponudbe delodajalcev najdejo na spletni
strani, prek Izmenjevalnice, na spletnih straneh
regionalnih razvojnih agencij, spletnih strani delodajalcev ali
v njihovih internih obvestilih, pa tudi v javnih občilih.
Višina: podjetja podeljujejo kadrovske štipendije, država pa
jih lahko tudi sofinancira (prek sklada ali regionalnih
razvojnih agencij). Kadrovske štipendije so v povprečju
najvišje med vsemi vrstami štipendij, zakon pa ne določa
omejitev glede višine štipendije, ki je odvisna od delodajalca.
Rok prijave: se razlikuje med delodajalci in je zapisan za
vsako ponudbo posebej. Preverite v Izmenjevalnici.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Obveznosti: večina kadrovskih štipendij poleg uspešnega
nadaljevanja oziroma zaključka izobraževanja praviloma
vključuje tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po
končanem izobraževanju. Delodajalec se lahko s svojim
kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti,
kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana
na podjetje, in podobno. Podrobneje pravila in obveznosti
kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi
ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in
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obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo tudi s
pogodbo o štipendiranju.
Izjeme: kadrovske štipendije v osnovi sodijo med
obdavčljive dohodke, vendar se pod določenimi pogoji do
določenega zneska ne vštevajo v davčno osnovo prejemnika.
Znesek kadrovske štipendije (skupaj z vsemi povračili
stroškov povezanih s študijem) se ne všteva v davčno osnovo
za: študij v Sloveniji do višine minimalne plače in študij v
tujini do višine minimalne plače, povišane za 60 odstotkov.
Če je torej kadrovska štipendija višja od zgoraj navedenega
zneska, bo obdavčena po zakonu o dohodnini kot drug
dohodek. Akontacija dohodnine od drugih dohodkov se
praviloma izračuna in plača po stopnji 25 odstotkov od

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

davčne osnove.

Kako kadrovske štipendije vidijo
delodajalci?
V ZD Črnomelj pravijo, da se za iskanje kadra
prek kadrovskih štipendij odločajo zato, ker je
veliko pomanjkanje zdravnikov družinske
medicine. »Zadnja leta vodimo proaktivno
kadrovsko politiko in rezultati so dobri. Del te
proaktivne politike ni samo iskanje kadrov,
ampak tudi delo z morebitnimi prihodnjimi
kadri,« je povedala Eva Čemas, direktorica ZD
Č
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Črnomelj. Ker so na ruralnem območju, jim
štipendije pomagajo privabiti mlade v kolektiv.

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

»Trenutno imamo v zavodu eno štipendistko,
domačinko iz Bele krajine, ki želi ostati v
domačem kraju, in izkušnja z njo je izredno
pozitivna. Redno opravlja vse študijske
obveznosti. Vključila se je v kolektiv, saj ji
omogočamo opravljanje študijske prakse, v
skladu s štipendijsko pogodbo je opravljala
poletno prakso,« pravi Čemasova. Štipendije
razpisujejo za študente medicine, ki se po
končanem študiju odločijo za specializacijo
družinske medicine, pediatrije ali urgentne
medicine. »Odziv na razpis je manjši, kot bi bilo
pričakovati glede na višino kadrovske
štipendije, saj so ravno to področja, ki niso tako
zanimiva med študenti medicine in kjer je tudi
največji manko kadra,« opozarja Čemasova.
V Termah Olimie pravijo, da kadrovske
štipendije podjetju omogočajo, da mlad delovni
kader izobrazijo in oblikujejo po svojih
preferencah ter si s tem zagotovijo ustrezno
kvalificirano delovno silo. »Poseben izziv je
privabiti mlade iz deficitarnih poklicev. Začeti je
treba že korak pred tem in mlade navdušiti za
poklice v gostinstvu in hotelirstvu,« pravijo v
podjetju. Zato te poklice predstavljajo v lokalnih
osnovnih šolah, da bi jih navdušili za
nadaljevanje šolanja v tej smeri. »Kljub veliki
promociji kadrovskih štipendij in spremembi
sistema kadrovskih štipendij je odziv na
ponudbe za štipendiranje manjši, kot bi želeli.
Tako imamo še vedno odprt razpis za
kadrovske štipendije, predvsem za poklic
gastronom hotelir,« so povedali v podjetju.
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K: kulturne štipendije – javni razpis za
specializirane poklice v kulturi za podiplomski
študij v tujini
Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za štipendije
za specializirane poklice v kulturi. Namen javnega razpisa je dvig
poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen
vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in
vseživljenjsko učenje.
Pogoji: zaprosijo lahko slovenski študentje, ki so stari manj
kot 29 let, in ne prejemajo drugih štipendij, bivati pa bodo
morali v državi študija. Vpisati morajo redni študij, ob tem
pa ne smejo biti v delovnem razmerju. Izbran bo kandidat z
najvišjim številom točk, kot je določeno v razpisu, vpliva pa

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

tudi povprečna ocena študija.
Višina: višina posamezne štipendije je 3.906 evrov na
semester oziroma največ 7.812 evrov na študijsko leto, ki se
izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu.
Rok prijave: 6. november.

O: občinska štipendija
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Jan, 20 let: »Občinsko štipendijo prejemam leto
dni. Za pridobitev sem se odločil, ker sem šel
študirat v Ljubljano in bi mi redni mesečni
dohodek pomagal pokriti stroške bivanja, saj
sem tako delno razbremenil starše. Zaradi
udejstvovanja v športnih vodah mi ne ostane
dovolj časa, da bi med poletjem opravljal za
študentsko delo. Mesečni dohodek znaša 165
evrov.«

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

Občinske štipendije razpisujejo nekatere občine za izobraževanje
v tujini ali Sloveniji. Pogoje za pridobitev, višino štipendije in
obveznosti določajo posamezne občine. Nekatere občine
štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih
shem. Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se
obrnite neposredno na svojo občino. Za primer vzemimo razpis
mestne občine Ljubljana, ki je razpisala 90 štipendij za
nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v Ljubljani.
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Pogoj: veljajo osnovna pravila, ki smo jih že navedli,
prijavijo se lahko dijaki od vključno 2. letnika
srednješolskega izobraževanja in študenti dodiplomskega in
enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji od vključno
2. letnika, pa tudi vsi, ki so prejemali štipendijo za nadarjene
dijake MOL za srednješolsko izobraževanje. Do nje so
upravičeni tudi študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski
in podiplomski študij) od vključno 1. letnika. Kandidati se
razvrstijo glede na število doseženih točk, ob enakem številu
pa ima prednost kandidat z manjšim povprečnim mesečnim
dohodkom na družinskega člana. Dijaki morajo dosegati
skupno najmanj 12 točk, kandidati študenti pa najmanj 18
točk. Več o pogojih najdete v razpisu.
Višina: v povprečju dijaki prejmejo štipendijo v višini okrog
150 evrov, študenti pa okrog 200 evrov.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Rok prijave: za dijake v začetku septembra, za študente v
začetku oktobra.
Obveznosti: štipendist mora končati posamezni letnik, za
katerega je prejemal štipendijo, in občini dostaviti ustrezno
dokazilo o uspešno končanem letniku v osmih dneh po
zaključku, občino mora obveščati o vseh spremembah, ki
vplivajo na prejemanje štipendije v osmih dneh od nastale
spremembe.
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S: Slovenska vojska
Slovenska vojska ponuja finančno podporo številnim študentom
in dijakom. Štipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja, ki
ga ministrstvo za obrambo objavi na svoji spletni strani,
lahko pa tudi na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo, najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta.
Štipendistom je zagotovljena zaposlitev za poklicno delo v
Slovenski vojski takoj po koncu študija ali šolanja, štipendija pa
jim pripada od prvega letnika.
Pogoji: za dijake, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso
starejši od 18 let, in za študente, ki ob vpisu v prvi letnik
višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja niso
starejši od 22 let. Štipendije se bodo prednostno podelile za

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

programe tehničnih smeri: strojništvo, elektrotehnika,
računalništvo, informatika, telekomunikacije, gradbeništvo,
promet, pomorstvo, kemija, mehatronika, zdravstvo in druge
podobne programe. Ob prijavi morajo oddati tudi potrdilo o
vpisu, dokazilo o učni uspešnosti in krajši življenjepis.
Komisija za štipendiranje bo opravila izbor prosilcev za
podelitev štipendij.
Višina: za dijaka znaša višina štipendije 25 odstotkov
minimalne slovenske plače, kar v letu 2020 pomeni najmanj
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227 evrov na mesec oziroma največ 344, za študenta znaša
višina štipendije 32 odstotkov minimalne slovenske plače,
kar letos pomeni najmanj 291 evrov in največ 408. Štipendija
se poviša z dodatkom na opravljeni letnik, z dodatkom na
učni uspeh in z dodatkom na opravljeno temeljno vojaško
strokovno usposabljanje (ne velja za mladoletne dijake).
Rok prijave: do vključno 31. decembra 2020, kandidati za
smer letalstvo (piloti) pa so morali oddati prijave že aprila.
Obveznosti: v okviru postopka za pridobitev štipendije se
morajo kandidati na poziv udeležiti preverjanja gibalnih
sposobnosti in zdravniškega pregleda. Štipendisti morajo
redno opravljati šolske obveznosti, udeležiti se morajo
usposabljanja, v Slovenski vojski pa morajo skleniti delovno
razmerje za najmanj dvakratni čas štipendiranja po
končanem šolanju oziroma študiju. Med prejemanjem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

štipendije morajo najpozneje v 15 dneh obvestiti o
okoliščinah, ki bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje.

Š: štipendije za deficitarne poklice
Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za
tiste poklice, za katere je na trgu zaznati prepad med trenutnim
in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno
ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne
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programe določa aktualna politika štipendiranja. Tako kot do
zdaj bo v letih 2020–2025 za štipendije za deficitarne poklice
zagotovljenih sredstev za približno tisoč novih štipendij na leto.
Pogoji: poleg osnovnih pogojev lahko štipendijo pridobijo
dijaki, ki obiskujejo prvi letnik srednjega poklicnega
izobraževanja. Letošnji celoten nabor deficitarnih poklicev
najdete na straneh javnega sklada, med drugimi pa so to
poklici: kamnosek, mehatronik operater, elektrikar,
avtokaroserist, pek, slaščičar in drugi. Nabor deficitarnih
poklicev se med posameznimi šolskimi leti spreminja.
Višina: štipendija za deficitarne poklice znaša 102,4 evra na
mesec in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s
kadrovsko štipendijo. Prejemanje štipendije za deficitarne
poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

plačila dohodnine.
Rok prijave: konec septembra na Javni štipendijski,
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike
Slovenije.
Obveznosti: štipendist mora šolanje opravljati redno, če
dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za
napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje
miruje, vendar ne več kot leto dni.
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Izjema: štipendija, ki je podeljena v prvem letniku, velja za
celotno izobraževanje.

Š: štipendije tujih ustanov
Štipendijo je mogoče pridobiti tudi na nekaterih tujih ustanovah,
pri čemer najbolj zanesljive informacije o namenu, pogojih in
višini štipendiranja dobite na ustanovi, ki štipendijo podeljuje.
Možnosti štipendiranja:
Štipendije podeljujejo izobraževalne ustanove v tujini in z
njimi povezani raziskovalni inštituti.
Štipendije tujih vlad: informacije o teh štipendijah najdete
na spletnih straneh tujih predstavništev v Republiki
Sloveniji. Seznam tujih predstavništev je dostopen na spletni

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

strani uradnega slovenskega turističnega informacijskega
portala.
Štipendije drugih javnih ustanov: take so na primer SAAS na
Škotskem, DAAD v Nemčiji in druge. Osnovne informacije o
samem študiju v državi, v kateri želite študirati, praviloma
najdete na spletnih straneh ustanov.
Štipendije nevladnih oziroma nepridobitnih organizacij: na
primer fundacija Rochus in Beatrice Mummert, ki
podeljuje štipendije novim generacijam prihodnjih
vrhunskih menedžerjev iz držav srednje in jugovzhodne
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Evrope na področju ekonomije, inženirskih, naravoslovnih in
turističnih ved. Štipendije se podeljujejo za 2,5-letni
magistrski študij na univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za
šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule
(RWTH) v Aachnu. Ali pa fundacija Bogliasco, ki štipendije
podeljuje nadarjenim umetnikom in znanstvenikom ne glede
na državljanstvo.

Š: štipendije nepridobitnih ustanov
Štipendije pod različnimi pogoji podeljujejo tudi različne
nepridobitne oziroma nevladne organizacije, in sicer tako za
študij v Sloveniji kot za študij v tujini. Več informacij o višini
štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na njihovih spletnih

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

straneh. Nekatere med njimi so:
Ustanova dr. Antona Trstenjaka: štipendije za fizične in
pravne osebe,ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na
območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Kandidirajo
lahko tudi tisti, ki nimajo stalnega bivališča na omenjenem
območju, če njihovo delo neposredno obravnava območje
Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.
Fundacija Parus: štipendije so namenjene najuspešnejšim
diplomantkam in diplomantom Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani za štipendiranje
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podiplomskega študija gospodarskega prava in prava
pravnoekonomskih znanosti tako za študij v Sloveniji kot za
študij na uglednih svetovnih univerzah.
Fundacija Leona Štuklja: za dijake in študente iz socialno
šibkih okolij, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob
hkratnem uspešnem sodelovanju na področju športa, kulture
ali humanitarnih dejavnosti.
Izobraževalna fundacija Pomurja (IFP): štipendije so
namenjene nadarjenim študentom in drugemu
perspektivnemu pomurskemu kadru.
AS Fundacija: fundacija podpira talente s področja
umetnosti, znanosti in športa, ki ustvarjajo presežke in so
gibalo napredka.
Likarjev sklad: štipendije so namenjene študentom
Univerze v Ljubljani za podiplomski študij na Tehniški
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

univerzi München (TUM).
Štipendijski sklad Univerze na
Primorskem: štipendije so namenjene študentom, ki so
redno vpisani ali pa se nameravajo vpisati na 1., 2. ali 3.
stopnjo Univerze na Primorskem.
Fundacija Marof: štipendije so namenjene študentom
pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju
(Upravna enota: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja
Radgona), za študij v Sloveniji in tujini.
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Š: štipendije za Slovence v zamejstvu in po
svetu
Štipendije so namenjene povezovanju Slovencev v zamejstvu in
po svetu in njihovih potomcev z matično domovino skozi njihov
študij na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji.
Štipendije se dodelijo samo za študij, kar pomeni, da dijaki do
nje ne morejo biti upravičeni.
Pogoji: poleg osnovnih pogojev, mora imeti
kandidat enega od naslednjih osebnih statusov: Slovenec s
stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima
državljanstvo Republike Slovenije, ali Slovenec s stalnim
prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status
Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije, ali Slovenec

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

s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez
državljanstva Republike Slovenije in brez statusa Slovenca
brez državljanstva Republike Slovenije. Hkrati pa mora imeti
sklenjeno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Republiki
Sloveniji za zastopanje ali urejeno začasno prebivališče v
Republiki Sloveniji.
Višina: štipendija znaša ali 150 evrov za vse, ki nadaljujejo
študij v višjem letniku na isti stopnji izobraževanja, ali pa
204,80 evra za vse, ki so vpisani v letnik na višješolskem

111

Mojefinance.finance.si
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 19:23

Kazalo

https://mojefinance.finance.si/8966701/Stipendije-...

21 / 25

študiju ali visokošolskem študiju 1. ali 2. stopnje. K temu
znesku se lahko dodelita še dodatek za obvezno zdravstveno
zavarovanje v višini 137,46 evra in dodatek za bivanje.
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Z: Zoisova štipendija

Nuša, 20 let: "Zoisovo štipendijo sem začela
prejemati v prvem letniku srednje šole, v
devetem razredu osnovne šole pa se morala
doseči odličen uspeh oziroma povprečje 5,0 in
izjemen dosežek, kar je pomenilo, da si moral
imeti ali eno zlato priznanje z državnih šolskih
tekmovanj v znanju ali pa 2 srebrni priznanji.
Izjemen dosežek je bilo veliko težje doseči, saj
so tekmovanja na državni ravni zahtevna, hkrati
pa je podeljeno majhno število zlatih oziroma
srebrnih priznanj. Sama sem dosegla zlato
priznanje v znanju iz francoščine. Štipendija je
bil hkrati moj prvi zaslužek, zato mi je pomenila
veliko tudi v smislu, da sem se naučila ravnati z
denarjem in paziti, koliko in za kaj ga
zapravim.«
Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov
in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja,
raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Podeljuje jih
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Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki
sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Lani je bilo
podeljenih skoraj pet tisoč štipendij, sicer pa podatki kažejo, da
število od leta 2010 upada, in sicer zaradi vsakoletnega upada
števila štipendistov, ki jim je bila dodeljena štipendija na podlagi
starega zakona z manj strogimi merili.
Pogoji: poleg izpolnitve osnovnih pogojev je treba za
pridobitev izkazati vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen
šolski ali študijski uspeh, kandidati pa morajo prehajati na
višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso
prejemali. Štipendisti so izbrani glede na število doseženih
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točk, ki jih izračunajo glede na izjemne dosežke.
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Nika, 18 let: »Obiskujem četrti letnik tehniške
gimnazije, Zoisovo štipendijo prejemam od
drugega letnika. Za štipendijo sem zaprosila,
ker sem izpolnjevala vse potrebne pogoje in ker
ne želim toliko finančno obremenjevati svojih
staršev. Mesečni dohodek mi omogoča, da sem
bolj svobodna in neodvisna. Sama sem si lahko
privoščila maturantski izlet in druga potovanja,
prav tako si sama plačujem oblačila, šolske
potrebščine in druge obšolske dejavnosti, ki jih
obiskujem v prostem času.”
Višina: Zoisova štipendija znaša za dijaka 122,88 evra na
mesec (če se izobražuje v tujini, znaša 245,76 evra na mesec),
za študenta 143,36 evra na mesec (če se izobražuje v tujini,
znaša 286,72 evra mesečno). Poleg tega se lahko dodelita
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tudi dodatek za bivanje, ki znaša 81,92 evra na mesec, in
dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 51,20
evra na mesec.
Rok prijave: za dijake na začetku septembra, za študente
na začetku oktobra.
Izjema: Erasmusova izmenjava ne vpliva na višino Zoisove
štipendije. Med izmenjavo štipendist tudi ni upravičen do
dodatka za bivanje, saj je njegova matična izobraževalna
ustanova še vedno ista, kot je bila pred študijsko izmenjavo v
tujini. Prav tako se Erasmusova izmenjava ne upošteva kot
izobraževanje v tujini. Zoisova štipendija ni združljiva z
državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za
Slovence v zamejstvu in po svetu. Hkrati s Zoisovo štipendijo
se lahko prejema kadrovska štipendija (razen, če ta tega ne
dovoljuje), štipendija za deficitarne poklice in tudi štipendija
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na
tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

5 nasvetov za pridobitev štipendije:
1. Štipendije začnite iskati čim bolj zgodaj v
letu, pozanimajte se o pogojih in tudi vlogo
oddajte čim prej.
2. Oddajte čim več vlog za različne štipendije
(seveda morate izpolnjevati pogoje) in jih
Č

115

Mojefinance.finance.si
Država: Slovenija

20.10.2020
Torek, 19:23

Kazalo

https://mojefinance.finance.si/8966701/Stipendije-...

25 / 25

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

pravilno izpolnite. Če vloge za štipendijo ne
oddaš, ti morda uide izjemna priložnost.
3. Organizirajte se! Zapišite roke, ki jih ne
smete zamuditi za oddajo prijave, in ne
čakajte na zadnji dan.
4. Nikar ne obupujte, če štipendije ne dobite v
prvem poskusu. Potrudite se in poskusite
naslednje leto znova.
5. Če imate vprašanje, boste odgovor skoraj
zagotovo našli na straneh Javnega sklada
za razvoj kadrov in štipendij.
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Nikolićev Holding slovenskih elektrarn z
zgodovinskim izkupičkom
Letošnji trinajsti oktober si bodo gotovo zapomnili v skupini Holding slovenskih elektrarn (HSE),
saj so ta dan dosegli zgodovinski mejnik v višini dnevno ustvarjene električne energije. Kar 36,7
GWh električne energije so takrat proizvedle hidroelektrarne skupine HSE, ki delujejo pod
okriljem Dravskih elektrarn Maribor ter Soških elektrarn Nova Gorica in Termoelektrarna
Šoštanj. Gre za osupljivo številko, četudi gre za skupino HSE, ki je največji slovenski
proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji.

Daj v skupno rabo

20.10.2020 21:00
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Ključne besede:

Stojan Nikolić

HSE

energija

Foto: Mediaspeed
Skupina HSE se sicer v zadnjem času osredotoča na izrabo obnovljivih virov. HSE, ki je že danes tudi največji
slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, je med drugim sredi oktobra vzpostavila Sončno
elektrarno Hubelj. Skupna površina te 71 kW elektrarne, ki se nahaja na strehi strojnice male hidroelektrarne
Hubelj, je 850 m2, v svoji približno 27-letni življenjski dobi pa bo proizvedla okoli 2,1 GWh električne energije.
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V skupini HSE sicer delujejo še štiri sončne elektrarne pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor – njihova
skupna moč je 1,086 MW, ena manjša 49,7 kW sončna elektrarna, ki je v lasti HSE, pa je od leta 2010
postavljena na Gimnaziji Velenje.
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Generalni direktor HSE Stojan Nikolić poudarja, da so to "majhni, a pomembni koraki v smeri zmanjševanja
ogljičnega odtisa skupine HSE". Prav Nikolić je bil tisti, ki je 2. oktobra letos sopodpisal koncesijsko pogodbo
za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. S podpisom se je začela simbolična pot od premoga na obnovljive
vire energije, z izgradnjo cele verige pa bo HSE prispeval k 20-odstotnemu dvigu proizvodnje čistejše
električne energije.
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