Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 22. 8. 2020
Število objav: 11
Internet: 7
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0
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Naslov

Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 8. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...enakem obdobju lani. Bolj so se zaradi epidemije koronavirusa, ki je omejila nekatera dela, skrčila dela na stavbah,
in sicer za 8,3 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 4,2 odstotka. Preklic epidemije ni pomenil zagona
panoge; po zadnjih podatkih statističnega urada je bil junij četrti zaporedni mesec, v...

Naslov

Pri mariborskem podžupanu doma: Sončna elektrarna in zelena streha

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 8. 2020

Avtor

Barbara Gavez Volčjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Koroška vrata, zelo blizu središča Maribora, je pred desetimi leti postavil družinsko domovanje trenutni mariborski
podžupan Samo Peter Medved. Kot gradbeni inženir je že tedaj vedel, da želi imeti samooskrbno hišo, ki bo čim manj
obremenjevala okolje. Pri projektiranju objekta, pri katerem je poleg arhitekta vključil...

Naslov

Števec tedna

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Pogledi; 22. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 19

Površina: 261 cm2

Števec tedna 126.081 KVADRATNIH METROV je merila celotna površina vseh vjuliju 2020 načrtovanih stavb. To je za
0,2 odstotka manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2020; površina
načrtovanih stanovanjskih stavb je bila večja za 2 odstotka, površina

Naslov

Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 8. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki Negotove razmere v gradbeništvu. Podjetja stavijo na javne projekte.
Objavljeno 21. avgust 2020 06.00 Posodobljeno 21. avgust 2020 06.00 FOTO:Slovenski gradbinec do velikega posla
na...

Naslov

FOTO:Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki

Medij

Slowwwenia.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Negotove razmere v gradbeništvu. Podjetja stavijo na javne projekte.Več na: ...
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Naslov

Urban Soil 4 Food

Medij

EOL, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 124 cm2

...izkopa in biooglja za proizvodnjo hrane, urbane pozelenitve ter zelene stene in strehe. Zagnana je bila tudi aplikacija
»Lokalna! Zdrava! Hrana!«. Zavod za gradbeništvo Slovenije www.zag.si...

Naslov

Z razvojnim oddelkom so evropsko središče za inovacije japonske skupine

Medij

EOL, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 8. 2020

Avtor

Jože Volfand

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 36

Površina: 898 cm2

...polimernih proizvodov na vodni osnovi, ki ne vsebujejo organskih topil in nimajo negativnih vplivov na okolje. Poleg
uporabe v premazih se uporabljajo tudi v gradbeništvu oziroma kot impregnacija za papir. Z novim japonskim lastnikom
sn se vam še bolj Po zaslugi naših novih lastnikov Kansai Paint in Mitsui & Co. smo v zadnjih...

Naslov

Dan inovacij Adria 2020

Medij

EOL, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 108 cm2

...Dan inovacij ADRIA 2020 Geološki zavod Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije v okviru EIT RawMaterials
Regionalnega centra ADRIA vabimo na Dan inovacij ADRIA 2020, ki bo 24. novembra 2020 v Ljubljani. Dogodek bo
spodbujal...

Naslov

Vlada in župani za krepitev sodelovanja pri črpanju evropskih sredstev

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zelo ploden in poln optimizma. Vesel je tudi, da so se na državi lotili zmanjševanja birokratskih ovir, zaradi katerih
"projekti in s tem tudi razvoj in gradbeništvo stojijo". Cerkljanski župan Franc Čebulj pa je vesel tudi Janševega
predloga, da bi komunikacija med občinami in ministrstvi, ki izdajajo odločbe o sofinanciranju,...

Naslov

Vlada in župani za krepitev sodelovanja pri črpanju evropskih sredstev

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zelo ploden in poln optimizma. Vesel je tudi, da so se na državi lotili zmanjševanja birokratskih ovir, zaradi katerih
"projekti in s tem tudi razvoj in gradbeništvo stojijo". Cerkljanski župan Franc Čebulj pa je vesel tudi Janševega
predloga, da bi komunikacija med občinami in ministrstvi, ki izdajajo odločbe o sofinanciranju,...
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Naslov

Iščejo se inžinirke leta 2020

Medij

Spodnjepodravje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Organizatorji projekta so danes odprli razpis za Inženirko leta 2020. Z izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo,
želijo prispevati k učinkoviti promociji inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih inženirk, da bodo
zgled in navdih mlajšim generacijam...
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Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki
Negotove razmere v gradbeništvu. Podjetja stavijo na javne
projekte.
Objavljeno
21. avgust 2020 06.00

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

Posodobljeno
21. avgust 2020 06.00

Odpri galerijo
Gradbena podjetja v prihodnje stavijo na javne projekte. Eden takšnih je gradnja stanovanjske soseke Brdo. Foto Jože Suhadolnik/Delo

Nejc Gole
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Ljubljana – Kolektor Koling je v fazi podpisa pogodbe za gradnjo izvlečnega tira iz Luke Reka, vrednega 35 milijonov evrov. Gre za enega večjih projektov, ki so ga slovenska gradbena
podjetja dobila v tujini. Te družbe sicer vse bolj čutijo vplive krize zaradi epidemije koronavirusa. Prihodnje poslovanje je negotovo in odvisno od obsega javnih investicij, omenjajo gradbinci.
Kolektor Koling v omenjenem projektu na Hrvaškem nastopa kot glavni izvajalec del, pravi Marko Trampuž, direktor strateške
prodaje v Kolektor gradbeništvu, ki obsega Kolektor Koling in Kolektor CPG: »Projekt bo obsegal rekonstrukcijo prometnih površin,
žerjavnih prog in tračnic, rekonstrukcijo omrežja nizke, srednje in visoke napetosti ter telekomunikacijske mreže, rušitev skladišč in
rekonstrukcijo odvodnjavanja in vodovodne oskrbe na področju tovornega dela Luke Reka.«
Kolektor pa je že začel projektiranje in pripravljalna dela za gradnjo ceste na Reki, ki velja za najdražjo hrvaško cesto; trikilometrska
cesta je ocenjena na 61 milijonov evrov. Pogodbo za državno cesto, ki bo povezala kontejnerski terminal v reškem pristanišču in
zahodni del mesta z reško obvoznico, so podpisali junija.
Kolektor na Hrvaškem zaključuje še s projektoma razvoja multimodalnih platform v Luki Reka in povezovanje s kontejnerskim
terminalom jadranska vrata ter rekonstrukcijo vodooskrbe, izgradnjo sistema odvajanja in aglomeracijo mesta Petrinja. Nadaljujejo še
z deli zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadne vode na otoku Krk, našteva Trampuž.

Pojbič Jože Iztok Polanič. FOTO: Jože Pojbič/Delo

V Evropi rast, v Sloveniji krčenje

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

Po rasti gradbeništva v zadnjih nekaj letih se ta panoga letos krči. V prvi polovici leta je bila vrednost opravljenih gradbenih del za 5,6 odstotka nižja kot v enakem obdobju lani. Bolj so se
zaradi epidemije koronavirusa, ki je omejila nekatera dela, skrčila dela na stavbah, in sicer za 8,3 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 4,2 odstotka. Preklic epidemije ni pomenil
zagona panoge; po zadnjih podatkih statističnega urada je bil junij četrti zaporedni mesec, v katerem se je gradbeništvo skrčilo glede na prejšnji mesec. Na mesečni ravni je imela Slovenija
največji upad del v Uniji, kjer je junija gradbeništvo v povprečju zraslo za 2,9 odstotka, kažejo včeraj objavljeni podatki evropskega statističnega urada. Za primerjavo; junija je bila ustvarjena
vrednost gradbenih del 15,3 odstotka nižja kot junija lani.

Gradbeništvo Foto Delo
Trampuž pravi, da imajo v Kolektor gradbeništvu do konca leta dobro zasedene zmogljivosti: »Ostaja pa še nekaj pomembnih projektov, za katere pričakujemo odločitve naročnikov in bodo
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vplivali na poslovanje v letu 2021 in dalje.«

Negotove razmere
»Trenutne razmere v gradbeništvu bi lahko opisali kot negotove. Epidemija covida-19 je povzročila zamike, tako pri večjih projektih
kot pri prenovi državne in občinske infrastrukture. Tudi mala do srednja podjetja se z zamikom odločajo za zagon svojih projektov,«
pojasnjuje predsednik uprave Pomgrada Iztok Polanič.
»O tem kaj prinašajo meseci pred nami, je težko in nehvaležno napovedovati. Pred nami je izredno nepredvidljiv čas,« opozarja Iztok
Polanič. Med ključnimi projekti murskosoboškega podjetja so nadgradnja železnice Zidani Most – Rimske Toplice, gradnja
stanovanjskega projekta Schellenburg v Ljubljani, soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru in podaljška Ceste proletarskih brigad v
Mariboru.
»Vsekakor je prezgodaj govoriti o vplivu epidemije na naše poslovanje, saj pričakujemo, da bo ta prišel v gradbeni sektor s časovnim
zamikom,« pa pravi Marko Trampuž: »Njen vpliv bo odvisen predvsem od prihajajočih javnih investicij in državnih ukrepov,
namenjenih spodbudi gospodarstva.«
Z njim se strinja Blaž Miklavčič, glavni direktor GH holdinga: »Zdaj bomo
vsi kar nekaj časa računali na javni sektor. Dokler se industrija po krizi ne
bo konsolidirala, ne bo investirala, zato bo kar nekaj časa manj zasebnih
investicij kot javnih. V prejšnji krizi je Slovenija ustavila naložbe. Mislim,
da vlada ne bo ponovila napake izpred desetih let in da bodo poskušali BDP
pomagati z javnimi investicijami. Ne nazadnje si je država izpogajala
razmeroma veliko pogačo evropskega denarja.«

Pojbič Jože Iztok Polanič. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Miklavčič torej stavi na javne projekte: »Mi smo na pravi strani. Smo
specialisti za gradnjo bolnišnic; tovrstne investicije se bodo pospešile tako v
Sloveniji kot regiji. Pri tem bomo uporabili naše kompetence in se borili za
posle.«

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

Šipić Roman Blaž Miklavčič.FOTO: Roman
Šipić/Delo
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Pri mariborskem
podžupanu doma: Sončna
elektrarna in zelena streha
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ODPRI GALERIJO
TADEJ REGENT

Barbara Gavez Volčjak

21.08.2020, 02.00
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V soseski stanovanjskih hiš v mestni četrti Koroška vrata, zelo
blizu središča Maribora, je pred desetimi leti postavil družinsko
domovanje trenutni mariborski podžupan Samo Peter Medved.
Kot gradbeni inženir je že tedaj vedel, da želi imeti samooskrbno
hišo, ki bo čim manj obremenjevala okolje.
Pri projektiranju objekta, pri katerem je poleg arhitekta vključil še elektroinženirja
in strojnega inženirja, je načrtoval, da bo električno energijo nekoč pridobival iz
sonca. Od letošnjega maja tako na strehi Medvedove hiše stoji fotovoltaična
elektrarna, ki prav nič ne kazi videza sicer pohodne zelene strehe, za kakršno se je
odločil lastnik. "Za sončno elektrarno sem se odločil iz dveh razlogov,"
pojasnjuje Samo Peter Medved, "eden je želja po samooskrbnosti, drugi je
finančni. Danes so obresti na sredstva v bankah nizke, investicija v fotovoltaično
elektrarno pa se povrne skozi bistveno manjše stroške za električno energijo. Toda
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pomembnejši je prvi razlog, saj sem se za sončno elektrarno odločil že pred gradnjo
hiše. Takrat je bila narejena tudi vsa predpriprava, vgrajene so bile zaščitne cevi
inštalacij, zato je bila vgradnja razmeroma enostavna."

Ljudi najbolj zanima način obračuna energije
Marsikdo bi se morda odločil za samooskrbo z električno energijo iz SE, a ima pomisleke
zaradi tega ali onega. “Pred odločitvijo stranke najbolj zanima način obračuna energije,
saj jih ob prvem kontaktu mnogo ne ve, da se obračun po uredbi o samooskrbi izvede
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samo enkrat letno, vsakega 1. januarja v letu. Prav tako marsikdo ne verjame izračunom
časovnega obdobja, v katerem naj bi se investicija povrnila. Pozabljajo, da poleg
električne energije, ki jo elektrarna proizvede, ne plačajo tudi omrežnine. Omrežje zato
deluje kot nekakšna baterija, ki v času viškov električne energije te viške pošilja v
omrežje, kadar pa nastane primanjkljaj električne energije, te viške iz omrežja jemlje,” so
o najpogostejših pomislekih strank zapisali v podjetju Energija plus.

Brez hrupa in umazanije
Zaradi vnaprejšnjega načrtovanja se je sogovornik pri postavljanju sončne
elektrarne izognil vsem hrupnim, umazanim in motečim delom, ki so potrebna pri
polaganju cevi in kablov v že zgrajeni in naseljeni hiši. V elektro omarico je bilo
treba zgolj vgraditi ustrezna FID-stikala, dodati razsmernik in potegniti v že
pripravljene zaščitne cevi komunikacijske in električne vode. Za potrebe neto
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

meritev so zamenjali števec, vgraditi pa je bilo treba še ustrezne razsmernike.
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Preko krmilne enote pametnega doma je mogoče spremljati tudi proizvodnjo in porabo elektrike v hiši.
TADEJ REGENT

Prebiranju literature sledila umestitev na zeleno streho
Tudi zelena streha ni ovirala postavitve fotovoltaične elektrarne. "Sončne elektrarne
na zelenih strehah so razmeroma redke, zato sem pregledal nekaj literature o tem in
pridobil ustrezno rešitev izvajalca. Tudi videza hiše nisem hotel pokvariti in mislim,
da nam je uspelo," razlaga Medved. Izvajalec je na streho postavil posebne betonske
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nosilce in jih položil na substrat zelene strehe, ki ga je bilo treba delno znivelirati.
Na nosilce je privijačil panele in jih medsebojno povezal. Betonski elementi skrbijo
tudi za mehansko stabilnost sončne elektrarne in odpornost proti vetru. Vsi
električni kabli so se vkopali v substrat, zato jih na strehi ni opaziti. Tako je naprava
poleg funkcionalnosti zadostila tudi estetskim zahtevam investitorja.

Kabelska povezava je stabilnejša
V podjetju GEN-I strankam priporočajo, naj se raje odločijo za povezavo sončne
elektrarne v internetno omrežje preko žične oziroma kabelske povezave. “Z vidika
zanesljivosti in stabilnosti delovanja, enako kot pri preostalih napravah - na primer pri
računalniku -, je bolj stabilna kabelska povezava. Ta bo omogočala stranki nemoteno

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

prejemanje podatkov o delovanju naprave, proizvodnji energije in drugem.”

Premišljenost in podrobna projektna naloga
Na vprašanje, kako je bilo s pripravo projektne dokumentacije in vlogo za
subvencijo Eko sklada, Samo Peter Medved odgovarja, da je za vse poskrbel
izvajalec. "Pridobil sem ponudbo in v pogodbi je bila vključena pridobitev vseh
prijav, komunikacija z Elektrom Maribor in mojim dobaviteljem električne energije
GEN-I, svetovali so mi o predpripravi in vlogi na Eko sklad, izvajalec pa je
zagotovil tudi kompletni inženiring," razlaga sogovornik. Medved pravi, da bo iz
Eko sklada dobil povrnjen znaten del investicije. Vsem, ki se odločajo za sončno
elektrarno, svetuje, naj s ponudnikom dobro tehnično pregledajo okoliščine
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postavitve. "Sam sem izvajalca opozoril na določene posebnosti, pred izvedbo del
sva tudi preučila robne pogoje," našteva detajle, na katere se kot doktor
gradbeništva zelo dobro spozna. In kaj lahko stori potencialni graditelj hiše, ki nima
vsega tega znanja? "Če se ljudje odločajo za nakup ali gradnjo hiše, naj že prej
razmislijo o samooskrbnosti s sončno elektrarno, saj jo narekujejo vsi sodobni
trendi," pojasnjuje Medved.

Na zgrajeni hiši je malo težje
Kako načrtujemo in vgradimo sončno elektrarno na že gotovi hiši, sploh če je naseljena, je
zelo odvisno od primera do primera, saj je vsaka že zgrajena hiša drugačna,
pojasnjuje Primož Tručl iz podjetja Enerson. “Pomembno je, da si zagotovimo potrebne
povezave oziroma trase za kable od modulov na strehi do razsmernika, ki je lahko
inštaliran na podstrešju ali na kateremkoli drugem primernem mestu nižje, kot so garaža,

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

nadstrešek, veža, klet, in od razsmernika do priključnega mesta (glavne varovalke) v
distribucijsko omrežje. Navedeno sicer velja tako za montažo sončne elektrarne v
novogradnji kot tudi v že zgrajeni hiši. Razlika je v tem, da je pri novogradnji to zelo
enostavno in lahko zagotoviti - pustiti je treba cevi za napeljavo kablov -, pri že zgrajenih
hišah pa moramo temu posvetiti malo več časa oziroma razmisleka.”

"Zelo pomembna sta orientiranost hiše in naklon strehe. Projektantu naj naročijo
predpripravo inštalacij, da se izognejo neprijetnim poznejšim delom. Skupaj s
svetovalcem naj sestavijo projektno nalogo, v njej zelo dobro opišejo svoje želje in
pričakovanja, predvidijo vse detajle, med gradnjo pa naj jih čim manj spreminjajo.
Za projektiranje hiše je potrebnega več časa, kot si ga ljudje običajno vzamejo. Sam
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sem denimo projektiral hišo dlje, kot sem jo dejansko gradil. Med gradnjo sem
naredil zelo malo sprememb in sem na koncu porabil manj denarja, kot sem
načrtoval. Ljudje navadno pozabijo, da postavitev konstrukcije stane približno
dobro tretjino vrednosti hiše, glavni stroški se šele začnejo, ko je hiša pod streho."

Najpogostejši vprašanji
“Medtem ko so nekatere stranke zelo podučene o delovanju in postavitvi sončnih
elektrarn, imamo tudi takšne, ki so v tem znanju bolj šibke,” pravi Jernej
Škoflek, tehnični direktor pri podjetju SONCE energija, d.o.o. “Pri vseh pa se zagotovo
pojavljata dve vprašanji. Najprej jih zanimajo naše kompetence - kdo smo in kaj točno
počnemo. Preverjajo tudi naše izkušnje in reference, koliko časa že delamo na tem
področju, koliko tovrstnih projektov smo že izvedli in podobno. Drugo najpogostejše
vprašanje pa je, module katerih proizvajalcev uporabljamo. Ker so moduli, od katerih je
odvisna njena učinkovitost, ključni del sončne elektrarne, je seveda tudi to vprašanje na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mestu. Trenutno ponujamo najmočnejše solarne module z oznako BloombergNEF Tier 1,
ki v svetu fotovoltaike pomeni zanesljivega in kvalitetnega proizvajalca. Imajo več kot
20-odstotni izkoristek, kar posledično pomeni do pet odstotkov večjo proizvodnjo
elektrike.”

Ključ je v uravnoteženosti
Del skrbnega projektiranja je tudi pravilno dimenzioniranje priključne moči sončne
elektrarne, da ne proizvaja presežne elektrike po nepotrebnem. "Priključna moč
moje elektrarne znaša 11,9 kW in je bila izračunana glede na dosedanjo porabo, zato
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v bodoče ne bo stroškov z električno energijo, plačevati bo treba zgolj omrežnino in
priključno moč. Uravnoteženost proizvodnje in porabe je zelo pomembna in je bila
skrbno načrtovana, kajti od prevelike elektrarne ni koristi, samo investicija je dražja.
Zdaj postavljena elektrarna proizvaja malenkost več moči, kot je trenutno porabimo,
možno pa je, da se bo poraba povišala, če se kdaj v prihodnosti odločim za
električni avtomobil. V garaži so narejeni vsi priklopi, namestimo pa lahko še tri
dodatne module," gleda v prihodnost Samo Peter Medved.

Bo streha vzdržala pod moduli?
“Za potrebe sončne elektrarne ni potrebno povečanje statične nosilnosti strehe, če je bila
hiša zgrajena v skladu s PGD,” poudarja Igor Kozlar iz podjetja Enertec. “Tudi samo
uredba za samooskrbo ne zahteva projekta statike. Seveda izvajalec, če oceni, da streha ni
primerna, opozori investitorja in pred sanacijo strehe oziroma ostrešja ne izvede montaže

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

sončne elektrarne. Pri strehah z manjšimi nakloni in na območjih z večjo snežno
obremenitvijo je treba izvesti primerno konstrukcijo, saj lahko tukaj pride do poškodb
strehe in panelov,” še pojasnjuje Kozlar.
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Števec tedna

KVADRATNIH

njihova površina

2020,

126.081

pa

večja

bo

je bilo načrtovanih za 5 odstotkov
stanovanj,

METROV

3

za

V primerjavi z lanskim julijem

odstotke.

manj

bo večja za

njihova površina

6 odstotkov,
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je merila celotna površina
vjuliju 2020

načrtovanih stavb.

To je za 0,2 odstotka

manj od

površine vseh stavb,
gradbenimi

vseh

načrtovanih z

dovoljenji, izdanimi

juniju 2020;

površina

stanovanjskih

načrtovanih

stavb je

2 odstotka, površina
nestanovanjskih

za 2 odstotka.

bila večja za
načrtovanih

stavb

pa

98

v
ODSTOTKOV

gradbenih dovoljenj je

manjša

Podatke je ta teden

objavil Statistični urad RS.

membo

pridobljenimi

je za 4

bilo

odstotke

2020.

vanj,

karje
v

za 8 odstotkov

večstanovanjskih

60 stanovanj,

več,

jihje

kot

Stanovanja

karje

z lanskimjulijemje
dovoljenj

za novogradnje

odstotkov,

manjše za 18
teh

novogradenj

pa

58

bilo

vjuniju.

167 kvadratnih

stavbah

pa 103 kvadratna

bo

odstotkov

načrtovanih

stanovanja

se

pa

v enostanovanjskih stavbah

metrov,

gradbenimi

STANOVANJ

manj kot
stavbah

za 18

bodo merila povprečno

2020,

V primerjavi

bilo število izdanih gradbenih

jih je

enostanovanjskih

V

predvidenih

je bila manjša za 2 od-

je bilo načrtovanih 212 stano-

stavbah

junija,

kot

gradbe-

2020,

vjuliju

manj,

za

spre-

za 20 odstotkov,

z dovoljenji, izdanimi

predvidenih

vjuniju

pa

načrtovana površina

naj bi gradili z gradbenimi dovoljenji

za

Število

gradbenimi dovoljenji

stotka.

STANOVANJ

kar

namembnosti.

izdanih

pa

dovoljenj za novogradnjeje bilo za
3 odstotke nižje kot vjuniju, površina s
novogradenj

272

bilo

odstotka

nih

temi

za stavbe,

2

novogradnje,

v večstanovanjskih
metra,

dovoljenji, izdanimi
gradilo

novih stanovanj

kot

za

mi
in

bo

manj

z izdanimi vjuniju

dovoljenji, izdani-

z gradbenimi

vjuliju 2020, gradilo v podravski
58

regiji.

stanovanj
Toje

regijama

sledita

v Sloveniji.

Tema

osrednjeslovenska

stanovanji

načrtovanimi

načrtovanih

v savinjski statistični

največ

ška regija z 32. V

Z

vjuliju

4 odstotke

se

s

33

in obalno-kra-

drugih regijah je bilo

manj stanovanj,

primorsko-notranjski

najmanj v
le

statistični regiji,

tri stanovanja.
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Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki
Negotove razmere v gradbeništvu. Podjetja stavijo na javne
projekte.
Objavljeno
21. avgust 2020 06.00
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Posodobljeno
21. avgust 2020 06.00

Odpri galerijo
Gradbena podjetja v prihodnje stavijo na javne projekte. Eden takšnih je gradnja stanovanjske soseke Brdo. Foto Jože Suhadolnik/Delo

Nejc Gole
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Ljubljana – Kolektor Koling je v fazi podpisa pogodbe za gradnjo izvlečnega tira iz Luke Reka, vrednega 35 milijonov evrov. Gre za enega večjih projektov, ki so ga slovenska gradbena
podjetja dobila v tujini. Te družbe sicer vse bolj čutijo vplive krize zaradi epidemije koronavirusa. Prihodnje poslovanje je negotovo in odvisno od obsega javnih investicij, omenjajo
gradbinci.Kolektor Koling v omenjenem projektu na Hrvaškem nastopa kot glavni izvajalec del, pravi Marko Trampuž, direktor strateške prodaje v Kolektor gradbeništvu, ki obsega Kolektor
Koling in Kolektor CPG: »Projekt bo obsegal rekonstrukcijo prometnih površin, ...
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FOTO:Slovenski gradbinec do velikega
posla na Reki
Negotove razmere v gradbeništvu. Podjetja stavijo na javne projekte.
Več na: https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/slovenski-gradbinec-dovelikega-posla-na-reki-341647.html
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Urban Soil 4 Food
Evropska unija je na Urbanem forumu 2020 v
Portu

brih

in predstavila 53 projektov do-

zbrala

urbanih praks,

financiranih

iz kohezijskih

skladov. V eni izmed petih kategorij z naslovom
Favorite

čina

ga

je projekt

Project

Green Investment

Soil 4 Food, ki

Urban

koordinira

Mestna ob-

Maribor in katerega partnerje

tudi ZAG,

prejel prvo nagrado. Projekt Urban Soil 4 Food
»Oblikovanje gospodarskih zank na osnovi ra-

urbane zemljine za

zvoja inovativne

povečanje

prehrambne samozadostnosti

lokalne

zmanjšanje

okoljskega

in

za

je financiran

odtisa«

/4frL
/

v

Urba n a
zemljina
za hrano

■ ti
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EUROKAN

UMI ON

Hauts-de-France

Urban

programu
v

katerega so

in podjetništvo,

Maribor,
padkov

razvija

brane.

pripravili

zemljin
odrez),

hrane,

stene

urbane

Zdrava!

za

iz

smo

na

mešanice

(npr.

in biooglja

pozelenitve

od-

lokalno

projekta

različne

odpadkov

izkopa

in strehe. Zagnana je

»Lokalna!
Zavod

zemljino

V okviru

iz komunalnih

zvodnjo

Deltaplan,

in

in testirali

zemeljskega

Projekt,

se!, Snaga

Aktiviraj

institut

urbano

Action.

Inštitut za inovacije

sc

b-zavod,

Wcycle

proizvodnjo
ZAG

Innovation

vključeni

zeleni

za

ter

proi-

zelene

bila tudi aplikacija

Hrana!«.

za gradbeništvo Slovenije

www.zag.si
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INDUSTRIJA IN

KEMIJSKA

-

ZELENO

SKUPINA HELIOS

Z razvojnim oddelkom so evropsko
središče za inovacije japonske skupine
Jože Volfand

Po

mnenju

Davida Kubale,

generalnega direktorja skupine
Helios, je kemijska panoga v

zadnjih desetletjih »naredila
velik korak naprej k zmanjšanju

okoljskega odtisa«. Pravi, da
zeleno poslovanje

prehod

na

ni

temveč je obveznost.

izziv,

Zato v njihovi
razvojem

in

inovacijami

rešitve, zlasti pri
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skupini

z

iščejo

premazih, ki

njihov paradni proizvod,

so

skladno z iniciativo Prisegamo

na zeleno. Od letos je njihov

poslovni model usmerjen v

sariorje slovenskega

treh

gospodarstva.

v

Tiste, ki

V

okviru

tudi

jeli

zeleno

ravnanje. Med drugim

so se odločili tudi za izgradnjo
lastne
Na

sončne elektrarne.

globalni trg pa

so poslali

več inovativnih proizvodov

za pridobivanje energije iz

obnovljivih virov. Letos je tri
leta,

kar jih je avstrijski

Ring

kemijske
dejstvu

v

japonskemu lastniku

Kansai Paint,

leto

kasneje je

jp

Kemijska
naredila

velik

zavedanju

Prehod

v

k

zmanjšanju

varovanja

okolja ter

okoljskimi

izmed

ravnati

mora

industriji

v

naraščajočemu

zeleno poslovanje tako

ki

Zakaj?

sledijo

časa

eno

in

desetletjih

inovacije

najstrožjimi

temveč

panoge,

izziv?

naprej

pomenu

o

z

ustvarjalna

zadnjih

v

Tudi

nekaj

že

je

korak

odtisa.

premazov

to pripišemo

lahko

strateški

industrija

okoljskega

skladne

Rli

omenjena panoga

zeleno poslovanje

izziva,

prodal

industrije.
da

ključnih

odgovorno

vseh

na

Okoljski

ukrepe

podnebni

in

stavljajo

osnovno

uvajanju

novih

poslovanju.

V

je

v

usmerjen

od

zeleno ste

na

Ste

se

202Q

osre-

morda

spre-

leta

posamezna

za

področja?

prednostnih

z

cev

sklopu

še

in

poslovnega

in

ki

modela,

sprejeli

že

smo

ukrepe znotraj omenjenih štirih

področij.

dnevni

Na

ob

vodstvo

prihodnost

pripravljamo
nevtralno

brez

sodelav-

proizvodnje,

varnosti

komuniciranja.

zelene

ravni

pomoči

nabave,

razvoja, zdravja,

in

pri

HELIOS

vsakodnevnem

ravnanje,

različnih področij:

ogljično

skupine

produktov

usklajuje

raziskav

Zato

ukrepi od letos dalje pred-

načelo

zeleno

različne zelene

ustvariti

nivojih ter spodbujati širjenje okolju prijaznih

boste

nahava,. proizvodnja.

marketinga

obveznosti

Prisegamo

se

Katere?

ukrepe

ne predstavlja

da

konkretne

so

predpisi.

iniciative

odločili,

izdelki,

pametno.

ustvarjalno,

atrihutnv: 7p|pnn,

amha-

7elenp

i7hral prve

Slnvpnija jp

ŠPIRIT

in

okolja,

Prizadevamo

ogljikovih

strategijo

za

si

emisij.

prehod

na

poslovanje.

tehnologij.

vstopil še
je dalo

MitsuiCrCo. To jim
V£lja.-to

tudi

Premazi,

ki

za

ki

premaze,

sq

vaš

glavni

nov zagon, pravi David

Kubala. Poleg tega je skupina
Helios evropsko središče za
inovacije in

razvoj skupine

HELIOS,

že

v

osnovi

različnih proizvodov

hovega

življenjskega

pametne

Kansai Paint.

jih proizvajamo

so

tnejše
smislu

rešitve,

načine

in

s

cikla.

tem
Naš

ki omogočajo

uporabe

ter

znotraj skupine

namenjeni

so

zaščite, ekonomičnosti

zaščiti

podaljšanju

nji-

cilj je razvijati
nove

in

pame-

učinkovitejše
in

obstojnosti.

v

programu

za

poslovanje,

.krožno

Slovenija sprejema
akcijski

načrt za krožno

Na

mestu

tem

povečanje
skupini

zdaj

prav

nov

gospodarjenje?

je potrebno

energetske

HELIOS

saj

po evropskem zgledu

omeniti

naložbe

učinkovitosti, ki

uspešno

izvajamo

v

jih

zadnja

v

tri
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leta.

sodijo

Sem

šalnice

nove kroglične mline in meproizvodnih obratih. Med drugim od

v

v

dalje naše največje proizvodno

letos

Helios

TBLUS

pridobljeno

trarn

v Sloveniji.

sončnih elektrarn

oziroma

tudi proizvodno

podjetje

na Hrvaškem ter Rembrantin
Podjetja se

hidroelek-

iz

holj

vsp

odločajo

Lack

okolje

na

Chromos

Avstriji.

v

za lastne sončne

izgradnjo
cijah

je

Trenutno
lastne

skupine

projekt

pripravi

v

elektrarne

sončne

za

loka-

na

v Sloveniji in Avstriji.

HELIOS

Prizadevamo si k uvedbi trajnostno naravnane
reciklirati

embalaže, ki jo je mogoče

oziroma

ponovno uporabiti. Spodbujamo tudi odgovo-

ren pristop k plastiki

na vseh področjih.

cilj je implementirati fleksibilnejši

Naš

sistem

za

embalažo ter etiketiranje, s katerim bi zmanjšali porabo

etiket.

ne-

obdobju

rešitve.

zamenjujemo s tistimi, ki so ljudem

mazi
ki

smo vpeljali več inovativpridobivanju

obnovljivih virov.

Remsolar

za

industrijo,
stroškovno

dokončali

smo

vredno naložbo
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raven

na vodni osnovi, ki je nadomestil stari reaktor
smole na osnovi organskih topil. Kupci si
za
danes želijo

okolju prijaznih

glavnih

od

ena

uporabljajo

zmogljivosti

hovo uporabo

za

plošč (backsheet)
tem

Zahodno

v

z

tehnologije
zagotavljajo

katera

zpipne

hnlj

tudi

inovativne

nižjo

znatno

potrebno

naše

saj

se

Z nji-

ogljični

sis-

zagotavljajo
sprejema

blagovne znamke
Stremimo k

na

drugih

izredno visoki korozijski
tankemu

Lani

smo

azijski

smo

Belinka

vrhunske

ke

razlikuje

dobro

po

odpornosti

umetnih

smol

naziv

formaldehid,

leta 2019

v kategoriji

inovativnih notranjih zidnih barv. Izredno smo
ponosni

na to priznanje

ga podelili potrošniki.

okolju

znamka

sinonim

sklopu blagovne
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Vlada in župani za krepitev sodelovanja pri črpanju
evropskih sredstev
21.08.2020 08:21

Brdo pri Kranju, 20. avgusta (STA) - Predstavniki vlade so se danes na Brdu pri Kranju
sestali z župani na temo črpanja evropskih sredstev. Pojasnili so, da ima Slovenija do
leta 2030 prek treh različnih mehanizmov na voljo 12 milijard evrov. Župani, ki jih
posebej veselita obljubljena debirokratizacija in boljša komunikacija, pa so izpostavili
konkretne težave pri pripravi projektov.

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

Kot je po posvetu povedal minister za razvoj, strateške projekte in evropsko kohezijsko politiko
Zvonko Černač, so na voljo sredstva treh oziroma štirih mehanizmov ali finančnih okvirov. Med
drugim je do konca leta 2023 treba počrpati še 1,8 milijarde evrov iz iztekajoče se finančne
perspektive in 312 milijonov evrov iz sklada za okrevanje.
V zvezi s slednjim bodo po Černačevi napovedi do konca septembra spremenili obstoječi
operativni program in omogočili podlage za čimprejšnje črpanje sredstev, predvsem za
področja krepitve zdravstvenih sistemov, oskrbe starejših, zaposlovanja mladih in ohranjanja
delovnih mest ter za zagotavljanja obratnega kapitala podjetjem.
Naslednji teden bo vlada sprejemala izhodišča načrta oziroma nacionalnega programa
projektov in ukrepov, za katere bo Slovenija namenila sredstva iz evropskega svežnja za
okrevanje EU po koronski krizi. Tako bo oktobra izdelan prvi konkreten predlog tega akta. Kot
je pojasnil Černač, ga pripravljajo še brez evropske uredbe glede načina porabe, ki je na
evropski ravni še v usklajevanju, saj se mudi. Računa pa, da se bodo tudi na ravni EU procesi
pospešili.
V naslednji sedemletni finančni perspektivi bo nato Sloveniji na voljo 4,5 milijarde evrov, v kar
je vključenih 350 milijonov evrov dodatno izpogajanih kohezijskih sredstev za zahodno regijo,
kjer je bil izpad največji. Tako bodo na voljo približno enako sredstev kot v iztekajoči se
perspektivi. Tretji sveženj sredstev pa predstavlja 5,5 milijarde evrov iz sklada za okrevanje in
krepitev odpornosti, ki jih je treba porabiti do konca leta 2026.
Tako bo Slovenija v desetih letih imela na razpolago 12 milijard evrov, od tega 3,6 milijarde
evrov posojil. "Z župani smo se strinjali, da je pred nami velika priložnost, predvsem pa velika
odgovornost, da s temi sredstvi nadoknadimo zamujeno in opravimo potrebne strukturne
reforme, ki bi morale biti že v preteklosti opravljene, ter izvedemo projekte na številnih
področjih," je poudaril Černač. Poleg že omenjenih prioritet pa izpostavil še zeleno in digitalno
preobrazbo.
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V pripravi na današnji posvet so ministrstva posredovala za 10,8 milijarde evrov pobud za
naložbe, občine pa za 11 milijard evrov. Naslednji mesec bo narejena evalvacija oziroma
pregled vseh projektov z vidika možnosti njihove umestitve v enega od omenjenih finančnih
okvirov.
Da bi uspeli uresničiti zastavljene cilje, pa bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov, so se
strinjali udeleženci današnjega posveta. "Cilj je, da se sredstva najprej skrbno načrtujejo, da
se zagotovi gospodarna poraba in tudi učinkovito upravljanje ter da gredo sredstva k
vsebinam, ki bodo imela dodano vrednost za ljudi," je poudaril Černač.
Predsednik vlade Janez Janša je v tvitu po posvetu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki
regionalnih razvojih agencij in različnih ministrstev, izpostavil, da so občine osrednji dejavnik
zagotavljanja kvalitete življenja in razvoja. Kot je dodal, so se pogovarjali tudi o jesenskih
izzivih covida-19, sicer pa je ocenil, da je bila razprava kakovostna in predlogi realni.

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

Posveta so bili veseli tudi župani, pri čemer so nekateri izpostavili konkretne probleme, s
katerimi se srečujejo. Sicer pa so bili predvsem veseli obljub o debirokratizaciji, o poenostavitvi
postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj in o izboljšanju komuniciranja pri pripravi
projektov ter odobritvi sofinanciranja.
Kot je povedal tržiški župan Borut Sajovic, je srečanje prineslo dobro, odprto in iskreno debato
ter predstavitev problemov po občinah in regijah. Zadovoljen je, da je največ denarja
predvidenega za konkretne projekte, kot so ceste, železnice in druga infrastrukture, in ne za
kakšne mehke vsebine, strategije, vizije, predavanja in podobno. "Denar, ki je na razpolago, je
treba koristno uporabiti, tako da bodo od njega nekaj imeli še naši vnuki," je poudaril.
"Na nas in na občinah je sedaj, da oblikujemo projekte, ki bodo realni, da bomo lahko sredstva
počrpali," je izpostavil direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske Rok Šimenc in dodal,
da se bodo verjetno tudi na agenciji morali reorganizirati in dati večji poudarek regionalnemu
razvoju kot mednarodnemu sodelovanju.
Zahodna kohezijska regija bi sicer imela lahko kar nekaj težav s črpanjem sredstev, saj bo v
novi perspektivi prejela le 40-odstotno sofinanciranje projektov, občine pa same ne bodo
zmogle 60 odstotkov lastnega deleža. Zato bo glede tega še potreben dialog z državo, meni
Šimenc.
Tudi kranjski župan Matjaž Rakovec je ocenil, da bo predvsem na posameznih občinah in
regijah, da pripravijo uresničljive projekte. Župan Občine Podčetrtek Peter Misja pa je pojasnil,
da imajo občine veliko projektov že na zalogi in bi lahko sredstva začele hitro koristiti. Današnji
sestanek, na katerem je bila prisotna večina županov, pa je ocenil za zelo ploden in poln
optimizma.
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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!

Vesel je tudi, da so se na državi lotili zmanjševanja birokratskih ovir, zaradi katerih "projekti in
s tem tudi razvoj in gradbeništvo stojijo". Cerkljanski župan Franc Čebulj pa je vesel tudi
Janševega predloga, da bi komunikacija med občinami in ministrstvi, ki izdajajo odločbe o
sofinanciranju, odslej potekala po telefonu in ne več z dolgotrajnim dopisovanjem, kar bi bilo
precej učinkoviteje.
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Vlada in župani za krepitev sodelovanja pri črpanju
evropskih sredstev
21.08.2020 08:21

Brdo pri Kranju, 20. avgusta (STA) - Predstavniki vlade so se danes na Brdu pri Kranju
sestali z župani na temo črpanja evropskih sredstev. Pojasnili so, da ima Slovenija do
leta 2030 prek treh različnih mehanizmov na voljo 12 milijard evrov. Župani, ki jih
posebej veselita obljubljena debirokratizacija in boljša komunikacija, pa so izpostavili
konkretne težave pri pripravi projektov.

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

Kot je po posvetu povedal minister za razvoj, strateške projekte in evropsko kohezijsko politiko
Zvonko Černač, so na voljo sredstva treh oziroma štirih mehanizmov ali finančnih okvirov. Med
drugim je do konca leta 2023 treba počrpati še 1,8 milijarde evrov iz iztekajoče se finančne
perspektive in 312 milijonov evrov iz sklada za okrevanje.
V zvezi s slednjim bodo po Černačevi napovedi do konca septembra spremenili obstoječi
operativni program in omogočili podlage za čimprejšnje črpanje sredstev, predvsem za
področja krepitve zdravstvenih sistemov, oskrbe starejših, zaposlovanja mladih in ohranjanja
delovnih mest ter za zagotavljanja obratnega kapitala podjetjem.
Naslednji teden bo vlada sprejemala izhodišča načrta oziroma nacionalnega programa
projektov in ukrepov, za katere bo Slovenija namenila sredstva iz evropskega svežnja za
okrevanje EU po koronski krizi. Tako bo oktobra izdelan prvi konkreten predlog tega akta. Kot
je pojasnil Černač, ga pripravljajo še brez evropske uredbe glede načina porabe, ki je na
evropski ravni še v usklajevanju, saj se mudi. Računa pa, da se bodo tudi na ravni EU procesi
pospešili.
V naslednji sedemletni finančni perspektivi bo nato Sloveniji na voljo 4,5 milijarde evrov, v kar
je vključenih 350 milijonov evrov dodatno izpogajanih kohezijskih sredstev za zahodno regijo,
kjer je bil izpad največji. Tako bodo na voljo približno enako sredstev kot v iztekajoči se
perspektivi. Tretji sveženj sredstev pa predstavlja 5,5 milijarde evrov iz sklada za okrevanje in
krepitev odpornosti, ki jih je treba porabiti do konca leta 2026.
Tako bo Slovenija v desetih letih imela na razpolago 12 milijard evrov, od tega 3,6 milijarde
evrov posojil. "Z župani smo se strinjali, da je pred nami velika priložnost, predvsem pa velika
odgovornost, da s temi sredstvi nadoknadimo zamujeno in opravimo potrebne strukturne
reforme, ki bi morale biti že v preteklosti opravljene, ter izvedemo projekte na številnih
področjih," je poudaril Černač. Poleg že omenjenih prioritet pa izpostavil še zeleno in digitalno
preobrazbo.
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V pripravi na današnji posvet so ministrstva posredovala za 10,8 milijarde evrov pobud za
naložbe, občine pa za 11 milijard evrov. Naslednji mesec bo narejena evalvacija oziroma
pregled vseh projektov z vidika možnosti njihove umestitve v enega od omenjenih finančnih
okvirov.
Da bi uspeli uresničiti zastavljene cilje, pa bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov, so se
strinjali udeleženci današnjega posveta. "Cilj je, da se sredstva najprej skrbno načrtujejo, da
se zagotovi gospodarna poraba in tudi učinkovito upravljanje ter da gredo sredstva k
vsebinam, ki bodo imela dodano vrednost za ljudi," je poudaril Černač.
Predsednik vlade Janez Janša je v tvitu po posvetu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki
regionalnih razvojih agencij in različnih ministrstev, izpostavil, da so občine osrednji dejavnik
zagotavljanja kvalitete življenja in razvoja. Kot je dodal, so se pogovarjali tudi o jesenskih
izzivih covida-19, sicer pa je ocenil, da je bila razprava kakovostna in predlogi realni.
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Posveta so bili veseli tudi župani, pri čemer so nekateri izpostavili konkretne probleme, s
katerimi se srečujejo. Sicer pa so bili predvsem veseli obljub o debirokratizaciji, o poenostavitvi
postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj in o izboljšanju komuniciranja pri pripravi
projektov ter odobritvi sofinanciranja.
Kot je povedal tržiški župan Borut Sajovic, je srečanje prineslo dobro, odprto in iskreno debato
ter predstavitev problemov po občinah in regijah. Zadovoljen je, da je največ denarja
predvidenega za konkretne projekte, kot so ceste, železnice in druga infrastrukture, in ne za
kakšne mehke vsebine, strategije, vizije, predavanja in podobno. "Denar, ki je na razpolago, je
treba koristno uporabiti, tako da bodo od njega nekaj imeli še naši vnuki," je poudaril.
"Na nas in na občinah je sedaj, da oblikujemo projekte, ki bodo realni, da bomo lahko sredstva
počrpali," je izpostavil direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske Rok Šimenc in dodal,
da se bodo verjetno tudi na agenciji morali reorganizirati in dati večji poudarek regionalnemu
razvoju kot mednarodnemu sodelovanju.
Zahodna kohezijska regija bi sicer imela lahko kar nekaj težav s črpanjem sredstev, saj bo v
novi perspektivi prejela le 40-odstotno sofinanciranje projektov, občine pa same ne bodo
zmogle 60 odstotkov lastnega deleža. Zato bo glede tega še potreben dialog z državo, meni
Šimenc.
Tudi kranjski župan Matjaž Rakovec je ocenil, da bo predvsem na posameznih občinah in
regijah, da pripravijo uresničljive projekte. Župan Občine Podčetrtek Peter Misja pa je pojasnil,
da imajo občine veliko projektov že na zalogi in bi lahko sredstva začele hitro koristiti. Današnji
sestanek, na katerem je bila prisotna večina županov, pa je ocenil za zelo ploden in poln
optimizma.
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Vesel je tudi, da so se na državi lotili zmanjševanja birokratskih ovir, zaradi katerih "projekti in
s tem tudi razvoj in gradbeništvo stojijo". Cerkljanski župan Franc Čebulj pa je vesel tudi
Janševega predloga, da bi komunikacija med občinami in ministrstvi, ki izdajajo odločbe o
sofinanciranju, odslej potekala po telefonu in ne več z dolgotrajnim dopisovanjem, kar bi bilo
precej učinkoviteje.
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Iščejo se inžinirke leta 2020
21. avgusta, 2020

Prvi generaciji nominirank za Inženirko leta 2018 in 2019, foto: Andrej Križ

Organizatorji projekta so danes odprli razpis za Inženirko leta 2020. Z izborom,
ki letos poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti promociji
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inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih inženirk, da bodo
zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Posamezniki oz. podjetja in
organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do 20.
septembra prek obrazca na spletni strani www.inzenirka-leta.si.
V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov
potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora
je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo osebnostjo in
delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij
ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju tehnologije
ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.
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Z IZBOROM INŽENIRKA LETA ORGANIZATORJI
NASLAVLJAJO PROBLEM ´NEVIDNOSTI´ INŽENIRK V
DRUŽBI. V EVROPI JE NAMREČ NA ŠTUDIJIH STEM LE
DOBRA ČETRTINA DEKLET, V SLOVENIJI OD TREH
ŠTUDENTOV ENA. DVA OD GLAVNIH RAZLOGOV ZAKAJ SE
DEKLETA NE ODLOČAJO ZA INŽENIRSKE POKLICE STA
NAMREČ PREMALO ZGLEDOV IN NEUSTREZNO
NASLAVLJANJE POMENA, VLOGE IN PRISPEVKA
INŽENIRJEV K RAZVOJU DRUŽBE.
Med prijavljenimi kandidatkami, bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje tretje
generacije slovenskih inženirk, ki bodo predstavljene 11. novembra, priznanje Inženirka
leta 2020 pa bodo podelili na slavnostnem dogodku z razglasitvijo 6. januarja 2021.
Naziv bo predala aktualna nosilka naziva Inženirka leta dr. Aida Kamišalić Latifić,
doktorica in soizumiteljica patenta, ki se kot raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ukvarja predvsem s tehnologijo
veriženja blokov. Leto pred tem je bila za prvo slovensko inženirko leta izbrana dr. Dora
Domajnko, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v RLS merilna tehnika.
Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter sodelujočih
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partnerjev, je del projekta Inženirke in inženirji bomo!. Ta mlade z aktivnostmi in dogodki
na gimnazijah ter šolskih centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo,
tehniko, naravoslovje in inovativnost.
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