Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 22. 10. 2020
Število objav: 17
Internet: 12
Televizija: 1
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 17
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Lokalni les postaja vse bolj priljubljen

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 10. 2020

Avtor

H. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na vprašanje, kje je potencial slovenskega lesa, a je problematika slovenskega lesarstva globlja,«je priznal Aleš
Malnarič, univerzitetni diplomirani inženir lesarstva, predavatelj iz Šolskega centra Škofja Loka, v sklopu katerega
deluje tudi Medpodjetniški izobraževalni center. Kot edini na Gorenjskem izobražujejo...

Naslov

Stanovanja prihodnosti za vse generacije

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Črtomir Remec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...populacij. Rečemo jim kar stanovanja za vse generacije. Okoli njih je zelena okolica, otroška igrišča in sami objekti
so skoraj ničenergijski. Že v samo gradnjo so bili uvedeni novi koncepti mobilnosti. Projektanti so razmišljali v pravo
smer, v prihodnost, v nov trend stanovanj. Upoštevali so, da bo v prihodnjih...

Naslov

Sonce in veter kot najpomembnejša vira elektrike

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se v EU izpusti ogljikovega dioksida v prvem polletju zmanjšali za okoli 23 odstotkov. V študiji Ember je še navedeno,
da bo covid-19 letos upočasnil gradnjo novih sončnih in vetrnih elektrarn (za okoli 30 odstotkov). Napredek po državah
pa je zelo različen. Poljska je – in prvič prehitela tudi Nemčijo – postala...

Naslov

Ob prazniku Občine Puconci poudarili potrebo po več napora za oskrbo starejših

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 10. 2020

Avtor

Ines Baler

Teme

Gradbeništvo, graditev

...stranskem tiru," pravi Novak. Veseli ga, da so zagnali dela na področju turistične ponudbe v občini, premalo opazni
pa so premiki v oskrbi starejših in gradnji optičnega omrežja, je poudaril v zapisu. Poklon lončarju, prostovoljcem ...
Letošnji dobitniki občinskih priznanj so Štefan Zelko iz Lemerja, Irena Horvat...

Naslov

Izrisali so Center Rotovž, kjer bodo nova mariborska knjižnica, galerija in kino. Manjka le še
denar

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 22. 10. 2020

Avtor

Barbara Bradač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Manjka le še denar Barbara Bradač 22.10.2020, 04.14 V mariborski občini so optimistični, čeprav še ni zagotovljen
niti en državni ali evropski cent. Gradnja bi se lahko začela prihodnje leto. Po več letih trajajočih prostorskih težav
Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu, ki je skorajda tik pred sesutjem,...
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Naslov

Potrebna je nujna cestna infrastruktura

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

V. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...»A hkrati ugotavljamo, da je bilo zaradi neučinkovito vodenega projekta doslej zbranih manj kot tretjina soglasij za
pridobitev zemljišč, potrebnih za gradnjo predvidene kolesarske poti s pripadajočo infrastrukturo,« so opozorili pri civilni
iniciativi. Čeprav je rok za pripravo projekta podaljšan do januarja...

Televizija

Naslov

Voda za Istro iz potoka Suhorica?

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 21. 10. 2020

Avtor

Ladika Erika Pečnik

Teme

Gradbeništvo, graditev
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19:37

Trajanje: 2 min

...TELEVIZIJA SLOVENIJA 1, 21.10.2020, DNEVNIK, 19.37 ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica) Prebivalci Brkinov
so besni. Na potoku Suhorca si ne želijo gradnje jezu zaradi novega vodnega zajetja s katerim bi oskrbovali obalo in
zaledje. Prepričani so, da je tudi boljša rešitev. Minister za okolje Andrej Vizjak...

Naslov

Dnevnik: Kolektor zahteva nov aneks na 2. tiru

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kolektor zahteva nov aneks na 2. tiru 18 min Konzorcij Kolektorja CPG in Euroasfalta je na družbo 2TDK naslovil
nov, že tretji zahtevek za aneks k pogodbi za gradnjo dostopnih cest za drugi tir, poroča Dnevnik. Po informacijah
Dnevnika zaradi dodatnih nepredvidenih del zahtevajo okoli 800 tisoč evrov. Na 2TDK so prejem...

Naslov

Videl sem priložnosti na trgu in se odločil, da naredim novega igralca

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 10. 2020

Avtor

Bojana Humar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...seveda pušča posledice. V Evropi, denimo, industrija jekla, od katere smo odvisni, živi razmeroma normalno, saj
države z različnimi subvencijami podpirajo gradbeništvo, ki je velik porabnik jekla. V Indiji pa so bila vsa gradbena dela
ustavljena, kar za dober mesec, imeli so popolni lockdown. Tam tudi ni nikakršnih subvencij...

Naslov

Samograditelj ceno hiše izve šele na koncu – ko je že prepozno

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Samograditelj ceno hiše izve šele na koncu – ko je že prepozno Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: gradnja
hiš dodaj nepremičnine dodaj gradbeništvo dodaj Lumar dodaj Marko Lukić dodaj Čas branja: 5 min SHRANI 2
21.10.2020 21:00 Razhajanja med dejanskimi in pričakovanimi gradbenimi...
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Naslov

Kako je voda našla pot v kleti luksuzne stavbe Belle vie Tivoli, ki jo je gradil Kolektor Koling

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 10. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podjetij Tine Vadnal ni odgovoril. Predvidevamo, da so bili pogoji za pridobitev 2,4 milijona evrov vredne bančne
garancije ugodnejši za znano slovensko inženiring podjetje kot pa za na novo ustanovljeno investicijsko podjetje K.
Tivoli. To bilo ustanovljeno oktobra 2011 in imelo, prav tako po podatkih AJPES, dobrih...

Naslov

Kako so v družbi ELES Sloveniji prihranili skoraj pol milijarde evrov

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...SincroGrid, projekt elektromobilnosti E8 je prešel v izvedbeno fazo. Tem projektom pa lahko prištejemo še vrsto
drugih s tega področja. Končno se začenja gradnja daljnovoda Cirkovce–Pince. Kakšna je naložba, kdaj bo končana?
To je največja naložba v infrastrukturo prenosnega omrežja v zgodovini podjetja. Vredna...

Naslov

Nekje granitne kocke, drugje asfalt

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

L. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bo v asfaltni izvedbi. Izvajalec del CGP Novo mesto je z deli pričel na Rozmanovi ulici v smeri proti Vrhovčevi ulici.
Peš dostopi do hiš bodo ves čas gradnje omogočeni. Po Rozmanovi ulici se bodo dela nadaljevala proti Prešernovem
trgu, sledita Kastelčeva in Linhartova ulica. Sočasno arheološka izkopavanja...

Naslov

KAKO IZ NEZAZIDLJIVE PARCELE "NAREDITI" ZAZIDLJIVO?

Medij

Moje finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 46

Površina: 1.105 cm
2

...12 let, tako da so lastniki vmes že zdavnaj obupali in začeli graditi nekje drugje. Tisti, ki se odločajo za nakupe
takšnih parcel, navadno načrtujejo gradnjo hiše nekoč v bolj oddaljeni prihodnosti ali pa kupijo takšno parcelo kot
naložbo. Je takšna investicija sploh smiselna? Imate nekaj tisočakov, ki bi jih...

Naslov

NAJCENEJŠI ENERGENTI, NASVETI ZA PRIHRANKE IN TRIKI PRI NOVOGRADNJI

Medij

Moje finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Ksenija Sedej

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 58

Površina: 1.461 cm
2

...ogrevanja, ki so prikazani v zgornji tabeli. Ne spreglejmo, da smo s prehodom iz »sanjskega« v »razumno« prihranili
vsaj 40 tisoč evrov tudi pri stroških gradnje, hkrati pa precej zmanjšali ogljični odtis našega bivanja. 19 Izbira parcele
Seveda bomo najmanj stroškov ogrevanja imeli v toplem podnebju, a vsakdo pač...
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Naslov

Štipendije od A do Ž: vodnik za dijake in študente

Medij

Moje finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Pia Bedene

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 68

Površina: 3.385 cm
2

...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 Kolnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfalische...

Naslov

"ČASOV, KO V DELNICE NI BILO TREBA VLAGATI, JE KONEC"

Medij

Moje finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 10. 2020

Avtor

Boštjan Usenik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 34

Površina: 1.878 cm
2

...naložb. Če te torej skrbi inflacija in vlagaš za več kot pet let, je smiselno vložiti denimo v lastno stanovanje, ki ga
vedno jemljem kot pravi začetek gradnje osebnega premoženja. Takoj za lastnim domom priporočam vlaganje v
globalne delniške družbe. Koliko pa vas skrbi kreativnost centralnih bančnikov? Ta...
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Lokalni les postaja vse bolj
priljubljen
Marjana Hanc

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

AVTOR
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2 / 11

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

https://www.zurnal24.si/gorenjska/lokalni-les-post...

ARHIV SREDNJA ŠOLA Z A L E S ARS T V O Š KOF JA L OK A Dij

ak Jure ob svojem lesenem mustangu
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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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Gorenjska ima dolgo tradicijo lesarstva in v
zadnjem obdobju je bilo tudi zaradi evropsko
sofinanciranega projekta v okviru LAS
Gorenjska košarica z naslovom Uporabimo
lokalni les podanih več pobud in spodbud
mladim in podjetjem v 14 gorenjskih občinah.
Les iz gorenjskih gozdov naj bi tako v prihodnje
v večji meri uporabljali za inovativne izdelke, v
Bohinju so se tako že povezali lokalni umetniki,
podjetje LIP pohištvo Bohinj in ponudniki
namestitvenih kapacitet. Ovir in neizkoriščenih
možnosti pa je še veliko, so si bili edini na
sklepni prireditvi v Mestni knjižnici Kranj z
naslovom Kje se skriva potencial slovenskega
lesa.
»Želim si, da bi poznal odgovor na vprašanje, kje je potencial
slovenskega lesa, a je problematika slovenskega lesarstva
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globlja,« je priznal Aleš Malnarič, univerzitetni diplomirani inženir
lesarstva, predavatelj iz Šolskega centra Škofja Loka, v
sklopu katerega deluje tudi Medpodjetniški izobraževalni
center. Kot edini na Gorenjskem izobražujejo redne in
izredne študente lesarstva in strojništva. Ti že med študijem
in pozneje v svojih diplomskih nalogah s pomočjo mentorjev
v podjetjih rešujejo realne težave. Na škofjeloški srednji
lesarski šoli imajo denimo triletna programa za mizarja in za
deficitarni poklic tapetnik. Za slednjega morajo skrbeti, da ne
zamre.

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

Srednja šola za lesarstvo že peto leto sodeluje tudi z
arhitektom, kar se, kot pravi Malnarič, pozna tako pri
procesih in tudi izdelkih. Vrhunski primer izdelka so glasbila,
kjer je potrebno imeti najvišje oblike znanja o lesu, v Škofji
Loki pa so se denimo lotili izdelave lesene kadi, pri kateri so
lesarjem na pomoč priskočili tudi strojniki. »Razvijamo
inovativne učne procese, da bi znanje podajali čimbolj
učinkovito in spodbujali ustvarjalnost dijakov,« je poudaril

9

Zurnal24.si
Država: Slovenija

19.10.2020
Ponedeljek

Kazalo

https://www.zurnal24.si/gorenjska/lokalni-les-post...

5 / 11

Malnarič in omenil tekmovanja Euroskills, na katerih je potrebna
izredna natančnost pri izvedbi po čisto določenem načrtu, a
tudi iznajdljivost: in prav tu se izkaže inovativnost. Med
zanimivejšimi projekti je Malnarič omenil sodelovanje na
dnevih kulturne dediščine, ko so dijaki izdelovali različne
predmete iz naplavljenega lesa, Lesni feniks, ko so iz propadlega
kozolca izdelali uporabne predmete, in Rdečo piko, ko vsak dijak
dobi »en ploh« iz podarjene smreke, na katero je logar vtisnil
znamenje: vsi dijaki so nato še z večjim spoštovanjem do

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

veličastnega drevesa napravili svoj izdelek.
Zanimive izdelke in podjetništvo, ki se ga lotevajo mladi v
okviru projekta Moje podjetje, je v nadaljevanju predstavila Špela
Pezdir

, lani dijakinja srednje lesarske šole, zdaj pa študentka

višje strokovne šole v Škofji Loki. Z arhitektom Dimitrijem
Jerajem sodelujejo pri zasnovi izdelkov, navdihe so iskali tudi
na izletih v Planico in Benetke. »Prihodnost je v lesu, za
uresničitev pa smo pomembni mi,« je poudarila študentka
Špela Pezdir in opozorila, da se da tudi v lesarstvu dobiti
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službo, ki je dobro plačana, mnogi pa se odločajo za lastno
poslovno pot. Podobno meni Aleš Malnarič: potencial
slovenskega lesa je v ljudeh oziroma v vsakem od nas in od
nas je odvisno, kako ga bomo izkoristili. »Kaj bomo s
potencialom, ki ga razvijamo v šoli?«, je zato vprašal
udeležence okrogle mize v Mestni knjižnici Kranj.

Milijoni za podjetja s projekti
Danilo Anton Ranc

, generalni direktor Direktorata za lesarstvo, je

pojasnil, da v Sloveniji posekamo letno 5 milijonov kubičnih

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

metrov lesa, kar štiri milijone pa ga nepredelanega
izvozimo. Cilji Direktorata za lesarstvo so do leta 2030
povečati količino doma predelanega lesa na tri milijone
kubičnih metrov letno, prihodke od prodaje v lesni panogi na
2,5 milijarde evrov letno in število zaposlenih na vsaj 15.000.
Pri tem si prizadevamo predvsem za večjo predelavo
domačega lesa v končne izdelke z visoko dodano
vrednostjo, ki prinašajo tudi nova delovna mesta ter višji in
boljši življenjski standard. Za dosego teh ciljev je bilo doslej

11

Zurnal24.si
Država: Slovenija

19.10.2020
Ponedeljek

Kazalo

https://www.zurnal24.si/gorenjska/lokalni-les-post...

7 / 11

lesno-predelovalni industriji oziroma podjetjem z zanimivimi
projekti nakazano šest milijonov evrov, verjetno pa bosta na
voljo še dva milijona in v naslednjih treh letih za dvig
kompetenc še 27 milijonov evrov, je napovedal Ranc in
navedel, kako se v Sloveniji spodbuja leseno gradnjo, da bi
bili javni objekti zgrajeni iz vsaj 30 odstotkov lesa. Omenil je
še prizadevanje mladih, da bi se v večji meri odločali za
poklice v lesarstvu, temu pa bodo posvetili tudi prvi dan
slovenskega lesarstva, ki ga bodo predvidoma organizirali

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

11. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Avstrijci dobijo subvencijo na les iz Slovenije
Da ne znamo izkoristiti lesa, je izpostavil tudi predsednik
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, sicer tudi
sam lesar, lastnik lesnega podjetja, ki je začel svojo pot prav
v lesarski šoli v Škofji Loki. Slovenija je s 67-odstotno
pogozdenostjo na četrtem mestu v Evropi, 72 odstotkov
gozdov pa je v zasebni lasti. »Z lesnimi gospodarstvi v
preteklosti nismo bili zadovoljni, nato smo ustanovili državno
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podjetje, da bi vzpostavili verigo od gozda do izdelka in
vključili podjetja, mojstre obrti. A tudi zdaj slovenska podjetja
nimajo hlodovine, saj jo po višji ceni kupijo tujci. Vse preveč
se izvaža tudi samo žaganega lesa. Avstrijci denimo dobijo
subvencijo na slovenski les,« je navedel Meh in se zavzel za
oživitev lesnega podjetništva in vzpostavitev podjetja v
Sloveniji, ki bi izdelovalo iverne plošče. Lesna in pohištvena
panoga je v vzponu, podjetja se zavedajo, da morajo
vzpostaviti drugačne poslovne modele in pridobiti izobražen
kader, in samo upamo, da koronakriza lesarstva ne bo

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

pokopala, je sklenil Meh.
»Dnevno dobivamo na našo šolo klice iz podjetij, da
potrebujejo mizarje in tehnike, a tudi oblikovalce in inženirje.
Tudi informatika prihaja na velika vrata in klasična
proizvodnja se bo umaknila računalniško vodenim strojem. A
nakup računalniškega stroja ni dovolj,« je opozoril Aleš
Malnarič iz ŠC Škofja Loka in potrdil, da je med koronakrizo
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lesarstvo celo v vzponu, leseni izdelki pa so po njegovem
mnenju postali bolj priljubljeni.
Direktor LIP Pohištvo Bohinj Niko Ravnik in dr. Jana Vilman, vodja
projekta Uporabimo lokalni les pri Turizmu Bohinj, sta opozorila na
primer dobre prakse, ko so v bohinjskem podjetju (ta ima
zdaj proizvodne prostore v najemu, saj ustreznega večjega
zemljišča v Bohinju zaenkrat ni) izdelali pohištvo iz domače
smrekovine in ga priporočili lastnikom turističnih oziroma
namestitvenih objektov. V tehnologiji smo zastali in tako
nismo primerljivi z Avstrjci, od Avstrijcev tudi kupujemo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zlepljene plošče, kajti te, ki jih kupujemo, so cenejše, kot če
bi jih lepili sami. Kvaliteten les sicer lepimo tudi sami, je
povedal Ravnik.

Zmoremo ustvarjati lastne zgodbe
Dr. Jana Vilman pa je opozorila, kako pomembno je, da
turisti prepoznajo lokalno noto, zato tudi LIPP-u Bohinj nudijo
podporo pri oblikovanje novih linij pohištva. Da je to prava
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pot, je potrdil tudi Branko Meh in navedel, kako se tega
lotevajo na Tirolskem, kjer so turistične sobe opremljene z
masivnim pohištvom. Tega izdelujejo številna podjetja,
povezana z obrtniki, medtem ko se le odpad pri proizvodnji
uporabi za kurivo.
»Obiskovalec naj takoj dobi občutek, da je les res tukaj
doma, zato naj bodo igrala, avtobusne postaje, klopi, ograje
iz lesa. In stavbe naj bodo iz lesa,« poudarja dr. Jana
Vilman. Naslednji prostor, ki ga obiskovalec doživi, je
nastanitveni obrat. »Tu se zopet sreča s konstrukcijo stavbe
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

in opremo interierja. Bo videz spominjal na italijansko ali
skandinavsko oblikovanje ali naj se v njem odslikava tradicija
lokalnega okolja? Naši avstrijski sosedje gradijo imidž preko
oblačil in interjerja, zavedajo se, kaj je pojmovano kot
domačno in avstrijsko. Čeprav smo del alpskega prostora,
zmoremo ustvarjati lastne zgodbe,« je prepričana dr. Jana
Vilman.
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Primer dobre prakse z oblikovanjem pohištva iz lesa
slovenskega porekla za turistične nastanitve je predstavljen
na razstavi Slovenski les in ustvarjalni izzivi, ki si jo je
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mogoče ogledati v Mestni knjižnici Kranj do 30. oktobra.
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Stanovanja prihodnosti za vse generacije
S stanovanji v soseskah po vsej državi, ki jih gradimo, bodo mladi in starejši imeli več možnosti
in priložnosti.
Fotografija: FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Jure Eržen/Delo
Črtomir Remec
21.10.2020 ob 06:00
Črtomir Remec
21.10.2020 ob 06:00
Poslušajte
Čas branja: 7:42 min.
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Delite
Velikokrat v razvitih državah name naredijo močan vtis sodobne stanovanjske soseske, ki
ponujajo vse od A do Ž. Gre za velika bivalna naselja s celovito preskrbo tako mlajših kot
starejših populacij. Rečemo jim kar stanovanja za vse generacije. Okoli njih je zelena okolica,
otroška igrišča in sami objekti so skoraj ničenergijski. Že v samo gradnjo so bili uvedeni novi
koncepti mobilnosti. Projektanti so razmišljali v pravo smer, v prihodnost, v nov trend stanovanj.
Upoštevali so, da bo v prihodnjih letih in desetletjih vse več električnih avtomobilov in koles, zato
so tam postavili polnilnice in posebna parkirišča. V zasnove stanovanj so uvedli tudi to, da bo v
prihodnosti vse več dela od doma. To se mi zdi zelo pomembno, kar je epidemija koronavirusa
samo še dodatno potrdila. Pa ne samo zaradi epidemij, nasploh se bo spremenil način
zaposlovanja in vse več ljudi bo delalo za domačo pisarniško mizo. Treba bo torej zagotoviti
boljše pogoje za delo in počutje, boljše pogoje bivanja v svojem stanovanju.

V Sloveniji gre krivulja navzgor
Večina stanovanj in sosesk pri nas je bilo zgrajenih še v socializmu in v zadnjih letih je bilo s
subvencijami Eko sklada izvedenih veliko energetskih prenov fasad, žal pogosto brez sočasne
potresne ojačitve in rešitev prezračevanja. Nekaj novejših sosesk, kot je Zeleni gaj na Brdu v
Ljubljani, že imamo, še več pa jih je v gradnji in pripravi projektov. Odkrito povedano so te
zadeve na sončni strani Alp šele v povojih, vendar marsikateri zasebni in tudi javni investitorji o
tem že razmišljamo in vključujemo v načrtovanje novih stanovanjskih projektov.
Žal so se v vmesnem času zgodile tudi manjše in večje gradnje večstanovanjskih stavb brez
dodatne ponudbe in infrastrukture, premalo pozornosti je bilo namenjene najemnim oskrbovanim
stanovanjem, domovom za starejše osebe, centrom dnevnega varstva, zmogljivostim vrtcev in
šol. Vse to smo na Stanovanjskem skladu RS, v tesnem sodelovanju z občinami in mestnimi
stanovanjskimi skladi, v zadnjih petih letih intenzivno obravnavali in glede na finančne zmožnosti,
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primere dobrih praks iz tujine tudi vključevali v naše stanovanjske projekte. Kar dobro nam gre in
verjamem, da smo na pravi poti. Uspešni smo bili pri težkem prehodu od lastniških k najemnim
stanovanjem ter vztrajno povečujemo svoj in občinski delež javnih najemnih stanovanj.
Razvoj že nekaj let poteka intenzivno in zdaj večinoma tudi že gradnja številnih stanovanjskih
projektov po vsej državi. Lahko rečem, da bomo imeli do konca leta v gradnji že 2500 javnih
najemnih stanovanj z lastnimi projekti, sofinanciranjem občin in mestnih stanovanjskih skladov
ter nakupi po javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč. Približno polovica stanovanj bo
prihodnje leto, ko praznujemo 30-letnico delovanja, tudi vseljiva. V nadaljevanju načrtujemo, če
bomo imeli zadostna finančna sredstva in podporo države, še vsako leto okoli 500 novih
stanovanj po vseh statističnih regijah, kjer najbolj primanjkuje najemnih stanovanj za mlade,
družine in starejše.

Po zgledu iz tujine

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

Ko sedim za svojo pisarniško mizo v službi, razmišljam. Moramo se zavedati, da je javnih
najemnih stanovanj v naši državi res premalo. Zelo sem vesel, ko vidim, kako se takšna
stanovanja za mlade, družine in starejše osebe že gradijo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Slovenj
Gradcu, Mežici, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Črnomlju in Kočevju, kmalu pa tudi v Novi
Gorici, Kopru, Novem mestu, Kranju, Jesenicah, Izoli, Ptuju in še kje. Recimo, samo Pod
Pekrsko gorco v štajerski prestolnici bo do začetka leta 2022 zgrajenih 400 skoraj nič energijskih
stanovanj. To je, roko na srce, po dolgoletni suši res veliko. V sosesko bosta umeščeni tudi dve
stavbi s skupaj 60 oskrbovanimi stanovanji, nismo pozabili niti na dnevni center aktivnosti za
starejše in na javni program v pritličjih objektov. Torej, stanovalcem bodo v sklopu soseske na
voljo tudi trgovske in storitvene dejavnosti.
Po zgledu iz tujine je umeščen tudi koncept ureditve prometa, ki daje prednost stanovalcem in
kolesarjem. Zelene okolice zunaj in v soseski ne manjka, prav tako igrišč za otroke in
mladostnike. Lokacija je odlično izhodišče za sprehode in športne aktivnosti v naravi, hitro
dostopen pa je tudi center mesta.

Kako bomo živeli čez 10, 15 let?
S tem primerom sem samo želel povedati, razjasniti, kaj se bo v prihodnje dogajalo, kam gre
trend, kako bomo živeli čez pet, deset ali petnajst let. Takšne in podobne stanovanjske soseske
se bodo vse bolj gradile. Seveda, najpomembnejše bo sodelovanje z lokalno skupnostjo,
občinami in mestnimi stanovanjskimi skladi. Taki projekti so in bodo pomembni za našo družbo in
hkrati za vse državljane, saj si bodo zaradi dostopnih najemnin stanovanja lahko tudi privoščili.
Vsi pa vemo, da so najemnine veliko stanovanj, ki se oddajajo na različnih portalih in zasebno,
pretirane. Mladi si težko privoščijo svoje stanovanje.
Tudi za najem. Povsem drugače je bilo pred dvajsetimi ali tridesetimi leti. Zdaj pa so se cene
nepremičnin in najemnine bliskovito zvišale. Mnogi se sprašujejo, zakaj vse več mladih ostaja
doma oziroma se niso zmožni osamosvojiti. Odgovor je jasen. Dejstvo je, da so njihove bivanjske
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razmere odvisne od njihovih staršev. Z drugimi besedami to pomeni, da imajo dostop do
stanovanj ali hiš tisti iz premožnejših družin. Če imajo mladi povprečno plačo, je težko, tako za
najemnino kot nakup stanovanja.
V Ljubljani cene stanovanj znašajo nekaj tisoč evrov za kvadratni meter, za najem
»spodobnega« stanovanja je gotovo treba odšteti veliko več kot 500 evrov in poravnati tudi
mesečne položnice. To je vse prej kot lahko. S stanovanji v soseskah po vsej državi, ki jih
gradimo, pa bodo mladi in starejši imeli več možnosti in priložnosti. Poudarim lahko, da to, kar
delamo, ni le pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj. Veliko več od tega. Gre predvsem za
to, da bomo ta stanovanja lahko namenili tistim, ki si drugih stanovanj pravzaprav ne morejo
privoščiti ali pa si tudi ne želijo lastniških stanovanj.

Na enem mestu bo na razpolago vse
Veseli me, da bo vse več mladih, ljudi srednjih let in starejših lažje prišlo do stanovanj in da bodo
imeli na enem mestu na voljo vse. To je nekaj čudovitega. Si zamislite, da živite v zelo
kakovostnem stanovanju z nizkimi stroški, z zeleno okolico, z urejenim prometom v soseski, le
nekaj korakov stran pa imate še trgovino, lokal, center za aktivnosti ali dom upokojencev. Tako
rekoč, vse imate v bližini. Kakovost bivanja s takšnimi stanovanji se bo zvišala. In vsi tisti, ki bodo
imeli električni avtomobil, ga bodo lahko brezskrbno na električnih polnilnicah v sklopu soseske
polnili, po tem, ko bodo prišli popoldne iz službe ali pa ob koncu tedna, preden bodo šli na izlet.
Takoj »podpišem«, z veseljem bi živel v takšni soseski.
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***
Mag. Črtomir Remec je direktor Stanovanjskega sklada RS.
Prispevek je mnenje avtorja in ne odraža nujno stališč uredništva.
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Sonce in veter kot najpomembnejša vira
elektrike
V EU so ob polletju že presegli fosilna goriva. Slovenija pa je po indeksu svetovne energetske
trileme zasedla 14. mesto.
Fotografija: Samo z vetrnimi in sončnimi elektrarnami je bilo v EU v prvi polovici letošnjega leta
proizvedenih rekordnih 21 odstotkov električne energije. FOTO: Hector Retamal/AFP
Odpri galerijo
Samo z vetrnimi in sončnimi elektrarnami je bilo v EU v prvi polovici letošnjega leta proizvedenih
rekordnih 21 odstotkov električne energije. FOTO: Hector Retamal/AFP
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Marjana Kristan Fazarinc
21.10.2020 ob 06:00
21.10.2020 ob 09:20

Marjana Kristan Fazarinc
21.10.2020 ob 06:00
21.10.2020 ob 09:20
Poslušajte
Čas branja: 10:30 min.
Delite
V EU so obnovljivi viri energije, kot sta veter in sonce, v prvi polovici letošnjega leta že presegli
fosilna goriva in postali osrednji vir električne energije. Proizvodnja električne energije iz
obnovljivih virov se je v EU povečala za 11 odstotkov. Sončna, vetrna, hidro- in bioenergija so v
prvih šestih mesecih letos predstavljale 40 odstotkov električne energije, medtem ko je bilo s
fosilnimi gorivi proizvedenih 34 odstotkov elektrike, je pokazala najnovejša študija londonskega
možganskega trusta Ember.
Omenjena rast je rezultat novih vetrnih in sončnih elektrarn ter ugodnih vremenskih pogojev.
»Samo z vetrnimi in sončnimi elektrarnami je bilo proizvedenih rekordnih 21 odstotkov električne
energije. Pri tem so še večje deleže dosegli na Danskem (64 odstotkov), Irskem (49 odstotkov) in
v Nemčiji (42 odstotkov). Proizvodnja na osnovi fosilnih goriv se je medtem znižala za 18
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odstotkov,« je še navedeno v študiji, v kateri je zapisano tudi, da je padec ob porastu obnovljivih
virov tudi posledica manjšega povpraševanja (za sedem odstotkov manj) po elektriki zaradi
pandemije covida-19.

Zelena in digitalna obnova Evrope
Zaradi vsega omenjenega so se v EU izpusti ogljikovega dioksida v prvem polletju zmanjšali za
okoli 23 odstotkov. V študiji Ember je še navedeno, da bo covid-19 letos upočasnil gradnjo novih
sončnih in vetrnih elektrarn (za okoli 30 odstotkov). Napredek po državah pa je zelo različen.
Poljska je – in prvič prehitela tudi Nemčijo – postala največji proizvajalec elektrike v EU na osnovi
premoga, čeprav se je ta v povprečju v EU zmanjšala za 32 odstotkov.
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Slovenija visoko po indeksu svetovne energetske trileme
Slovenija se je po indeksu svetovne energetske trileme za leto 2020, ki ga izdaja Svetovni
energetski svet (World Energy Council – WEC), med 128 državami uvrstila na 14. mesto.
Dosegla je 78,2 točke (ocena ABA), Švica, ki se je uvrstila na prvo mesto, pa je dosegla 84,3
točke (ocena AAA). V tako imenovani analizi trilema se ocenjuje energetiko po treh ključnih
dimenzijah: po energetski varnosti, energetski enakopravnosti in okoljski trajnosti. Slovenija je pri
energetski varnosti dosegla 67,9 točke in se uvrstila na 19. mesto (na prvem mestu je Kanada s
77,1 točke), pri energetski enakopravnosti je s 93,4 točke pristala na 30. mestu (na prvem mestu
je Luksemburg z 99,9 točke) ter pri okoljski trajnosti s 77 točkami na 26. mestu (na prvem mestu
je Švica z 90 točkami).
Slovenija se je s 14. mestom spet dobro odrezala, je poročilo o energetski trilemi komentiral dr.
Ivan Šmon, pobudnik ustanovitve Sekcije slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega
energetskega sveta (SNK WEC) v okviru Energetske zbornice Slovenije. »Pri energetski
enakopravnosti dosegamo visoko oceno, vendar so pri analiziranju v WEC opazili višje cene
elektrike in plina v letu 2019. Relativno glede na druge države smo pri tem kriteriju nazadovali, in
sicer z ocene A na oceno B. Pri okoljski trajnosti imamo seveda izzive, kot je energetskointenzivna industrija, a opazili so prizadevanja in uspehe na področju večje energetske
učinkovitosti,« pravi Šmon.

Domači viri za polovico potreb po energiji
V Sloveniji je bila lani količina energije, namenjene končni rabi, za dva odstotka manjša kot
predlani. Za končno rabo v gospodinjstvih je bilo namenjenih 21 odstotkov energije. Z domačimi
viri energije smo izpolnili 51 odstotkov potreb po energiji. Domača proizvodnja energije v
Sloveniji je po navedbah statističnega urada lani znašala 148.000 terajoulov. Največji delež je
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predstavljala jedrska energija s skoraj 43 odstotki, sledili so obnovljivi viri energije s skoraj 32
odstotki in energija iz premoga s 25 odstotki. V strukturi preskrbe z energijo so lani prevladovali
naftni proizvodi, katerih delež je znašal 33 odstotkov; delež jedrske energije je predstavljal 22
odstotkov, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) 18 odstotkov, delež
premoga 16 odstotkov in delež zemeljskega plina 11 odstotkov.

Energetski viri v Sloveniji
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Pri vprašanju energetskih virov tudi osnutek dolgoročne podnebne strategije Slovenije, ki se
opira na nacionalni energetski in podnebni načrt, do leta 2030 predvideva 60-odstotno
zmanjšanje rabe premoga v primerjavi z letom 2005, delež obnovljivih virov pa naj bi se do leta
2030 povečal na 43 odstotkov, in to predvsem na račun sončnih elektrarn. Po podatkih spletnega
portala za fotovoltaiko, portal PV, je bilo stanje obnovljivih virov v Sloveniji sredi julija letos takšno
(glede na deleže posameznih virov po njihovi moči): sončne elektrarne 45 odstotkov, elektrarne
na biomaso in bioplin 27 odstotkov, hidroelektrarne (do 10MW) 15 odstotkov, soproizvodnja 11
odstotkov in ostale naprave en odstotek.

Sončna, vetrna, hidro- in bioenergija so v prvih šestih mesecih letos predstavljale 40 odstotkov
električne energije. FOTO: Tomi Lombar/Delo
Po navedbah portala PV se stanje fotovoltaične industrije v Sloveniji lani ni bistveno spremenilo,
saj sta med vodilnimi proizvajalci še vedno podjetji Bisol Group in ETI Elektroelement. Na
področju inštalacije in vzdrževanja sončnih elektrarn pa po njihovi oceni največji tržni delež
obvladuje podjetje Gen-I, ki svojo storitev trži pod znamko Gen-I Sonce. V podjetju so na
vprašanje, zakaj je samooskrba s sončno energijo najučinkovitejša shema, ki deluje, odgovorili,
da imamo velik vodni, sončni, vetrni, geotermalni in gozdni potencial, zato bi v prihodnje večino
energije lahko proizvedli iz obnovljivih virov. »Največ potenciala imamo gotovo v sončni energiji,
saj imamo povsod zadostno osončenje z minimalnimi razlikami med pokrajinami. To pomeni, da
povsod lahko postavimo sončno elektrarno, na samostojni hiši, večstanovanjski stavbi ali
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poslovnem objektu,« pravijo v Gen-I in dodajajo, da samooskrba s sončno energijo pomeni
proizvajanje lastne električne energije z mikro sončno elektrarno, s katero pokrivamo lastno
porabo električne energije enega ali več merilnih mest.
Z vidika samooskrbe je, kot še pojasnjujejo v Gen-I, najprimernejša izbira domača mikro sončna
elektrarna, s katero si lahko zagotovimo elektriko za potrebe gospodinjstva; ob postavitvi
polnilnice pa tudi za polnjenje morebitnega električnega avtomobila. K temu je mogoče dodati še
toplotno črpalko, ki ob pogonu na elektriko izrablja toploto iz zraka, podzemne vode ali talne
zemlje ter jo pretvarja v toploto za ogrevanje ali hlajenje prostorov in za ogrevanje sanitarne
vode. »Proizvodnja lastne, zelene energije pomeni investicijo v čisto okolje in dolgoročno
energetsko neodvisnost za nas in naše potomce. Se pa tudi izplača, saj se investicija v lastno
samooskrbno sončno elektrarno s pridobitvijo nepovratne subvencije Eko sklada načelno povrne
v manj kot desetih letih. Posledično s tako investicijo postanemo povsem neodvisni od nihanj cen
elektrike na svetovnih in regionalnih trgih, saj nam jo vse leto brezplačno dostavlja sonce.«
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Nujna sprememba uredbe o samooskrbi
Na vprašanje, kaj vse je še treba spremeniti na področju zakonodaje, da bi samooskrba iz
obnovljivih virov energije v Sloveniji lahko uspešno zajela še več raznovrstnih priložnosti in
potenciala za občane, v Gen-I odgovarjajo, da je najbolj nujna sprememba uredbe o samooskrbi. »Kljub najboljši volji ministrstva v preteklosti, da omogoči zagon samooskrbe najširšemu
krogu ljudi s sicer dobro zastavljeno uredbo, kar podpiramo, smo pristojno ministrstvo naknadno
obveščali, kje se na terenu še vedno zelo zatika in kaj zelo ovira množično gradnjo sončnih
elektrarn. Mislimo predvsem na skupnostne samooskrbne sončne elektrarne, kjer so še vedno
velike ovire. Ena ključnih je, da morajo biti odjemalci, ki so člani SS (skupnostne samooskrbe) in
njihova odjemna merilna mesta, znani že vnaprej, pred postavitvijo sončne elektrarne, in da mora
biti vsa proizvedena električna energija ves čas trajanja SS razdeljena med vse člane
skupnostne samooskrbe.«
Zato se v letu in pol od uveljavitve uredbe ni oblikovala niti ena skupnostna samooskrba, saj ne
upošteva slovenske posebnosti in dinamike na stanovanjskem področju. »Vemo, da se v celoti
spreminja slovenski energetski zakon in da bo kmalu zasnovan nov zakon o obnovljivih virih
energije. Pričakujemo, da bodo v njem določbe za samooskrbo še bolj urejene in spodbujevalno
naravnane, tudi v smeri doseganja nacionalnih podnebnih ciljev,« še pravijo v Gen-I.
Sončna energija predstavlja ogromen potencial tudi za gradnjo sončnih elektrarn na
večstanovanjskih stavbah. Sončne elektrarne Gen-I Sonce so postavljene v 90 odstotkih vseh
slovenskih občin. »Poudariti pa je treba, da imamo različne ravni razvitosti lokalnih skupnosti na
področju zelene transformacije, kar omejuje izvedbo projektov. Samooskrbne sončne elektrarne
postavljamo za različne vrste odjemalcev in pomagamo pri zeleni transformaciji tudi v tujini,« še
pojasnjujejo.
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Ob prazniku Občine Puconci poudarili potrebo
po več napora za oskrbo starejših
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Župan Ludvik Novak si želi, da se dokonča vodovodno omrežje na celotnem ozemlju občine.
ARHIV OBČINE

Ines Baler, Vestnik

21.10.2020, 06.20

Občinska nagrada PGD Kuštanovci, županovo priznanje Bojanu Beznecu,
nagrajeni še Irena Horvat, Jožef Rituper in Štefan Zelko. Namesto slovesnosti
nagovor po internetu
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Občina Puconci je nedavno praznovala občinski praznik. Zaradi poostrenih ukrepov za preprečevanje
širjenja okužb s koronavirusom je slovesno sejo, podelitev priznanj in nagrad odložila. Župan Ludvik
Novak je občanom čestital na občinski spletni strani in zapisal, da je praznik vsako leto mejnik, ko se
pogleda na dosežke in se z upanjem pregledujejo načrti.

"Če se ozrem na teh sedem mesecev borbe z okužbo, lahko rečem, da smo v naši občini do sedaj zelo
dobro obvladovali situacijo, saj nimamo nobenega smrtnega primera in malo okuženih," je zapisal župan
in dodal, da gospodarsko življenje v občini in izvajanje občinskega proračuna nista zamrli, več težav je
bilo pri organizaciji družbenega življenja.

Pomembne naložbe v teku
Novak je kot pomembni naložbi, ki ju izvajajo z državno pomočjo, navedel obnovi cest v Gorici in
Brezovcih v vrednosti slabe tri milijone evrov. Prav tako obnavljajo nekaj lokalnih cest, sanirali so že
nekaj javnih poti v občini, dokončana je kanalizacija v Beznovcih.
"Žal pa nismo veliko naredili na področju oskrbe z vodo in odvajanja odpadnih voda. Pri oskrbi z vodo se
še dogovarjamo z državo za nadgradnjo vodovoda sistema B, s katero bo v celoti dokončano vodovodno
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omrežje v naši občini, kanalizacijski sistemi pa so zaradi financiranja popolnoma na stranskem tiru," pravi
Novak. Veseli ga, da so zagnali dela na področju turistične ponudbe v občini, premalo opazni pa so
premiki v oskrbi starejših in gradnji optičnega omrežja, je poudaril v zapisu.

Poklon lončarju, prostovoljcem ...
Letošnji dobitniki občinskih priznanj so Štefan Zelko iz Lemerja, Irena Horvat iz Doline in Jožef
Rituper iz Pečarovcev.

Pri preprečevanju okužb s covidom-19 so bili v občini doslej nadpovprečno uspešni
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Zelku bo priznanje izročeno za večletno uspešno delo in za ohranjanje tradicionalne ljudske obrti lončarstva. Izhaja iz družine, ki lončene izdelke še vedno izdeluje na tradicionalni način na vretenu,
obenem je tudi eden redkih, ki še obvladajo skoraj pozabljeno redukcijsko ali črno žganje. Poleg tega
sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in znanje prenaša na mlade.
Horvatova prejme priznanje za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju kulture, lokalne samouprave
in doprinos k razvoju Doline. Je pobudnica ustanovitve in predsednica tamkajšnjega kulturno-turističnega
društva, vpeta je v delo Zveze kulturnih in turističnih društev Občine Puconci ter stremi k dobrodelnosti in
sodeluje pri različnih projektih.
Tretji prejemnik priznanja je bil izbran zaradi prostovoljnega dela na raznih področjih, prispevka k
promociji občine ter zaradi realizacije prepoznavnih turističnih produktov. Rituper je prostovoljec že 45
let, znan po projektih rekreativnega športa v občini. Na njegovo pobudo je nastala blagovna znamka
Zgrebaš, je pobudnik pohodnih izkaznic in član številnih društev na občinski in regijski ravni.
Nagrado občine bo prejelo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Kuštanovci, ki je bilo ustanovljeno leta
1933. Kot je zapisano v obrazložitvi, je društvo v zadnjih letih precej denarja namenilo obnovi in
posodobitvi gasilskega doma in opreme v njem, pozornost pa namenja tudi izobraževanju gasilcev. Ob
170 prebivalcih v vasi imajo štiri gasilske ekipe in sodobno opremo, kar je redkost v občini in širše.
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Občina je društvu za dolgoletno dosledno, sistematično in prostovoljno delo na gasilskem področju
namenila nagrado v višini 500 evrov.
Tudi županovo priznanje je povezano z gasilstvom. Za požrtvovalno delo na področju gasilstva in lokalne
samouprave ga je prejel Bojan Beznec iz Bodoncev. Član tamkajšnjega društva je več kot 35 let, prav
tako je dobitnik številnih gasilskih priznanj in odlikovanj. Ob tem, da je nepogrešljiv med gasilci, je
vključen še v vaško športno društvo in v Društvo podeželske mladine Bodonci ter eden od ustanovnih
članov Kluba malega nogometa Bodonci.
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Izrisali so Center Rotovž, kjer bodo nova
mariborska knjižnica, galerija in kino. Manjka le
še denar

ODPRI GALERIJO
Projekt, s katerim bo urejen tudi Rotovški trg, se po novem imenuje Center Rotovž.
SAŠO BIZJAK

Barbara Bradač

22.10.2020, 04.14
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V mariborski občini so optimistični, čeprav še ni zagotovljen niti en državni ali
evropski cent. Gradnja bi se lahko začela prihodnje leto.
Po več letih trajajočih prostorskih težav Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu, ki je skorajda tik pred
sesutjem, so na mariborski občini pripravili in predstavili novo projektno rešitev za celoten Rotovški trg.
Na območju okrog mestne hiše ni več predvidena samo mariborska knjižnica, pač pa še mestna galerija
oziroma razstavišče Umetnostne galerije Maribor (UGM), tudi večnamenska kinodvorana.
Projektna vrednost investicije Centra Rotovž je skoraj 16 milijonov evrov, gradbeno dovoljenje
pričakujejo v prvi polovici leta 2021, do konca leta prvo lopato. In načrt financiranja? Za Center Rotovž še
ni zagotovljenih evropskih ali državnih sredstev, nanje pa na občini računajo. Mariborski župan Saša
Arsenovič je prepričan, da pri pridobivanju denarja "sploh ne sme biti debate", saj so pripravili "vrhunski
projekt", na razpolago za slovensko okrevanje gospodarstva po covidu-19 pa je več kot 11 milijard
evropskih sredstev. "Obljub je bilo že veliko, vse vlade so pisale sklepe, sedaj pa je pred nami toliko
evropskega denarja, da je to stvar samo minimalne volje. Prepričan sem, da je dovolj volje na strani
države. Tu sploh ni poti nazaj, nehajmo govoriti če ne, ampak naredimo to," je optimističen župan. "Vse
napore vlagamo v to, da bi dela začeli konec leta 2021," je pojasnila podžupanja Alenka Iskra. Projekt bi
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v primeru zagotovljenih sredstev lahko bil zaključen leta 2023.

V Centru Rotovž bodo Mariborska knjižnica, razstavišče UGM ter Kino Rotovž in Kavarna Rotovž.
Ocenjena vrednost Centra Rotovž je skoraj 16 milijonov evrov.
Gradbeno dovoljenje se pričakuje v prvi polovici leta 2021, do konca leta 2021 prva lopata.
Mestna knjižnica bo imela 5434 kvadratnih metrov, Kino Rotovž in Kavarna Rotovž skoraj 600
kvadratnih metrov, UGM 21 pa bo na 2200 kvadratnih metrih.

Knjižnica dobi novo stavbo
Podžupan Gregor Reichenberg je pojasnil, da so racionalizirali projekt in mu dodali nove vsebine. Ko je
projekt dobil v roke, je namreč zajemal ureditev trga s knjižnico in bil ocenjen skoraj na enak znesek kot
sedaj celoten Center Rotovž. "Imamo torej knjižnico, razstavišče, art kino, večnamensko multifunkcijsko
dvorano, ob tem pa dobimo še gratis prenovljeni Rotovški trg," je povedal. Odločili so se, da bodo
obstoječo stavbo knjižnice podrli in na tem mestu zgradili nov objekt. "Objekt smo skrajšali v globino za
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eno etažo, tako imamo samo eno veliko klet, s projektom ne urejamo več stavbe Pionirske knjižnice, njene
vsebine smo umestili v center. Ker je novogradnja cenejša kot rekonstrukcija, bomo obstoječo knjižnico
podrli in zgradili novo. Z vsem tem smo pridobili dodatne površine in znižali investicijo na kvadratni
meter," je pojasnil Reichenberg.

Atrij ob osrednjem prostoru knjižnice
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MEDPROSTOR, ARHITEKTURNI ATELJE D.O.O.

Dodal je še, da novo stavbo dobi tudi mestno razstavišče UGM, ti prostori bodo lahko gostili tudi dela
Pabla Picassa: "Ne da bi prikrajšali kogarkoli za kaj, smo uspeli umestiti UGM v ta projekt. Trenutno
stanje v UGM je takšno, da zaradi varnostnih razlogov ne moremo gostiti Picassa, ker prostori niso dovolj
varni, a ne, ker nimajo dovolj dobre varnostne službe, pač pa, ker so vlažni in neprimerni. Tudi Picassa si
želimo gostiti v mestu."

Finančna konstrukcija še ni zaprta
Na mariborski občini imajo več želez v ognju. Investicija je bila umeščena na seznam pomembnih
investicij na podlagi interventnega zakona, pri ministrstvu za kulturo so županu, tako je povedal,
pritrdili, da je tudi ta projekt, čeprav še neimenovan, predviden pri njih za sofinanciranje. Vložen je bil
tudi amandma na predloga proračunov RS za prihodnji dve leti. Rezervni scenarij pripravlja tudi
občinska projektna pisarna, ki bo iskala možnosti za prijavo na evropske in državne projekte.

29

Vecer.com
Država: Slovenija

22.10.2020
Četrtek, 04:14

Kazalo

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/izrisali-so...

4/6

Arhitekturno podobo so zasnovali v podjetju Medprostor, arhitekturni atelje. "Nova stavba knjižnice bo v
štirih nadzemnih etažah, eni tehnični etaži in eni podzemni etaži z medetažo. V predhodnih projektih je
bila spodaj še ena etaža, ki je v tej investiciji ukinjena zaradi optimizacije. V objektu knjižnice ohranjamo
stare obokane kleti in jih nadgrajujemo z novo stavbo. Galerija bo v stavbi, kjer je bilo nekoč mestno
redarstvo, imela bo tri glavne razstaviščne dvorane, avlo in mestni projektni prostor. Restavracija Rotovž
je preoblikovana v kavarno Rotovž in bo tudi vhod v art kino v kleti Rotovža," je nanizal projektant Rok
Žnidaršič. V projektu je predviden tudi pokrit preboj od Gosposke ulice do trga in Lekarniške ulice, ki bo
vodil do vhodov v knjižnico in razstavišče, prostor pa bo omogočal skupne dogodke institucij v tem
prostoru. Podžupan Reichenberg se je s temi občani o tem že dogovoril. "To bo eden najbolj živih
prostorov tega kompleksa, neformalno se bo povezalo več vsebin," meni arhitekt Žnidaršič, ki je pripravil
tudi stare projektne načrte ureditve Rotovškega trga s knjižnico, zmagovalne na arhitekturnem natečaju
leta 2009.

Skladišče knjig in arhiv bosta na Teznu
V Centru Rotovž z novimi vsebinami in z več kot 8200 kvadratnimi metri pa ni prostora za nekatere
podporne vsebine knjižnice. Te so predvidene na Teznu, a več podrobnosti podžupanja Iskra ni povedala:
"Lokacija je primerna, ogledali so si jo predstavniki mariborske knjižnice, projekt je v usklajevanju."
Mariborska knjižnica potrebuje dodatne prostore za skladišče knjig in arhiv, ki ga je na trgu izgubila po
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tem, ko so bile dodane dodatne vsebine in za eno kletno etažo zvišan objekt. Neuradno bo prostor dobila v
prostorih nekdanje Metalne na Teznu, v neposredni bližini je tudi tezenska enota knjižnice, kjer bodo
zaposleni med gradnjo na Rotovžu delali. Iščejo se še primerni začasni prostori v središču mesta za
izposojo knjižničnega gradiva in knjižnični servis, v času, ko bo knjižnica med gradnjo zaprta.
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Vhodna avla v Centru Rotovž, skrajno levo pasaža, ki bo Gosposko povezala z Lekarniško ulico
MEDPROSTOR, ARHITEKTURNI ATELJE D.O.O.

Prvo namensko grajeno razstavišče
Direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak, ki po dolgoletnih prizadevanjih pričakuje, da se bo
knjižnica rešila neznosnih prostorskih razmer, pretesnih in dotrajanih prostorov in zaživela kot prostor
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znanja, je zadovoljna, da knjižnica ostaja na Rotovškem trgu, kamor bodo umeščene tudi druge vsebine,
čeprav so zaradi tega kak prostor izgubili, a nadomestili ga bodo na Teznu. "Zagotovo bomo z galerijo in
art kinom vzpostavili sinergije, ki bodo obogatile kulturno vsebino v Mariboru in regiji, in v knjižnici
verjamemo, da gre tokrat zares," upa Turjakova.

"V knjižnici verjamemo, da gre tokrat zares"

Knjižnica deluje nemoteno
Mariborska knjižnica je s svojimi enotami zaradi koronavirusa prilagodila poslovanje. Odprta imajo
vrata, a prehajajo na pultni sistem izposoje, kar pomeni, da si ne morete samostojno izbirati gradiva na
policah v knjižnici, pač pa ga prej rezervirate. Po dogovoru vam lahko gradivo brezstično izročijo pred
vhodom v knjižnico. Na bibliobusu lahko uporabniki prevzamejo gradivo zunaj prostora bibliobusa.
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V UGM so se Centru Rotovž z veseljem pridružili. "Infrastruktura pomeni, da bomo končno lahko gostili
relevantne zahtevnejše razstave na nacionalnem in mednarodnem nivoju, predvsem pa z njimi nagovorili
bistveno širšo javnost. Pomeni tudi podporo mestnim umetnikom, ki si seveda to podporo tudi zaslužijo.
Ne gre samo za ozko razstavljanje, ampak širša javnost upravičeno pričakuje dosti več. Vidimo možnosti
širitve na področje filma, fotografije, arhitekture, vsebine, ki niso bile dovolj poudarjene v našem mestu,"
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pravi direktorica Breda Kolar Sluga in poudarja, da gre za prvo namensko grajeno razstavišče v mestu.
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Potrebna je nujna cestna infrastruktura
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Civilna iniciativa občino Dobrova - Polhov Gradec že nekaj časa poziva k zgraditvi infrastrukture
za pešce in kolesarje. Kot opozarja, so občini v enem letu od svoje ustanovitve podali pobude za
številne sestanke in ponudili tudi strokovno pomoč pri pripravi projektov. »Sestanki, tudi kadar
so bili izpeljani v konstruktivnem duhu, so se končali samo z načelnimi zavezami in obljubami o
realizaciji v najboljšem primeru srednjeročnih projektov,« so poudarili.

Civilna iniciativa vabljena v projektno skupino
Kot odgovarja župan občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar, se je civilna iniciativa v
tem letu prek svojih članov aktivno vključevala v delo na okroglih mizah v okviru izdelave
strategije mobilnosti in varnosti, ki je v zaključni fazi sprejema, na prvi naslednji redni seji
občinskega sveta. »Z načrtovanjem in projektiranjem na področju prometa in z upoštevanimi
rešitvami, ki jih prinašajo projekti v teku, strategija predstavlja nov pristop k trajnostnemu in
celostnemu načrtovanju prometa v občini ter upošteva predvsem potrebe pešcev, kolesarjev in
uporabnikov javnega potniškega prometa,« je povedal župan. Dodal je, da člane civilne iniciative
vabi v projektno skupino evropskega projekta Barjanska kolesarska povezava, »saj nam bo
njihova strokovna pomoč nedvomno v pomoč pri pridobivanju služnosti in odkupov zemljišč na
razdalji Gabrje–Razori–Ljubljana ter drugih, za izvedbo projekta pomembnih nalog.«
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Prav s projektom Barjanska kolesarska povezava je občina po besedah civilne iniciative naredila
nekaj pomembnih premikov, ki jih pozdravljajo. »A hkrati ugotavljamo, da je bilo zaradi
neučinkovito vodenega projekta doslej zbranih manj kot tretjina soglasij za pridobitev zemljišč,
potrebnih za gradnjo predvidene kolesarske poti s pripadajočo infrastrukturo,« so opozorili pri
civilni iniciativi. Čeprav je rok za pripravo projekta podaljšan do januarja 2021, se tako kot za
številne druge projekte v občini bojijo, da do njegove uresničitve ne bo prišlo. Kot odgovarja
župan Setnikar, je projekt v teku, občina Dobrova - Polhov Gradec pa skupaj z Direkcijo RS za
infrastrukturo odplačno pridobiva zemljišča. »Ta projekt ne bo izboljšal varnostnih pogojev le
dolgoletnim prebivalcem občine, ki so večinoma tudi lastniki obcestnih zemljišč, temveč tudi
novopriseljenim iz mestnih okolij, ki pričakujejo sodobno cestno ureditev tudi v naših vaških
okoljih,« je komentiral Setnikar.

Problem neurejenih prehodov čez cesto

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

Civilna iniciativa ob tem opozarja predvsem na pomanjkljivo prometno infrastrukturo, ki
otrokom ne omogoča varne poti v šolo. »Za nas ostaja nespremenjeno dejstvo, da so naselja
Gabrje, Šujica in Stranska vas, prav tako pa Spodnji Razori, ki so v neposredni bližini osnovne
šole Dobrova, še naprej za pešce infrastrukturno povsem odrezana,« so opozorili. Na poti do teh
naselij ni po njihovih navedbah niti pločnika, pa čeprav za varnejše oblike povezave obstajajo
velike možnosti. Ob manjkajočih povezavah so še bolj problematični neurejeni prehodi čez cesto,
avtobusna postajališča pa so na regionalni cesti brez urejenih poti do njih, so med drugim
opozorili.
Na predlog civilne iniciative, naj občina za zgraditev pločnika in varnih prehodov za pešce
nameni vsaj del od nekaj manj kot 320.000 evrov, ki jih je pridobila z rebalansom državnega
proračuna, občina odgovarja, da je občinski svet na svoji 11. redni seji 23. septembra letos sprejel
rebalans proračuna občine za leto 2020: »Finančno ovrednoteni projekti v teku so razvidni iz
načrta razvojnih programov, kar nekaj jih vsebinsko zajema izboljšanje prometne varnosti na
območju Dobrove in bližnjih naselij.« sta, vl
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Voda za Istro iz potoka Suhorica?
TELEVIZIJA SLOVENIJA 1, 21.10.2020, DNEVNIK, 19.37
ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica)
Prebivalci Brkinov so besni. Na potoku Suhorca si ne želijo gradnje jezu zaradi novega vodnega zajetja s katerim bi
oskrbovali obalo in zaledje. Prepričani so, da je tudi boljša rešitev. Minister za okolje Andrej Vizjak jim je junija obljubil, da
bodo preučili vse možnosti, zdaj pa so se kot je videti odločili za prvo. Čeprav minister zagotavlja, da ne gre za dokončno
odločitev, so danes podpisali pogodbo za pripravo dokumentacije.
ERIKA PEČNIK LADIKA (novinarka)
Ali želi minister Istri dostaviti slabo vodo se sprašujejo v civilni iniciativi Brkinov? Prepričani so, da je gradnja jezu na
potoku Suhorica, slaba investicija.
MARIO BENKOČ (Civilna iniciativa Brkini)
Tu dejansko kot vidite sploh ni vode, Suhorica je dejansko ime potoka, ki je suh. Po drugi stani je to nestabilen vodni vir,
saj bi bil samo poleti.
ERIKA PEČNIK LADIKA (novinarka)
Ker bi vodo zajemali na površini kjer se kot pravijo naselijo bakterije, bi bila kakovost slabša, kot če bi se odločili za drugo
možno rešitev, povezavo treh obstoječih vodovodov, za kar je projekt že narejen in bi bil cenejši, pravijo.
MARIO BENKOČ (Civilna iniciativa Brkini)
Nas to sploh ne preseneča zato, ker smo navajeni od ministra, da pač nekaj govori, dela pa drugo.

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

ERIKA PEČNIK LADIKA (novinarka)
Ko je minister junija obiskal Škocjanske jame je obljubil, da bodo strokovno proučili obe možnosti in če bodo ugotovili, da
bi z vodnim zajetjem na Suhorici škodovali svetovni dediščini, v to ne bodo šli.
STOJAN ŠČUKA (direktor parka Škocjanske jame)
Pričakujem še vedno, da bo prva faza priprava gradbene dokumentacije, vsekakor presoje vplivov na okolje, da se
pridobi od svetovne komisije smernice, kako naj se to pripravi glede na vpliv na svetovno dediščino in če bo ta študija
pokazala, da je to kvarno, jaz upam, da bo tudi ministrstvo oziroma minister držal besedo.
ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
Danes ni odločitev, da ta projekt bo, danes je odločitev, da ta projekt začnemo načrtovati, umeščati v prostor, ko bomo
izvedli ves postopek, vse strokovne presoje in nenazadnje ko bomo slišali skozi javne obravnave tudi ljudi, se bo vlada
odločila ali ta projekt bo umestila v prostor, ali ga ne bo.
ERIKA PEČNIK LADIKA (novinarka)
Do takrat bodo porabili 5.000.000 evrov podpisanih z današnjo pogodbo.
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Dnevnik: Kolektor zahteva nov aneks na 2. tiru
18 min

Konzorcij Kolektorja CPG in Euroasfalta je na družbo 2TDK naslovil
nov, že tretji zahtevek za aneks k pogodbi za gradnjo dostopnih cest za
drugi tir, poroča Dnevnik. Po informacijah Dnevnika zaradi dodatnih
nepredvidenih del zahtevajo okoli 800 tisoč evrov. Na 2TDK so prejem
zahteve za aneks potrdili, zdaj ugotavljajo upravičenost morebitnega
aneksa.

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

Projekt gradnje dostopnih cest bi sicer moral stati 11,87 milijona evrov
(brez DDV), a se je zaradi dveh aneksov že podražil na 13,02 milijona evrov
(brez DDV). Prvi aneks je bil podpisan februarja , in sicer v znesku 551 tisoč
evrov (brez DDV). Šlo je za gradnjo začasne obvoznice mimo vasi Beka. Na
2TDK so takrat za STA pojasnili, da je nova začasna cesta potrebna zaradi
varnosti in kakovosti življenja prebivalcev vasi Ocizla. Nato je zaradi
"nepričakovanih geoloških sprememb" sledil nov aneks, dela so se z njim
podaljšala za približno tri mesece, vrednost aneksa pa je znašala 600 tisoč
evrov (brez DDV).
Dodajmo, da gre pri gradnji dostopnih cest za drugi vir za manjši posel,
prava bitka za velike posle - ocenjene na 700 milijonov evrov - se šele
začenja. Na 2TDK so iz igre za zdaj izločili kitajska in nekatera druga
podjetja. Več v članku 2TDK iz igre za gradnjo drugega tira izločil
Kitajce.
Preberite tudi
Kdo naj gradi drugi tir, domači gradbinci ali Kitajci?
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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!

Videl sem priložnosti na trgu in se odločil, da
naredim novega igralca
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Videl sem priložnosti na trgu in se odločil, da naredim novega igralca

21.10.2020 08:00
Direktor in solastnik Seven Refractories Erik Zobec o tem, kako je v desetletju iz nič zgradil veliko podjetje, ki razvija in izdeluje
ognjevzdržne izdelke.
avtor
BOJANA HUMAR
Jasno je bilo, da ne bo preprosto, ampak vseeno je bilo nekaj prostora na trgu, za katerega sem menil, da bi se ga dalo
zapolniti. Zbrali smo se s šestimi partnerji in tako se je zgodba začela, pravi Erik Zobec, direktor in petinski lastnik Seven
Refractories.

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

Ko smo pred 16 leti začeli pripravljati lestvico TOP 101, podjetja Seven Refractories ni bilo še niti v obliki ideje. Ta se je rodila
pred desetimi leti, ko je tržaški Slovenec Erik Zobec, danes direktor in petinski lastnik podjetja, na trgu razvoja in izdelave
ognjeodpornih materialov videl še nekaj priložnosti. Tako je leta 2010 s še šestimi, večinoma tujimi partnerji – od tod tudi
sedmica v imenu družbe –, ustanovil družbo, ki je v desetletju prerasla v veliko podjetje in se lani prvič uvrstila na našo lestvico
najboljših podjetij med slovenskimi velikani. Seven Refractories iz Divače, ki razvija in proizvaja ognjeodporne materiale za
jeklarsko, železarsko, cementno in toplotno industrijo, je lani ustvarilo rekordnih 47,5 milijona prihodkov od prodaje, 2,7 milijona
evrov čistega dobička in zaposluje 85 ljudi. Skupina, v kateri sta poleg podjetja v Divači, ki je največje, še tovarni v Kazahstanu
in Indiji ter prodajne izpostave v Rusiji, Italiji, Nemčiji in Ukrajini, pa je lani ustvarila 84 milijonov prihodkov in zaposluje več kot
300 ljudi.
Doslej so razvili več kot 800 različnih izdelkov. Gre za ognjevarne betone, ki zdržijo več kot 1.700 stopinj Celzija. Prodajajo v
več kot 40 držav po vsem svetu. Njihov glavni trg je Rusija, kjer ustvarijo 38 odstotkov prihodkov, 30 odstotkov prodajo v
države Evropske unije, 32 odstotkov pa na tretjih trgih, kot so Turčija, Kazahstan, Indija, Ukrajina in ZDA. Sredi prejšnjega
tedna, ko sva se z Erikom Zobcem pogovarjala, se je ravno odpravljal na jug Italije v eno izmed večjih jeklarn, ki so njihovi
kupci.
Kako močno korona zaznamuje vaše poslovanje? Proizvodnja jekla, na kateri temelji vaša dejavnost oziroma je vaš pomemben
kupec, je začela pešati že proti koncu lanskega leta.
Doslej smo v povprečju rasli okoli 20 odstotkov na leto ali več in stalno povečevali tržni delež. To nam je uspevalo, ker smo bili
fleksibilni, hitri in inovativni. Letos po prihodkih od prodaje ne bomo zrasli, ustvarili jih bomo približno toliko kot lani, vendar to
pomeni, da nam bo spet opazno zrasel tržni delež, saj se je žal trg ognjeodpornih materialov letos skrčil za četrtino. Tudi na
ravni skupine bodo poslovni rezultati podobni lanskim.
Kako je z naročili, do kdaj ste preskrbljeni z njimi?
Imamo tudi naročila, ki jih bomo izvedli čez pol leta, večinoma pa kupci naročujejo kratkoročno, za kak mesec vnaprej. Posel v
naši panogi se je bolj ali manj ustalil na nižji ravni, a se za prihodnje leto napoveduje izboljšanje.
Surovine kupujete tudi v Aziji. Imate težave pri dobavah, glede na to, da so se globalne oskrbovalne verige vsaj ob izbruhu
novega koronavirusa trgale?
Motenj pri dobavi surovin sem se zelo bal, vendar ni bilo kakega večjega izpada. Tako smo tudi marca, ki je bil eden izmed
težjih mesecev v tej pandemiji, normalno proizvajali in na mesečni ravni letos ustvarili celo rekordne prihodke.
Erik Zobec, Seven Refractories
Foto: Roberto Pastrovicchio/Seven Refractories

38

Finance.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

21.10.2020
Wednesday,
Sreda,
08:00 08:00

Kazalo

https://manager.finance.si/8967048/Videl-sem-prilo...

3/5

V naši industriji smo precej novi in če smo želeli pridobivati delež na trgu, ki je razmeroma stabilen, smo morali biti ves čas
inovativni, ponujati drugačne rešitve in delež odškrniti drugim.
Imamo tudi srečo, da so delavci v naši proizvodnji oddaljeni drug od drugega, zato je ta lahko nemoteno delovala. Sprejeli smo
vse potrebne zaščitne ukrepe, in to že dva do tri tedne pred drugimi v Sloveniji, saj smo videli, kaj se dogaja v Italiji.
Septembra ste na okrogli mizi izvozne konference Financ dejali, da v krizi vsi na trgu iščejo neko alternativno rešitev in da je
takrat pametno, da kot podjetje ponudiš nekaj novega. Kaj svežega pripravljate pri vas?
V naši industriji smo precej novi in če smo želeli pridobivati delež na trgu, ki je razmeroma stabilen, smo morali biti ves čas
inovativni, ponujati drugačne rešitve od tistih, ki so bile na voljo, in delež odškrniti drugim. Lani recimo smo razvili, letos pa
začeli prodajati novo tehnologijo za ognjevarno obdelavo tako imenovanih ponovcev. Za kaj gre? Jeklo se zaliva v ponovce, ki
vsebujejo od 50 do 500 ton jekla s temperaturo okoli 1.600 stopinj Celzija. Ponovci, ki so zelo pomemben del vsake jeklarne,
imajo ognjevarni sloj. Doslej je bil ta v obliki opeke ali pa se ga je zalilo tako kot betonski zid. Mi pa smo razvili tehnologijo, s
katero se ognjevarni sloj šprica, kar je enostavneje in tudi ceneje. Ta tehnologija bo letos pomembno prispevala k temu, da
bomo prodajne prihodke obdržali na lanski ravni.
Če pogledamo še malo bolj v preteklost, so naš najprepoznavnejši izdelek, za to smo prejeli tudi nagrade, do okolja prijazni
čepi za plavže. Gre za ognjevarni produkt iz posebne mase, ki ga uporabljajo v največjih in najsodobnejših plavžih, in smo še
vedno vodilni z vidika ekologije. Veliko naših tekmecev podoben izdelek še vedno izdeluje iz škodljivih snovi.
Sicer pa izdelke in tehnologije nenehno izboljšujemo, gre za veliko manjših nadgradenj, ki pa skupaj pomenijo veliko. Ni dovolj
vsake toliko časa dati na trg neke povsem nove koncepte, temveč je treba že uveljavljene nenehno izboljševati, če želiš
obdržati kupce.
Se morda odpravljate tudi na nove trge?
Letos smo se podali še na peto celino, v Avstraliji smo uspešno opravili prve teste. Sicer pa je neobdelanih trgov še veliko,
vsako leto poskušamo dodati kakega novega. Letos smo šli tudi na francoskega, čeprav je blizu, nam doslej še ni uspelo
prodreti nanj.

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

Prodajne prihodke vsako leto povečujete, čisti dobiček pa se vam od leta 2016, ko ste ga imeli za skoraj 4,7 milijona evrov,
zmanjšuje, lani ga je bilo za slabih 2,8 milijona evrov. Zakaj?
Erik Zobec, Seven Refractories
Foto: Roberto Pastrovicchio/Seven Refractories
Sodelavce smo predvsem dodajali, ni se jih pa veliko zamenjalo. Ekipa se je tako iz leta v leto gradila in utrjevala. To je po
mojem mnenju naš zelo pomemben adut.
Problem so bile predvsem cene surovin. Uporabljamo nekovinske surovine, v glavnem glinica, boksit, šamoti in podobne, ki so
se v zadnjih treh letih vsako leto podražile in tega povišanja nam ni uspelo v celoti prenesti na kupca, konkurenca je precej
ostra. Letos pa imamo obrnjeno situacijo, surovine so se nekoliko pocenile, tako da bo dobička spet več.
Skupaj uporabljamo več kot 200 surovin, vsaka ima drugačno granulacijo, kar kaže na kompleksnost materialov, ki jih
izdelujemo.
Maja lani ste z lokalnim partnerjem Dalmia Bharat Group zagnali proizvodnjo ognjevzdržnih betonov v Indiji. Takrat ste dejali,
da načrtujete od 20 do 25 milijonov evrov letnih prihodkov v dveh do treh letih v tej tovarni. Kako se načrti uresničujejo, kako
nanje vpliva korona?
Nekoliko zaostajamo za načrti, COVID-19 tudi tam seveda pušča posledice. V Evropi, denimo, industrija jekla, od katere smo
odvisni, živi razmeroma normalno, saj države z različnimi subvencijami podpirajo gradbeništvo, ki je velik porabnik jekla. V Indiji
pa so bila vsa gradbena dela ustavljena, kar za dober mesec, imeli so popolni lockdown. Tam tudi ni nikakršnih subvencij za
gradbeništvo in posledično seveda zelo trpi tudi jeklarstvo.
Koliko ljudi zaposlujete v Indiji?
V podjetju, ki smo ga ustanovili skupaj z Dalmia Bharat Group, dela od 50 do 60 ljudi.
Dalmia Bharat Group je v večinski lasti družine Dalmia, ki jo indijski Forbes uvršča na lestvico stotih najbogatejših Indijcev.
Kako težko je priti do takšnih partnerjev?
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Tega ne bi vedel povedati, ker so oni prišli do nas. Imeli so tovarne, nekaj trga in iskali so nove tehnološke rešitve. Opazili so
nas, ker smo bili vseskozi inovativni in pravzaprav so hoteli od nas odkupiti tehnologijo. Ker pa mi tehnologije ne prodajamo,
smo se dogovorili, da jo pripeljemo v Indijo, vendar pod pogojem, da ustanovimo skupno podjetje.
Kako je sicer poslovati v Indiji, kaj bi svetovali nekomu, ki se šele odpravlja na ta trg?
Še preden smo spoznali partnerja v Indiji, nam je uspelo v tej državi ob pomoči tamkajšnjega agenta izvesti nekaj zanimivih
projektov. Vendar pa si brez lokalne proizvodnje lahko v Indiji le manjši, nišni igralec. Mogoče je torej nekaj narediti tudi
samostojno, vendar pa je zaradi razdalje, kulture in dobavnih rokov težko priti do večjega posla. Za to je povezava z lokalnim
partnerjem nujna.
Zanimivo je, da trenutno večina ognjeodpornih proizvajalcev temelji na tako imenovanih join-venture oziroma skupnih podjetjih,
kar pomeni, da so večino tehnologije uvozili, predvsem iz Evrope. Tam sta dve vrsti jeklarn, ene so nekoliko starejše, druge so
pa nove, vanje se veliko vlaga in nekatere so med najmodernejšimi na svetu. In te tudi iščejo najbolj zanesljive in inovativne
dobavitelje.
Še prej, leta 2017, ste odprli tovarno v Kazahstanu, ki na leto lahko proizvede 40 tisoč ton ognjevarnih betonov. Kakšne so
razmere tam?
Poslujemo v skladu z načrti. Kazahstan ni zanimiv samo kot lokalni trg, ampak prek njega tudi oskrbujemo ruskega, ki je za nas
med najpomembnejšimi, tam smo začeli in na njem ustvarimo okoli 40 odstotkov prodajnih prihodkov.
Koliko ljudi zaposlujete v Kazahstanu?
Tam imamo okoli sto zaposlenih: poleg tovarne, laboratorija in pisarn imamo še podjetje, ki vgrajuje naše materiale pri kupcih.
Katere naložbe načrtujete v prihodnjih letih in koliko boste zanje odšteli?
Erik Zobec, Seven Refractories
Foto: Roberto Pastrovicchio/Seven Refractories

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

Za nami je obsežen cikel naložb v vrednosti deset milijonov evrov. V zadnjih letih smo razširili proizvodnjo v Divači, odprli
tovarni v Kazahstanu, kjer smo nato dodali še eno linijo, in v Indiji.
Za nami je obsežen cikel naložb v vrednosti deset milijonov evrov. V zadnjih letih smo razširili proizvodnjo v Divači, odprli
tovarni v Kazahstanu, kjer smo nato dodali še eno linijo, in v Indiji. S temi zmogljivostmi smo za kako leto preskrbljeni, težko si
je tudi predstavljati, da bomo v koronakrizi lahko opazneje povečevali proizvodnjo. V prihodnjih letih bomo morda bolj
intenzivno šli v ZDA, vendar ne bomo hiteli.
Seven Refractories je v desetih letih iz nič postalo veliko podjetje. Kako obvladujete hitro rast, kateri izzivi so najtežji?
Ni bilo enostavno, vloženega je bilo veliko truda. Na srečo nismo imeli velike fluktuacije ljudi, sodelavce smo predvsem
dodajali, ni se jih pa veliko zamenjalo. Ekipa se je tako iz leta v leto gradila in utrjevala in upam, da bo tako tudi v prihodnje. To
je po mojem mnenju naš zelo pomemben adut, v panogi so namreč pogoste menjave menedžerjev, ki zamenja vodstveno
ekipo, ni kontinuitete, tudi v strateškem smislu. Mi v vseh teh letih nismo spreminjali strategije, tržne in naložbene politike,
pristopa k inovacijam. To se sliši enostavno, ampak so pomembni dejavniki dolgoročnega poslovanja in stabilnosti podjetja.
Posel so vedno ljudje.
Pomagale so tudi izkušnje. Pred tem sem namreč vodil večje podjetje iz te panoge in če ne bi že dobro poznali panoge in tega
posla, bi bilo precej težje.
Na samostojno podjetniško pot ste se s partnerji podali leta 2010, ko je bil velik del sveta, tudi Slovenija, globoko v gospodarski
krizi. Čeprav ste imeli izkušnje z vodenjem in ste poznali panogo, saj ste kariero začeli v Avstriji in pozneje prevzeli vodstvo
podobnega posla v okviru večjega francoskega koncerna, je bila odločitev kar drzna, od kod samozavest?
V Indiji je mogoče nekaj narediti tudi samostojno, vendar pa je zaradi razdalje, kulture in dobavnih rokov težko priti do večjega
posla. Za to je povezava z lokalnim partnerjem nujna.
Podjetje iz panoge sem zapustil leta 2008 in se zaposlil v proizvajalcu jaht Seaway, ki je, kot veste, v krizi doživelo velike
težave in sem pravzaprav ostal brez službe. Ampak v življenju ni nič tako slabega, da ne bi bilo tudi za nekaj dobro. Razmišljal
sem, kako naprej. V panogi, kjer sem delal pred prihodom v Seaway, so se zgodile spremembe in videl sem priložnost, da se
na tem področju ustvari novega igralca, ki bo boljši, okretnejši, bolj inovativen. Jasno je bilo, da ne bo preprosto, ampak vseeno
je bilo nekaj prostora na trgu, za katerega sem menil, da bi se ga dalo zapolniti. Zbrali smo se s šestimi partnerji in tako se je
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zgodba začela. Pozneje so tudi banke pokazale posluh in zagotovile dragoceno podporo. Trije partnerji smo še dejavno
vključeni v vodenje podjetja, štirje bolj občasno, vseh sedem pa nas je še vedno solastnikov podjetja.
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Samograditelj ceno hiše izve šele na koncu
– ko je že prepozno
Čas branja: 5 min

2
21.10.2020 21:00

Razhajanja med dejanskimi in pričakovanimi
gradbenimi stroški brez pripravljalnih del so zaradi
slabih popisov del okoli 20-odstotna
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gradnja hiš >

nepremičnine >

gradbeništvo >

Lumar >

Marko Lukić >

Izgradnja enostanovanjske hiše je zelo zapletena, predvsem pa
pomembna naložba, čeprav veliko ljudi meni, da gre za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

enostavne projekte. V Sloveniji je namreč še iz obdobja
samograditeljstva precej zakoreninjeno prepričanje, da lahko
hišo zgradi vsak z malo spretnosti in veliko volje, še posebej, če
se lahko opre na pomoč sorodnikov in znancev, ki se »na to
spoznajo«.
Gradnje enostanovanjske hiše se lotijo večinoma družine,
imenujmo jih laični investitorji, ki se z gradnjo niso srečali
nikdar in imajo o tem svoje predstave. Koliko so realne in katere
so njihove najpogostejše napačne predpostavke, smo vprašali
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dva slovenska proizvajalca montažnih hiš. Lumar gradi lesene,
podjetje Masivna pasivna pa opečnate oziroma klasično grajene.

Gradnje ne smemo podcenjevati
Anže Andrejka, direktor podjetja Masivna pasivna, poudarja, da
njihovi naročniki slabo poznajo postopke gradnje, pomanjkljivo
je njihovo znanje o postopkih za pridobivanje projektne
dokumentacije, sploh pri pridobivanju soglasij, služnosti in
lastništev, velikokrat pozabijo tudi na priklope objekta na
kanalizacijo, elektriko, vodo in telekomunikacije.
Direktor Lumarja Marko Lukić pa pravi, da njihovi naročniki
podcenijo zahtevnost gradnje in primerjanje ponudb, s katerimi
izberejo kakovostnega izvajalca, ki bo dela izvedel v roku in
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zanje tudi jamčil. Napaka je po njegovem mnenju tudi
drobljenje projekta.

Anže Andrejka, Masivna pasivna: »Napake, ki se
pokažejo ob koncu gradnje, so vedno najdražje in
za uporabnika mnogokrat zelo moteče. Njihova
odprava je lahko dolgotrajna, včasih se niti ne
dajo več odpraviti. Strošek sanacije je različen, v
povprečju pa doseže od pet do deset odstotkov
vrednosti objekta. Veliko je napak pri izvedbi
ravne strehe, saj lahko pušča ali pa pride do
kondenzacije. V obeh primerih je lahko vzrok
napake nestrokovno projektiranje, mnogokrat
slabo izvedeni detajli. Če naročnik izbere
najcenejšega izvajalca, bo ta vgradil poceni
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materiale, ki morebiti niso ustrezni, ter detajle hitro
izvedel, kar pogosto vodi v napake, ki se pokažejo
šele po končani gradnji.«

Le zakaj bi računal vložene ure lastnega dela?
Zaradi podcenjevanja veliko samograditeljev preseže zastavljeni
proračun, pri čemer ne upoštevajo svojih vloženih delovnih ur.
»Mi v šali velikokrat rečemo, da pri nas naročnik že na začetku
izve, koliko bo hiša stala, pri samograditeljstvu pa šele na koncu
in še takrat si nekaterih stroškov verjetno niso pripravljeni
priznati,« razloži Marko Lukić in ob tem opozori še na velike
zamude pri gradnji. Zato objekti ponavadi niso zgrajeni
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kakovostno, kot bi morali biti.

Marko Lukić, Lumar: Veliko dela ljudje opravijo
na črno, brez računov, kar pomeni, da ni 'titularja'.
Gradnja stanovanjskih hiš se je v zadnjih letih zelo
razvila, zato je veliko novih norm in smernic,
predvsem pa so objekti veliko bolj kompleksni, kot
so bili včasih. Vgrajene je več tehnologije,
arhitektura postaja vse bolj zahtevna, hiše so
velikokrat brez napuščev. Takšne napake in
nekakovostna gradnja imajo zelo negativne
posledice.«
Anže Andrejka pri tem ocenjuje, da so razhajanja med
dejanskimi in pričakovanimi gradbenimi stroški brez
pripravljalnih del okoli 20 odstotkov. »Takšno razhajanje
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nastane pri naročnikih, ki se odločijo za klasično gradnjo na
osnovi popisov del. Do zvišanja cen pride zaradi slabih popisov
ali namernega zavajanja izvajalca z manjšimi količinami ob
predaji ponudbe,« razlaga Andrejka in dodaja, da pri projektih,
izvedenih na ključ, takega zvišanja ni.

Vse se začne z nakupom parcele
»Parcela zaradi omejitev pogosto narekuje smernice, ki jih je
treba upoštevati pri načrtovanju za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Mnogokrat se investitorji zaradi neznanja odločijo
za nakup parcele, ne da bi prej preverili omejitve, ki jih narekuje
lokacijska informacija. Zelo redko lastnik zaradi
nepremišljenega nakupa to tudi proda,« pravi Andrejka.

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

Opozarja na:
omejitve zunanjega videza objekta,
poplavno ogroženost,
kulturno dediščino,
plazovit teren,
oddaljenost javne infrastrukture,
tip parcele in klasifikacije, saj na nekaterih delih parcele ni
možno graditi,
pripravljalna dela (zemeljska dela, pilotiranje, oporni zidovi,
nasutje, izkop v skali ...),
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posebna območja varovalnih pasov,
služnosti na zemljišču.
Zaradi naštetih dejavnikov se ali zviša strošek pripravljalnih del
ali podaljša čas pridobitve gradbenega dovoljenja. V najslabšem
primeru pa na parceli niti ni mogoče začeti graditi. Ko se
pridobijo vse informacije, ki lahko kakorkoli omejujejo gradnjo,
so stranke pogosto pripravljene sprejemati kompromise,
predvsem v zadnjem času, ko je dobro parcelo zelo težko najti.
Seveda želijo stranke, da se jim pripravita pregled omejitev
parcele in možnih rešitev ter ocena dodatnih stroškov.

Napačna parcela – več kompromisov
»Pri izboru parcele investitorji velikokrat podcenijo stroške

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

gradbenih oziroma pripravljalnih del, ki jih je treba izvesti
zaradi specifike parcele, podcenijo tudi čas gradnje. Nekaj naših
naročnikov je neprimerno parcelo prodalo in kupilo parcelo, ki
je bolj ustrezala njihovemu proračunu,« pa opozarja Marko
Lukić.
Vendar so naročniki vse pogosteje pripravljeni na kompromise.
Tako stranke menijo, da je zemljišče ravno, toda šele geodetski
posnetek pokaže, ali je to res. Občasno se zgodi, da morajo
stranke potem izvesti izredno draga zemeljska in gradbena dela,
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se pravi izvedbo kleti in pilotiranje, kar seveda lahko občutno
spremeni celotno investicijo.

Razdelitev stroškov po fazah
In kakšna je razdelitev stroškov od parcele do končanja objekta?
Lukić težko oceni deleže stroškov zemljišča, projektiranja,
gradnje do tretje podaljšane faze in zaključnih del, saj so cene
zemljišč različne, cena gradnje pa je vedno enaka. »V grobem
lahko rečemo, da stroški zunaj dokončanega objekta, se pravi
fasada, vgrajeno stavbno pohištvo in pokrita streha, nekako
dosežejo dve tretjini, tretjino je treba nameniti za dokončanje
objekta,« pravi Marko Lukić, ki opozarja, da so ta razmerja
odvisna od izbranih materialov. Omenja predvsem stavbno
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pohištvo, fasade, prezračevanje, parket, keramiko in drugo.
Tudi Anže Andrejka opozarja na zelo različne cene zemljišč in
jih ne vključuje v deleže celotnih stroškov, prav tako opozarja na
razlike v cenah opreme in vgrajenih materialov. Pri sami gradnji
hiše pa po njegovih izračunih projektiranje pomeni od štiri do
sedem odstotkov, enako postavitev temeljne plošče, gradnja do
zunaj končanega objekta od 50 do 60 odstotkov, notranje
dokončanje pa od 25 do 30 odstotkov skupnih stroškov.
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(Brezplačno) Prenesite si prilogo

V tej izdaji pišemo, kako še več narave in naravnega v stavbe.

Eden izmed trendov trajnosti je biofilično oblikovanje, ki sicer ni novo, prej bi lahko rekli, da gre
za vnovično rojstvo. Gre za vpeljevanje naravnih materialov v arhitekturno načrtovanje stavb, kar
ugodno vpliva na počutje. Vabljeni k branju.

Za brezplačen prenos priloge je potrebna izpolnitev vseh zahtevanih podatkov in potrditev
soglasja.

Vaš email naslov: *

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

kliping@kliping.si

Ostanite v stiku z nami. Prijavite se na brezplačne e-novice:
Nepremičnine in gradbeništvo - pismo urednika
* S potrditvijo soglašam, da moje osebne podatke do preklica obdelujete za potrebe
neposrednega trženja produktov Časnika Finance.
BREZPLAČNO PRENESI PDF »
Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti!
Obvezujemo se, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno in odgovorno. Vaše podatke bomo uporabljali
in hranili, dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris. Zahtevo za izbris podatkov lahko pošljete na enaslov zasebnost@finance.si. Podrobnejše informacije o varovanju vaše zasebnosti in vaših pravicah
si lahko preberete v naši politiki zasebnosti na www.finance.si/zasebnost.
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ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana

Članek je bil objavljen v prilogi Gradnja in bivanje.
Več iz teme:
nepremičnine >

gradbeništvo >

Lumar >

Marko Lukić >
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gradnja hiš >
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Kako je voda našla pot v kleti luksuzne stavbe Belle vie
Tivoli, ki jo je gradil Kolektor Koling
Čas branja: 9 min

0
21.10.2020 16:19

Kletne prostore ob deževju zalivajo meteorne vode, poleti so prostori v
tretji kleti mokri in vlažni zaradi kondenzacije; Kolektor Koling trdi, da so
odpravili vse napake, lastniki se ne strinjajo in so zbrali dovolj podpisov
za unovčitev bančne garancije

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

VASILIJ KRIVEC
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Gradbena in obrtniška dela je v soseski Belle vie Tivoli izvajal Kolektor Koling, katerega direktor je
Tina Vadnal (levo), to podjetje pa sodi v skupino Kolektor, katerega največji posamični lastnik je
Stojan Petrič.

Več iz teme:
nepremičnine >
Koling >

SPL >

stanovanja >

Tivoli >

Stojan Petrič >

Kolektor Koling >

Kolektor >

FMR >

Etažni lastniki stanovanjske soseske s 195 stanovanji Belle vie Tivoli, ki imajo v lasti več
kot polovico skupnih površin te stavbe, so podpisali zahtevo za unovčitev 2,4 milijona
evrov vredne bančne garancije za stvarne napake. Ti podpisi po zakonu o varstvu kupcev
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stanovanj in enostanovanjskih stavb zadostujejo, da se bančna garancija dejansko
unovči. Naročnik bančne garancije je podjetje Kolektor Koling, ki podpisov oziroma
zahteve za unovčitev bančne garancije ne komentira, saj da s tem niso seznanjeni.
Uradno to drži, saj podpisi oziroma zahtevek za unovčitev bančne garancije še ni
notarsko potrjen oziroma vložen. Neuradno smo izvedeli, da je bilo
vodstvo Kolektorja Kolinga, ki trdi, da je pristopil k odpravi posledic in jih ob
navzočnosti upravnika SPL uspešno odpravil, o podpisih za unovčitev bančne garancije
obveščen.

Cunja in vedro
Informacije o nekakovostni gradnji omenjene stanovanjske soseske v širšem središču
Ljubljane s 195 stanovanji, ki so jo pred več kot tremi leti oglaševali kot luksuz nasproti
tivolskih zelenic in Rožnika, so nas presenetile. Domnevali smo, da so se prakse
gradbenih podjetij in razvijalcev nepremičninskih projektov, v zadnjih letih izboljšale.
Kot zanimivost dodajmo, da so med lastniki stanovanj v soseski Belle vie Tivoli po naših
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informacijah tudi ugledni pravniki, lastniki velikih slovenskih podjetij in direktorji, pa
nekdanji politiki, tam stanujejo tudi zdravniki in univerzitetni profesorji.
Izza lepe fasade zamaka streha atrija, voda skozi strop pronica v garažne prostore,
zamakajo tudi posamezna stanovanja. Na hladnih zunanjih stenah najnižje etaže kleti se
iz vlage toplega poletnega zraka nabere toliko vode, da se odceja po tleh, oplesk na teh
stenah odpada, vlaga se po stenah širi v višja nadstropja. Shramb v tretji etaži kleti, gre
za okoli tretjino vseh shramb v objektu, česar nam v Kolektorju Kolingu niso niti potrdili,
niti zanikali, lastniki ne morejo uporabljati, saj tekstil, usnje in les v teh prostorih
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plesnijo in gnijejo.

Foto: Vasilij Krivec

Ob močnejšem deževju meteorna voda moči
shranjene predmete v shrambah tretje kleti (levo),
zaradi kondenza se na lesenih policah in stenah
nabira plesen.
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Objekt smo obiskali na deževen septembrski dan. Med drugimi nas je sprejel tudi lastnik
(izpostaviti se ni želel) ene izmed shramb v najnižji kletni etaži. Sprejel nas je z umazano,
mokro krpo v roki, s katero je brisal zalita tla in z vodo napolnil skoraj polovico belega
plastičnega vedra za belež. Meteorna voda, lahko tudi podtalnica, je pronicala iz zunanjih
sten kletne betonske konstrukcije objekta. Jasno je, da objekt zamaka.

Glavni igralec Kolektor Koling
V gradnjo stanovanjske soseske Belle vie Tivoli je vpletenih več akterjev. Vse pa se vrti
okoli Kolektorja Kolinga. Ta je del poslovnega sistema oziroma holdinga Kolektor,
katerega največji posamični lastnik je Stojan Petrič. V pritličju objekta so tudi poslovni
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prostori podjetja FMR, financiranje in upravljanje naložb, katerega direktor je Petrič.

Foto: Jure Makovec
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Temeljni kamen za stanovanjsko sosesko Belle vie
Tivoli sta junija 2016 položila Stojan Petrič in
ljubljanski župan Zoran Jankovič. Gradbeno jamo
sta Kolektor in Gorenje Projekt kupila od DUTB, šlo
pa je za terjatev do Energoplana, ki je bil takrat v
postopku prisilne poravnave.
Objekt, ki je pridobil uporabno dovoljenje decembra leta 2018, bančna garancija za
odpravo stvarnih napak pa poteče februarja prihodnje leto, je zgradilo investicijsko
podjetje K. Tivoli, ki je v 49-odstotni lasti Kolektorja Kolinga, ta je bil bil tudi izvajalec
gradbenih del. Preostali lastniki pa so po podatkih AJPES še podjetja Iskra Impuls s
prav tako 49-odstotnim deležem, Stoja Diplomatic Corporate Service, prek tega podjetja
se je izvajala prodaja stanovanj v tem kompleksu, in TDM Fond pa imata vsak
enoodstotni delež. Pri tem je zanimivo, da naročnik bančne garancije za stvarne napake
ni investitor, se pravi K. Tivoli, ampak izvajalec gradbenih del Kolektor Koling. Zakaj je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bančno garancijo naročil Kolektor Koling, in ne K. Tivoli, nam direktor obeh omenjenih
podjetij Tine Vadnal ni odgovoril. Predvidevamo, da so bili pogoji za pridobitev 2,4
milijona evrov vredne bančne garancije ugodnejši za znano slovensko inženiring podjetje
kot pa za na novo ustanovljeno investicijsko podjetje K. Tivoli. To bilo ustanovljeno
oktobra 2011 in imelo, prav tako po podatkih AJPES, dobrih 8,8 milijona evrov
osnovnega kapitala.

Unovčitve bančne garancije si ne želi nihče
Posvetimo se podpisom za unovčitev že omenjene bančne garancije, ki so jih etažni
lastniki zbrali zaradi stvarnih napak in prepočasnega odpravljanja. Lastniki bodo bančno
garancijo unovčili, če K Tivoli ne bo ugodil njihovim zahtevam. Odpraviti mora napake
še pred iztekom bančne garancije februarja tega leta, za napake, ki jih ne bo mogoče
odpraviti, mora lastnikom izplačati odškodnino ter podaljšati bančno garancijo za dve
leti. Vendar bodo najprej sledila pogajanja, dogovor, ne pa unovčitev bančne garancije, je
v interesu obeh strani. Poglejmo, zakaj.
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Kolektor Koling in drugo gradbeno podjetje v skupini Kolektor CPG, ki je v stoodstotni
lasti Kolektorja Kolinga, bi se ob morebitni unovčitvi bančne garancije lahko znašla v
nezavidljivem položaju. Vemo, da celotno slovensko gradbeništvo, vključno s
Kolektorjevima gradbenima podjetjema velik del prihodkov ustvari z velikimi javnimi
infrastrukturnimi projekti, za pridobitev teh poslov pa morajo pridobiti bančne
garancije. Če je bila za naročnika, v tem primeru za Kolektor Koling, bančna garancija za
drug projekt že unovčena, bi bila pridobitev nove precej dražja oziroma je podjetje v
skrajnem primeru sploh ne bi mogla pridobiti. Enako velja za gradnjo stanovanjskih
projektov, kjer zakon o varovanju kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb določa, da
mora razvijalec projekta pridobiti bančno garancijo.
Tudi lastnikom vloga za unovčitev bančne garancije ni v interesu, je le orodje, s katerim
pritiskajo na Kolektor Koling. Če bi začeli postopek za unovčitev bančne garancije, bi
druga stran zagotovo uporabila vsa pravna sredstva za preprečitev unovčitve. V
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

najslabšem primeru bi lastniki ostali brez unovčitve bančne garancije in brez sanacije
stvarnih napak. V najboljšem primeru bi bančno garancijo sicer lahko unovčili. Glede na
delovanje slovenskega pravosodnega sistema bi se postopki vlekli leta, po morebitni
unovčitvi pa bi morali poiskati drugo podjetje za sanacijo napak, kar je zelo slaba
možnost, saj drugo podjetje napake odpravi precej težje kot gradbinec, ki je objekt
zgradil.

Kaj še razvija K. Tivoli
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Foto: Stoja Trade
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Koseško okno
K. Tivoli v Ljubljani razvija še dva stanovanjska
projekta. V projektu Koseško okno, vrednost
investicije po poročanju Dela znaša okoli 30
milijonov evrov, bo 89 stanovanj. Gradnjo naj bi
končali leta 2023.
Prek istega vira smo dobili podatke tudi o razvoju
poslovno-stanovanjske soseske Masarykova
rezidenca, kjer bo 81 stanovanj. Vrednost tega
projekta znaša 20 milijonov evrov.
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Majske poljane
Prihodnje leto pa naj bi po poročanju RTV
Slovenija K. Tivoli dokončal prvo izmed štirih
stolpnic projekta Majske poljane v Novi Gorici.
Skupaj naj bi v tem projektu zgradili 700 stanovanj.
Etažni lastniki pri ZRMK naročili pregled zamakanja
Na napake in povzročeno škodo na predmetih v vlažnih kletnih shrambah etažni lastniki
investitorja opozarjajo že leto in pol. Decembra lani sta upravnik objekta in zakoniti
zastopnik etažnih lastnikov SPL ter investitor K. Tivoli podpisala dogovor o sanaciji
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

okoli 140 zaznanih napak.
Večinoma gre za manjše napake, ki so bolj estetske kot funkcionalne in so pri novih
stanovanjskih stavbah povsem običajne. K. Tivoli je nekaj teh napak povsem odpravil,
nekaj jih je odpravil le delno oziroma nezadovoljivo, nekaj pa jih še ni odpravil. Iz
Kolektorja Kolinga so nam sicer odgovorili, da so kot izvajalec gradbenih in obrtniških
del posledice uspešno odpravili.
Ker etažni lastniki niso bili zadovoljni z odpravo napak, so od ZRMK naročili pregled
zamakanja na tem objektu. Poročilo ima 22 strani, v prilogi pa je še okoli 70 fotografij,
na katerih so prikazana kritična mesta in posledice zamakanja. Povzemamo nekatere
ugotovitve in zaključke poročila, ki je bilo končano 30. septembra letos. V njem
ugotavljajo stanje, morebitne vzroke za zamakanje in predlagajo rešitve. Pri tem ni
mogoče oceniti stroškov popolnega saniranja napak. Ugotovitve smo izbrali po naši
presoji, namenoma pa opisujemo le zamakanja na skupnih delih in smo zamakanja v
posameznih stanovanjih izpustili, saj lastniki ne želijo biti konkretno omenjeni.
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Zamakanje meteornih vod v 3. kleti
ZRMK je ugotovil, da ne morejo z gotovostjo trditi, ali je povečana vlaga, ki so jo zaznali
na stenah in kamnitih tleh, nastala zaradi zatekanja talne vode skozi obodno
konstrukcijo ali zaradi na stenah nabranega kondenza ali pa zaradi vlage, ki se po gradnji
še ni izsušila. Dopuščajo tudi, da povečana vlaga nastaja zaradi vseh dejavnikov.
Potrdili so, da je investitor na več mestih res injektiral tesnilno maso in vgradil
bitumensko hidroizolacijo. Pri tem ni opazil zatekanja voda, vendar ne more zagotovo
potrditi, ali je rešitev vodotesna ali ne. Kot že rečeno, smo zalito klet videli ob našem
obisku, iz Kolektorja Kolinga pa so nam odgovorili, da je do zamakanja prišlo le v dveh
lastniških kleteh, ko se je raven podtalnice izjemno zvišala.
ZRMK je v poročilu zapisal, da bi bilo bolje, če bi bile obodne stene proti terenu zaščitene
s klasično hidroizolacijo iz bitumenskih trakov, še boljša bi bila hidroizolacija iz
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sintetične folije. Klasična hidroizolacija je bila na ravni 3. kleti predvidena v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Vendar sta se investitor oziroma izvajalec
odločila za vodotesno armiranobetonsko konstrukcijo oziroma tako imenovano belo kad.
Pri projektantu, dveh arhitektih in pooblaščenem vodji gradbišč smo preverili, ali je bela
kad enakovredna klasični hidroizolaciji in ali lahko investitor spremeni hidroizolacijo.
Vsi so nam odgovorili, da sta obe rešitvi enakovredni in da se lahko odločijo za
spremembo.
Vendar tu nastopi nejasnost. Iz odgovorov naših sogovornikov smo izvedeli, da bi moral
investitor oziroma gradbinec spremembo zapisati v projekt izvedenih del (PID). Na
vprašanje, zakaj so spremenili sistem hidroizolacije in ali je ta sprememba zapisana v
PID, nam iz Kolektorja Kolinga niso odgovorili. Povedali so le, da je stavba zgrajena ob
upoštevanju vseh pravil stroke in zagotavljanju bistvenih lastnosti stavb, objekt pa je
uspešno prestal tehnični pregled in pridobil uporabno dovoljenje, kar izkazuje skladnost
gradnje z načrti in pravilniki. Skladnost gradnje z načrti bi lahko ugotovili le, če bi
pridobili PID. Tega nimajo niti etažni lastniki niti ga pri pregledu objekta ni imel inženir
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ZRMK. Na vprašanje, zakaj etažnim lastnikom K. Tivoli na njihovo zahtevo ni predložil
PID, nam iz Kolektorja Kolinga niso odgovorili.

Zamakanje zaradi kondenza v 3. kleti
ZRMK je v poročilu zapisal, da v poletnih mesecih, ko v klet priteka topel in vlažen
zunanji zrak, na podhlajenih stenah in tlakih prihaja do kondenzacije. Domnevajo, da je
kondenzacije manj kot v minulem letu. Po mnenju pisca poročila je konsenza manj, ker
se je večina sten že izsušila in zaradi nočnega prezračevanja v poletnih mesecih.
Vendar ob tem poročilo navaja, da bi morale biti obodne stene, ki mejijo na shrambe in
stopnišča, z zunanje strani zaščitene s toplotno izolacijo. S tem bi preprečili podhladitev
sten, na katerih se nabira kondenz vlažnega toplega zraka.
Po naših informacijah je zaradi kondenza vlažna približno tretjina shramb v vseh kleteh.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Koliko shramb je prizadetih, nam iz Kolektorja Kolinga niso sporočili. Navedli so le, da
se kondenz pojavlja v večini novogradenj v prvih dveh oziroma treh letih življenjske dobe
kot posledica nepresušenosti vgrajenih elementov. Ta je po njihovih trditvah izrazitejša v
toplih poletnih mesecih, ko se na mrzle stene dovaja vroč in vlažen zunanji zrak.
Dodajajo še, da so namestili senzorje toplote in vlage ter upravniku podali mnenje o
ustrezni regulaciji prezračevanja. Od etažnih lastnikov pa smo dobili drugačno
informacijo. Pravijo, da je omenjene senzorje na njihovo zahtevo namestil Zavod za
gradbeništvo Slovenije.

Zamakanje na stropu 1. kleti
Poročilo ZRMK ugotavlja, da strop 1. kleti zamaka meteorna voda, ki zateka za
hidroizolacijo objekta na zgornji ploščadi. Voda zateka skozi netesna mesta, ki so nastala
že med vgradnjo hidroizolacije, ob vgradnji betonskega tlaka ali ob čiščenju odtočnikov.
ZRMK za sanacijo predlaga sanacijo z injektiranjem z zgornje strani, pri čemer bo treba
odstraniti vse sloje nad hidroizolacijo. Celostne ocene stanja hidroizolacije na ploščadi
poročilo ZRMK ni moglo podati, saj ne vedo, kakšna je hidroizolacija. Ugotavljajo, da
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sestava ravne strehe nad prvo kletjo ni optimalna, saj hidroizolacija ni ustrezno zaščitena
pred mehanskimi in drugimi poškodbami. V skladu s pravili stroke bi morala biti
hidroizolacija zaščitena z vsaj ločilnim slojem iz PE-folije in pet centimetrov debelim
betonom. Še boljša bi bila zaščita iz pet centimetrov debelega ekstrudiranega polistirena
in PP-filcem. Predvidevajo, da je izvajalec del na osrednjem delu ploščadi, kjer je bilo
dovolj višine, na hidroizolacijo vgradil sloj iz pranega prodca. Na nekaterih delih pa so na
hidroizolacijo vgradili armiran betonski tlak. V poročilu ZRMK tudi predvideva, da med
hidroizolacijo in betonom niso vgradili ločilnega sloja iz PE-folije in PP-filca. Omenjajo
še, da na teh površinah hidroizolacija in tlak nimata potrebnega ustreznega 1,5odstotnega padca, zato se v odtokih nabira siga. Poročilo navaja tudi, da je betonski tlak
na nekaterih mestih tanjši od v projektu predvidenih osem centimetrov. Pri tem poročilo
podaja oceno, da spodaj navedenih napak zaradi premalo višine praktično ne bo mogoče
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odpraviti.

OKVIR
Poslovnež Rajko Hrvatič prodal stanovanje za
slabih 900 tisoč evrov
V Financah smo sredi tega meseca objavili tudi
članek, v katerem smo objavili skoraj 890 tisoč evrov
vredno prodajo stanovanja v stavbi Belle vie Tivoli.
Stanovanje z 220 kvadratnimi metri uporabne
površine in 173 kvadratnih metrov veliko teraso je
prodalo podjetje Interlock, ki je v lasti korpskega
poslovneža Rajka Hrvatiča.
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Kako so v družbi ELES Sloveniji prihranili skoraj pol
milijarde evrov
Čas branja: 9 min

21.10.2020 23:00

Mag. Aleksander Mervar, ELES: Porabnikom električne energije smo
od vključno leta 2011 ustvarili prihranke, kakršnih si ni mogoče
predstavljati.
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OKOLJE IN ENERGIJA

"Smer in hitrost uvajanja elektroenergetske preobrazbe naj bosta premišljeni, temelječi na
specifikah naše države, upoštevajoč narodnogospodarske učinke, konkurenčno sposobnost
slovenskega gospodarstva in zmožnost slovenskih gospodinjstev," pravi mag. Aleksander
Mervar, ELES.
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Več iz teme:
elektrika >
Hitachi >

energetika >
Smart >

Aleksander Mervar >
Kolektor >

ELES >

Futura >

Kolektor Etra >

Mag. Aleksander Mervar se je v družbi ELES zaposlil oktobra 2009 kot namestnik
glavnega direktorja, oktobra 2013 pa je prevzel vodenje družbe. ELES je od vključno
leta 2011 za končne porabnike električne energije ustvaril neverjetnih 449,3 milijona
evrov pozitivnih učinkov oziroma prihrankov. V sedmih letih je mag. Mervar pripeljal
ELES do najbolj inovativnih projektov v naši in mednarodni regiji, po kakovosti in
uspešnosti izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja pa v
mednarodni vrh. Družba v zadnjih letih dosega mednarodno zavidljive rezultate, s
sposobno ekipo so pridobili največ evropskih sredstev od vseh gospodarskih družb v
slovenski energetiki. Sredi septembra letos je ELES prejel prvi dve nagradi na svetu za
projekta NEDO in Future Flow. V družbi največjih gigantov, kot so Hitachi in drugi
priznani partnerji, je ELES Slovenijo vpisal na zemljevid velesil pametnih omrežij.
Mednarodno združenje ISGAN oziroma International Smart Grids Action
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Network je razglasilo prejemnike nagrade za odličnost na področju
inovacij, integracij in preobrazbe sistemov pametnih omrežij. Kaj je bila
tema letošnjega razpisa in kateri projekti so osvojili nagrado?
Tema letošnjega razpisa je bila digitalizacija na svetovni ravni, ki omogoča
opolnomočenje porabnikov (Digitalization Enabling Consumer Empowerment). Med
prijavitelji z vsega sveta je projekt demonstracije pametnih omrežij in pametnih
skupnosti (projekt NEDO) osvojil nagrado za najboljši projekt v letu 2020 (Winner),
medtem ko je bil projekt FutureFlow razglašen za drugi najboljši projekt na svetu
(Runner-up). V imenu konzorcija projekta NEDO, ki ga sestavljajo japonska agencija
NEDO, Hitachi in ELES, je nagrado prevzela agencija NEDO, v imenu konzorcija
projekta FutureFlow, ki ga sestavlja 12 partnerjev iz osmih držav, pa družba ELES.
Prvič v zgodovini podeljevanja se je zgodilo, da je ena družba prejela kar dve nagradi.
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"Zaposleni na ELES smo si v zadnjih šestih letih
zaslužili za prihodnjih 13 let plače, ne da slovenski
končni porabnik plača en evro!"
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Raziskovalni rezultati so zavidljivi. Kakšni pa so finančni rezultati vašega
vodenja družbe ELES?
Oktobra 2009 sem se zaposlil v družbi ELES na mestu namestnika glavnega
direktorja, oktobra 2013 pa sem prevzel vodenje družbe. Od vključno leta 2011 smo za
našo državo, za končne porabnike električne energije v naših državi, ustvarili
neverjetnih 449,3 milijona evrov pozitivnih učinkov oziroma prihrankov. Prihranki so
takšni, da si jih v slovenski elektroenergetiki niti v slovenski družbi ni možno
predstavljati. Mogoče bo zapis v nadaljevanju izzvenel samohvalno, vendar brez jasno
postavljenih ciljev, iskanja priložnosti, usmerjanja sodelavcev, zasledovanje etapnih
ciljev in še česa takih rezultatov ne bi bilo. Rezultati niso plod monopolnega položaja,
zakonskih predpisov, usmeritev resornih ministrstev. Izhajajo iz kompetenc
zaposlenih v družbi ELES, iz njihovega poznavanja elektroenergetskega prenosnega
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sistema kontinentalne Evrope, predvsem pa iz želje nas, zaposlenih, da dosegamo
uspehe. Torej, če bi želel zveneti »sodobno populistično«: zaposleni na ELES smo si v
zadnjih šestih letih zaslužili za prihodnjih 13 let plače, ne da slovenski končni
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porabnik plača en evro!

Foto: Borut Hočevar

Kaj je bilo ključno za izvedbo mednarodnih projektov pametnih omrežij?
ELES pri vseh projektih zasleduje cilje decentralizacije proizvodnje, učinkovitosti
rabe energije, elektrifikacije, samooskrbe, hranilnikov, digitalizacije in odpornosti
oskrbe z električno energijo. Slediti katerimkoli drugačnim ciljem bi bilo neodgovorno
in v nasprotju s simbiozo okolja ter pričakovanji razvite družbe.
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ELES na področju implementacije pametnih omrežij sodeluje s številnimi slovenskimi
gospodarskimi družbami, za projekta NEDO in SincroGrid so naši najpomembnejši
slovenski partnerji poleg treh gospodarskih družb, članic skupine Kolektor,
Kolektorja Sisteh, Kolektorja Etra in Kolektorja IGIN, še Fakulteta za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Elektroinštitut Milan
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Vidmar in Solvera Lynx.

"Projekti pametnih omrežij so naša vstopnica za
začetek uvajanja trajnostne strategije delovanja
družbe ELES."
S projekti pametnih omrežij niste končali. Kaj pričakujete od tistih, ki še
tečejo?
Projekti pametnih omrežij so naša vstopnica za začetek uvajanja trajnostne strategije
delovanja družbe ELES. Strategija je usklajena s pričakovanji, smernicami tako EU
kot naše države. Projekti pomenijo, da bo ELES tudi v spremenjenem, drugače
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koncipiranem elektroenergetskem sistemu države in Evrope sposoben nemoteno in
kakovostno izvajati svoje poslanstvo. Uvajanje inovativnih rešitev nam bo omogočilo
ne le uspešno soočenje z izzivi prehoda v nizkoogljično družbo ter s tem uresničevanje
podnebnih in energetskih ciljev EU do leta 2030, ampak tudi razvoj novih poslovnih
modelov tako družbe ELES kot skupine ELES. V letu 2019 smo uspešno končali
največji razvojno-raziskovalni projekt EU s področja pametnih omrežij Future Flow,
skladno s terminskim načrtom vodimo projekta NEDO in SincroGrid, projekt
elektromobilnosti E8 je prešel v izvedbeno fazo. Tem projektom pa lahko prištejemo
še vrsto drugih s tega področja.
Končno se začenja gradnja daljnovoda Cirkovce–Pince. Kakšna je
naložba, kdaj bo končana?
To je največja naložba v infrastrukturo prenosnega omrežja v zgodovini podjetja.
Vredna je več kot 150 milijonov evrov in zanjo smo si prizadevali skoraj 20 let. ELES
bo naredil vse, da bo daljnovod pod napetostjo do konca leta 2021. Ker je zaradi
epidemije COVID-19 prišlo do zamude pri izvedbi javnega naročila izgradnje, pa je
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mogoče, da se bo dokončanje izgradnje podaljšalo v leto 2022.
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Foto: Iza Petek Funduk

Na uradnem začetku gradnje daljnovoda CirkovcePince
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V Elesu natančno spremljate razvoj e-mobilnosti. Kakšne so vaše
ugotovitve? Kako naj elektroenergetski sektor odgovori na izzive, ki jih
prinaša e-mobilnost?
Elektroenergetski sektor v splošnem zelo negotovo gleda na pojav e-mobilnosti. Ni
jasno, kakšne bodo želje uporabnikov lastniških električnih vozil glede polnjenja, še
manj se ve, kako bo na elektroenergetski sistem vplivala elektrifikacija poslovnih
vozil, dostavnikov, avtobusov in ne nazadnje tovornih vozil. ELES se je v nasprotju s
splošnim stanjem zelo poglobil v potrebe uporabnikov električnih vozil, njihov vpliv
na elektroenergetski sistem, tudi v povezavi z razmahom obnovljivih virov.
Usmerjamo se predvsem v obdobje 2030–2040, torej delujemo zelo trajnostno.
Elektrika je namreč kot energent zelo drugačna od tekočih goriv. Njena cena se
spreminja iz ure v uro. Danes se take spremembe cen pri odjemalcu večinoma ne
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pokažejo, energetiki pa vemo, da se bodo v bližnji prihodnosti grosistične cene
neposredne preslikale k odjemalcem in takrat bo zelo pomembno, kje boste polnili
električno vozilo in kakšna bo vaša časovna zahteva za polnjenje. ELES ugotavlja, da
se mora Slovenija v naslednjem obdobju čim bolj posvetiti zasebnim polnilnicam, še
posebej na parkiriščih, kjer zaposleni parkirajo, ko so v službi. Za polnjenje poslovnih
flot moramo po drugi strani analizirati vse zdajšnje lokacije bencinskih servisov in jih
primerjati z alternativnimi lokacijami za hitro polnjenje. Hitrost polnjenja in
zanesljiva razpoložljivost polnilnic na neki lokaciji bosta verjetno za polnjenje
poslovnih vozil veliko pomembnejša kot gostota teh lokacij. ELES poleg zasebnih
polnilnic torej snuje tudi hitre polnilnice prihodnosti, ki bodo v celoti nadomestile
današnjo vlogo bencinskih servisov, oboje želimo čim bolj prilagoditi intenzivni
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elektrifikaciji prometa.

Foto: Borut Hočevar

Kako veliki bateriji v Acroniju in Talumu spreminjata trg sistemskih
storitev in delo Elesa? Ne nazadnje bosta zagotavljali polovico tako
imenovane sekundarne rezerve. Prihajajo pa tudi manjše baterije za
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podjetja in gospodinjstva, ki bodo vključene v trg sistemskih storitev prek
agregatorjev. Kakšen bo predvidoma njihov vpliv na trg sistemskih
storitev?
ELES je bil desetletja soočen s pomanjkanjem sistemskih storitev iz tradicionalnih
virov, kot so hidroelektrarne in termoelektrarne. Zato smo v letu 2015 s svojimi
demonstracijskimi projekti SincroGrid in NEDO opozorili na veliko priložnost
uporabe hranilnikov za izvajanje sistemskih storitev. Trg se je zaradi Elesovega
konkretnega koraka, ki je pomenil tudi precejšnja tveganja, na opozorilo odzval
pozitivno in to, kar danes vidimo v Sloveniji, je prav tisto, kar smo v letu 2015 želeli:
novo ponudbo sistemskih storitev, ki bo povečala zanesljivost delovanja sistema in s
tem koristila odjemalcem, sistemskemu operaterju ter ponudnikom oziroma
investitorjem. Slovenija bo s povečanjem proizvodnje iz obnovljivih virov postopoma
potrebovala vse več tovrstnih storitev in konkurenčnost na strani ponudbe bo zelo
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pomembna za zagotavljanje stabilne cene sistemskih storitev na dolgi rok.
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Foto: ELES
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Dostava baterijskih hranilnikov na RTP Pekre pri
Mariboru
V družbi ELES si zato intenzivno prizadevamo razvijati nove rešitve. Potencial, ki ga
pomeni prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije iz razpršenih virov, je
pomemben dejavnik pri zagotavljanju sistemskih storitev. Takšno prilagajanje lahko
pripomore k večji zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema. Trg
sistemskih storitev poskušamo približati tovrstnim virom, med drugim tudi s
številnimi razvojno-raziskovalnimi dejavnostmi. S temi spremembami omogočamo
vstop na trg sistemskih storitev tudi drugim deležnikom, ki svoje storitve zagotavljajo
bodisi z razpršenimi viri bodisi z večjimi sodobnimi baterijskimi hranilniki. V
Sloveniji sta trenutno dva večja baterijska hranilnika, in sicer na Jesenicah in v
Kidričevem, skupno imata 27,6 megavata nazivne moči. Lastnik baterije sodeluje na
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trgu sistemskih storitev s svojim portfeljem enot, v katerem večino moči zagotavljata
ta dva velika baterijska hranilnika. ELES zakupi +/–60 megavatov avtomatske
rezerve za povrnitev frekvence (aRPF), od tega je omenjeni portfelj zagotovi 32
odstotkov v plus in 29 odstotkov v minus. Preostalo rezervo zagotavljajo
konvencionalni viri, konkretno sistemske hidro- in termoelektrarne. Poleg
avtomatske rezerve ponuja omenjeni portfelj še ročno rezervo za povrnitev frekvence,
vendar je tam tržni delež zelo majhen, na ravni nekaj odstotkov.
Če kot vir sistemskih storitev primerjamo baterijski hranilnik in konvencionalno
enoto, ugotovimo, da ima hranilnik bistveno večjo prožnost in hitrost odziva, vendar
je zaradi omejene zmogljivosti baterij energijsko šibek. To pomeni, da je trajanje
obratovanja omejeno z zmogljivostjo baterij. Baterija se prej ko slej povsem napolni
ali izprazni in tako enota postane nerazpoložljiva kot vir sistemske storitve.
Konvencionalna elektrarna teh omejitev nima. Iz teh razlogov mora biti baterijski
hranilnik vključen v portfelj z drugimi viri, da mu dajejo ustrezno podporo, saj lahko
le skupaj zagotovijo zadostno razpoložljivost storitve, primerno za obratovanje
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elektroenergetskega sistema.
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Foto: Aleš Beno

Evropska komisija stopnjuje podnebno ambicioznost. Kaj to pomeni za
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slovensko energetiko? Kaj pa za slovensko gospodarstvo?
Menim, da je ta ambicioznost v danih okoliščinah pretirana. Obstajajo vizija, cilji,
najpomembnejše pa za zdaj manjka – to je pot, kako bomo prišli do ciljev. Manjka
zadostno elektroenergetsko omrežje tako na prenosni kot na distribucijski ravni,
načini hranjenja in pretvorbe ter vnovične uporabe presežkov električne energije so
tehnično neustrezni, premalo razviti, predvsem pa ekonomsko nesprejemljivi. Za
slovensko gospodarstvo v prihodnjem prehodnem obdobju, recimo od leta 2021 do
2030, pomeni to bistveno višje končne cene električne energije. Brez uvedbe dodatnih
podpor za tako imenovane sistemske elektrarne, hranilnike in pretvorbo električne
energije v vodik oziroma metan tega razvoja ne bo. Zdajšnja višina omrežnin za
prenosno in distribucijsko omrežje ne omogoča njegovega prilagajanja. Ja, bo nekaj
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slovenskih gospodarskih družb, ki bodo sodelovale pri tej preobrazbi, menim pa, da
njihov dodatni prihodek ne bo imel bistvenega učinka na rast slovenskega BDP.

Foto: ELES

Na razdelilni transformatorski postaji RTP Divača
je družba ELES montirala kompenzacijsko
napravo za zmanjšanje težav, ki jih v
elektroenergetskem sistemu povzroča vse več
obnovljivih virov električne energije.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Bi lahko ocenili predlog slovenske podnebne strategije? Kaj je v njem
dobrega, kaj pa bi bilo treba izboljšati?
Glede na razmere pri nas, potrebne finančne vložke, ga ocenjujem kot dobrega,
ambicioznega.
Pričakujem pa precej težav pri njegovi implementaciji. Zakaj? Najprej je problem v
nas samih, končnih porabnikih električne energije. Navadili smo se na vrhunsko
storitev oskrbe z električno energijo po relativno nizkih cenah. Si bomo priznali, da
prihodnje končne cene ne morejo ostati na zdajšnji ravni, da bo treba zviševati
dajatve za omrežnino, za nove tehnologije, da sploh omogočimo širši razmah
razpršenih proizvodnih virov na OVE?
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Ponosen sem na naš elektroenergetski sistem, ki je že zdaj zelo trajnostno naravnan,
bolj kot večina elektroenergetskih sistemov v državah članicah EU. Delež električne
energije, proizvedene iz nizkoogljičnih virov, kot so voda, sonce, jedrska energija, je
pri nas bistveno večji, kot je povprečje v EU, in precej večji, kot je v Nemčiji. Po
podatkih organizacije ENTSO-E je slovenski elektroenergetski sistem v letu 2018 kar
70 odstotkov električne energije proizvedel iz nizkoogljičnih virov, povprečje EU je
bilo 58 odstotkov, v Nemčiji pa samo 48 odstotkov. Seveda, pri tem je za naš sistem
upoštevana 100-odstotna proizvodnja iz NEK. Težava, ki jo imamo pri nas, je v tem,
da evropska komisija kot nizkoogljične vire priznava praviloma samo proizvodnjo na
podlagi energije sonca, vetra, s stisnjenimi zobmi pa tudi iz energije vode. Zakaj tako,
mi ni jasno. Na podlagi strokovnih člankov je na primer delež emisij ogljikovega
dioksida iz jedrske elektrarne v njeni celotni življenjski dobi manjši kot pri vetrnih in
sončnih elektrarnah. Ob prebiranju strategij EU se sprašujem, ali je prehod v
nizkoogljično družbo cilj zaradi dejanskega zmanjšanja vpliva toplogrednih plinov na
ozračje ali pa je zadaj kaj drugega. Na primer, kako zagotoviti ekspanzijo prodaje
zrelih tehnologij proizvodnje električne energije iz energije vetra in sonca!
Zato za konec vnovič navajam svojo izjavo iz enega zadnjih intervjujev, za katero
trdim, da je rdeča nit za slovenske elektroenergetske stratege: »Smer in hitrost
uvajanja elektroenergetske preobrazbe naj bosta premišljeni, temelječi na specifikah
naše države, upoštevajoč narodnogospodarske učinke, konkurenčno sposobnost
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

slovenskega gospodarstva in zmožnost slovenskih gospodinjstev. Elektroenergetska
preobrazba bo draga, v prehodnem obdobju bo povzročila znaten dvig končnih cen
električne energije. Za koliko, pa bo odvisno tudi od nas samih. Enostavnega
kopiranja rešitev drugih držav, še posebej Nemčije, si ne smemo in ne moremo
privoščiti!«

Več iz teme:
elektrika >
Hitachi >

energetika >
Smart >

Aleksander Mervar >

Kolektor >

ELES >

Futura >

Kolektor Etra >
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Nekje granitne kocke, drugje asfalt
21.10.2020 | 13:30

Novo mesto - Prejšnji teden so znova začeli z
gradbenimi deli na območju Rozmanove ulice.
Prenova mestnega jedra sicer obsega prenovo
javnih površin in gospodarske javne infrastrukture
na Rozmanovi ulici v skupni površini približno
3.063 kvadratnih metrov, ter na Prešernovem trgu
s Kastelčevo in Linhartovo ulico v skupni površini
približno 1.771 kvadratnih metrov.

Izvajalec del CGP nadaljuje z gradbenimi
deli v centru mesta. (Foto: MONM)
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Kot pravijo na MONM, bodo tu prenovili vse javne
površine za pešce, kolesarje, motorni in mirujoči
promet, urbano opremo, hortikulturo ter gospodarsko javno infrastrukturo:
vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo. Vozišče Rozmanove ulice bo tlakovano
z granitnimi kockami, vozišče Prešernovega trga, Kastelčeve in Linhartove ulice
pa bo v asfaltni izvedbi.
Izvajalec del CGP Novo mesto je z deli pričel na Rozmanovi ulici v smeri proti
Vrhovčevi ulici. Peš dostopi do hiš bodo ves čas gradnje omogočeni. Po
Rozmanovi ulici se bodo dela nadaljevala proti Prešernovem trgu, sledita
Kastelčeva in Linhartova ulica.
Sočasno arheološka izkopavanja
S terminskega plana je razvidno, da bodo izvajalci s tlakovanjem oz. polaganjem
granitnih kock po vozišču Rozmanove ulice pričeli najkasneje v začetku januarja,
pri čemer se bodo prilagajali vremenskih razmeram, dela pa bodo zaključili do 15.
februarja prihodnje leto. Do konca decembra bodo dokončani tudi vsi pločniki,
ulica pa bo še naprej ves čas prehodna za peš promet. Celotna prenova bo
predvidoma traja 16 mesecev, o faznosti in napredovanju del pa bodo javnost
sproti seznanjali.
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Sočasno z gradnjo se izvajajo tudi arheološka izkopavanja z nadzorom ob
gradnji, skladno s kulturno varstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto. Izvajalec arheoloških
izkopavanj je Arhat Aleš Tiran s.p. iz Novega mesta.
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KAKO IZ NEZAZIDLJIVE
PARCELE »NAREDITI«
ZAZIDLJIVO?
PREVERILI SMO, ALI SE SPLAČA KUPITI NEZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE, KI JE TUDI DO STOKRAT CENEJŠE OD ZAZIDLJIVEGA, IN POSKUSITI IZ NJEGA NAREDITI ZAZIDLJIVEGA.

KAKO VERJETEN JE USPEH TAKŠNIH ŠPEKULACIJ? KAJ
PA, ČE NE USPE? ANDREJ JE ZAVIHAL ROKAVE IN SE LOTIL

DOLGOLETNEGA PROJEKTA.

®
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™
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postopkih. Ti zahtevajo ogromno časa, potrebo-

zaradi bližine ceste in dobrih povezav videl

možnost, da bi na njem zraslo nakupovalno sre-

val je tudi pomoč pravnika, predvsem pa vztrajnost. »Držal sem se rokov, vložil vse potrebne

dišče.

vloge, a

je
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Maja Virant
maja.virant@finance.si
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za zazidljive

Cena

parcele.

pravi

po dobrih štirih letih, končno
končuje projekt. »Vanj sem v zadnjih letih vloAndrej, ki

drej, prodajalec pa je v zameno privolil v ceno,

kvadratnega metra nezazidljivega zemljišča se v

načrtih,«

Andrej,

zaslužkom. Kakšen je

sploh postopek?

tistem predelu giba okoli 1,2 evra, zazidljiva je
osemdesetkrat dražja, okrog

100 evrov na

dratni meter.

se,

Dogovorila

sta

kva-

da bo Andrej

poskrbel za vse potrebne korake in postopke za

dobil

spremembo namembnosti, v zameno pa

Kako nezazidljivo zemljišče postane zazidljivo

Prvi korak pri spreminjanju je, da
kateri
nem

je parcela,

preverite,

na

občini, v

v kakšnem časov-

okviru namerava občina pripraviti nov ob-

sta z

činski prostorski načrt oziroma spreminjati ali

lastnikom zemljišča sklenila prodajno predpo-

dopolnjevati veljavnega, razlaga Roman Prskalo

godbo, po kateri je Andrej plačal lastniku zem-

iz nepremičninske družbe Metropola

kvadratni meter po ceni

10-odstotno aro,

ljišča

kupnine,

288 tisoč

80

32

evrov,

evrov. Najprej

tisoč

evrov,

razliko

pa bo Andrej plačal

lastniku zemljišča ob izpolnitvi glavnega pogo-

-

la,

kako

pogosto

IN.

Pravi-

občine pripravljajo nove

ob-

činske prostorske načrte, ni. Nekatere že takoj,
ko zaključijo

enega, odprejo poziv

za zbiranje

je sprememba namembnosti zemljišča v

pobud za naslednjega, druge pripravljajo nove

zazidljivo. Za štiri tisoč kvadratnih metrov kme-

le vsakih nekaj let. »Največkrat je že po prvem

tijskega zemljišča bo Andrej odštel 320 namesto

sestanku s pristojnimi na občini jasno, za katero

ja

to

400

tisoč evrov, kolikor bi bila sicer vredna zazi-

Če

lo,

bi

prodajalec prodal nezazidljivo

bi zanjo dobil pičlih

4.800

zemljišče obstajajo možnosti in

mu bo

verjetno

možno spremeniti namensko rabo ter za katera

dljiva parcela na tem območju.

parce-

evrov. Zdelo se

zemljišča nima smisla niti poskušati,« pravi Roman Prskalo.
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IF-

i

, j *,„

imate realne možnosti, da vam

Če

uspe,

oddati vlogo za

morate

spre-

membo namenske rabe zemljišča na
obrazcu

posebnem

objavljen termin

boste

morali
Če

evrov.

ustrezno

občine

in

števanju

in

zbiranja vlog. Za

odšteti od

na

vidik

urbanistični

jo

uvrsti

postopka

priprave

storskega

načrta,

to

kot

razvoj

ob

upo-

pek odločanja

so

»Pri

tem

smo kot
v

občina

skladu

silcev

treba

je

na začetku

splošnimi

s

urejanja

poudariti,

ugotovili,

!

»Največkrat

da

j

že po

občine

.

občini

Roman

nje je

Verlič.

razlaga
občini

V

zadnja sprememba

župan

Treb-

občinskega

prostorskega načrta trajala le dve leti,

se

do določene

občini Grosuplje

2019,

sprejemali od

novembra

nuarja 2013.

vloge zanj
2012

izpeljati hitreje kot v pe-

to

mu

možno

spremeniti

Razlika v ceni

je očitna, a prodajalci

namensko

Cene nezazidljivih zemljišč so od ene-

za katera

pa so

ga do dveh evrov za kvadratni meter,

zemljišča

do ja-

odvisno

čakali kar šest

let!

in

verjetno

bo

rabo

Torej so lastniki zemljišč,

na

možnosti
’

.

tih ali šestih letih, opozarjajo.

katero

obstajajo

urejanju prostora zelo podaljšuje in

se ne bo dal

na

i zemljišče

toda postopek se s sprejetjem zakona
o

s

jasno,

se zavedajo potenciala

oddali vlogo za spremembo na-

membnosti,

za

je

prvem

pro-

Peter

"

)

■■■

no-

v času usklajevanja tudi izpade

Na

;

občinskega

vključena tudi vsa pri-

spremeni.

—”«r'

postopka

smernicami

prostora

da

-

pristojnimi

denimo občinski prostorski načrt

so

ugodili približno polovici vseh vlog.

sestanku

sprejeli v letu

ki

pro-

na občini Grosuplje

.

pojasnjuje

iz postopka oziroma
mere

storskega načrta

občinskega

■

j

stojna ministrstva. V tej fazi lahko po-

buda

okviru

Na

nadaljnjo obravnavo,«

pomeni, da so v posto-

kar

v

so

lokacij.

približno četrtina vlog ni primerna za

mnenje izdati nosilci urejanja

prostora,

koncu

O

sprejemanja vlog so prejeli

okrog 400 pobud za 500

faze

in

varovalnih

m

nadaljnje

v

Prskalo. V nadaljnjih postopkih mora-

jo svoje

V obdobju

300

oceni

prostorski

varstvenih

območij,

do

50

občina pobudo
glede

ko je

času,

v

J

'

od

zazidljivih
50

lokacije
zemljišč

zemljišča.

pa

evrov za kvadratni

zanimivih

se

Cene

gibljejo od

meter na manj

lokacijah pa tudi do 200 na

smisla

ter

nima

niti

poskušati,«
pravi

iMiibM

3E3ES
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£5

:

in

mestu

Obali pa še več, pojasnjuje

na

Prskalo.

Ow

:

lokacijah v mestih, ponekod v glavnem

boljših

»Razlika glede na vložek je na slabših
lahko

lokacijah

50-kratnik,

•

naložbi

seže

boljših pa

na

do stokratnika vrednosti nezazidljive par-

vse

cele.«

Toda pozor,

nezazidljiva

katerih se že vnaprej ve
Takšni

Roman

zemljišča,

pri

zelo pogosto vprašljiv, pravi Zarja

pine Keller Williams. »Kupec

da lahko

Mavec iz

B.

ki je del sku-

nepremičninske agencije Inalbea,

mora zavedati,

se

mineta tudi dve desetletji, preden bo

začel graditi, zaradi česar številni že pred začetkom obupajo,«

oziroma je velika ver-

Poglejmo

pove.

jetnost, da bi lahko postala zazidljiva, dosegajo

mesto

tudi precej

Brod, Tacen,

širi

se

glavno

denimo

robovih,

zunanjih

na

Naše

Ljubljane.

primer

#

•

je priporočljivo

•

nameniti

•

ši

•

sredstev,

•
•

zarja

svetovalec

v oglasih. Prepoznali jih boste po besednih zve-

desetletje čakajo, da bi njihove parcele postale

•

IfltlgilEl&EHB

zah čudovita parcela, neposredno poleg zazi-

zazidljive,« razlaga Zarja

dljivih zemljišč, odlična dostopnost, včasih tudi

se

manj-

del prostih
opo-

višje prodajne

Na

cene.

nepremič-

ninskem portalu nepremicnine.net smo pregle-

ve

dali ponudbo nezazidljivih zemljišč v Ljubljani

lahko postanejo

okolici. Prodajalci tistih, ki bi lahko pos-

in njeni

tala zazidljiva, se tega zavedajo in to poudarjajo

finančni

• aszBS

napišejo možnost oddaje vloge

«
»

smo
e

nezazidljivo

kmetijsko

Našli
veliko

zemljišče,

kvadratnih metrov,

skoraj 5.500

spremembo

za

glavno merilo pa je cena.

namembnosti,

0

ravna parcela

ob asfaltni cesti Ljubljana-Vrhnika, ki se proda«

ja kar

»

biznis,

e

za

55

evrov na kvadratni

meter. Za dober

pri katerem bi kupili nezazidljivo parce-

•

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

kar nekaj

»Poznam

lastnikov parcel na teh območjih, ki

tudi

da

zgodi,

ne uspe

vaš

in

nezazidljiv.

B.

Mavec.

košček

že več kot

lahko

Prav

namembnosti

sprememba

zemlje za vedno

ostane

da kupec od la-

se zgodi,

»Pogosto

saj

vpra-

na

stnika odkupi kmetijsko zemljišče in šele nato
izpelje

ti

predpisan

posla,

postopek

odločbo za

ter pridobi

pa

potem

membnosti v

eno-

da sprememba na-

izkaže,

se

zazidljivo

upravni

na

odobritev pravnega
zemljišče

ni

možna,«

se postopki

gradili,
v

vmes

zavlekli za 12 let, tako da so lastniki

že zdavnaj obupali in začeli graditi nekje

drugje. Tisti, ki

nakupe takšnih

se odločajo za

v bolj oddaljeni prihodnosti ali pa kupijo takšno

Prav lahko se zgodi, da ne uspe

takšne podvige so zemljišča

Zanimiva za

0

naseljih

banih

oziroma

ne poteka oziroma

opremiti

prek katerih

ni predviden potek javne

•
•

dati,

s

žek, a pomembno seje zavedati značilnosti take

nezazidljivih zemljišč,

ki

osebe,

•
•
•
•

desetletji, pre-

razlogov

den

bo

začel

razlaga

»

graditi,

zaradi

objekti morajo biti na vidnih,

česar

številni še

»

pred

«

obupajo,«

:

kfeuusmTSBga

«

iz

začetkom
pove

nepremičninagencije

•

ske

.

albea,

Kme-

In-

na

želijo

svoj

postaviti

-

posta-

pravne

poslovni

objekt,

(od

10

do

ki je tudi

30

gre za
let)

zelo dolgoročno naložbo
možnostjo uspeha,

z majhno

nelikvidna,

saj

jo bo

težko

prodati,

če zemlja ne bo postala zazidljiva, opozarja finančni

svetovalec

Nikola

Maljkovič.

»Zato

je

»Trgovsko-storitveni

priporočljivo takšni naložbi nameniti manjši del

frekventnih loka-

prostih sredstev.« Podobno kot pri vsaki nalož-

ob prometnih cestah, proizvodni objekti

v zato predvidenih poslovnih conah zaradi mo-

bi pa je treba vedno opraviti temeljito analizo
o možnih spremembah prostorskega načrta in

rebitnih vplivov na okolje.« Zelo pomembni so

seveda upoštevati

cijah

Roman

ustreznost

Prskalo.

dostopa, bližina avtocestnih izvozov,

skega sveta:

zlato

pravilo

nepremičnin-

lokacija, lokacija, lokacija, še opo-

tudi velikost parcele za zagotovitev ustreznega

zarja. Nakup »na slepo« bo možnost za uspeh še

števila parkirnih mest.

dodatno zmanjšal.

je del

Takšne špekulacije z nakupi pri fizičnih ose-

skupine Keller

bah niso ravno pogoste, pravijo nepremičninski

Williams.

strokovnjaki.

ki

nese dobre donose,

investicije, saj

ki lahko

določeni lokaciji zaradi poslovnih

mineta tudi

dve

radi investirali v

nezazidljivo zemljišče, ki vam morda lahko pri-

prekvalificirati v zazidljiva, zlasti če gre za ravna

nejo zazidljiva, so večinoma investitorji

da lahko

Imate nekaj tisočakov, ki bi jih

morda pa ne? Investicija je
smiselna že zato, ker obstaja potencial za zaslu-

Kupci

zave-

smiselna?

Je takšna investicija sploh

tijska zemljišča prve kategorije je izjemno težko

0

mora

ko-

nižinska zemljišča, smo zasledili.

se

parcelo kot naložbo.

niso

območjih, jih

in

munalne infrastrukture, razlaga Prskalo.

»Kupec

v ur-

ki

naselij,

na robu

v nekih varstvenih ali varovanih

je možno komunalno

9

zanimive,

parcel, navadno načrtujejo gradnjo hiše nekoč

«

•
•

kdaj, je zelo nejasen.

šanje,

so

Odgovor

nezazidljivih zemljišč, potem pa na njej

prihodnost več desetletij.

*

0

zazidljive.

opozarja Prskalo. Slišali smo za primere, ko so

o

•

teh območjih

na

in nezazidlji-

lo za evro ali dva, kolikor je trenutna tržna cena

boste morali biti že skoraj vizionar in gledati

«

parcele

tudi Bizovik,

Pržan,

in se

lahko

Postopki

so

izredno

dolgotrajni

hitro zavlečejo, končni uspeh

pa

je

donosi velikanski,

Na

drugi

strani pa so lahko

še dodaja Maljkovič. »Podob-

no kot pri nakupu loterijske srečke,
nost uspeha sicer

velikanske

kjer je mož-

zelo majhna, ampak obljublja

donose.«
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NAJCENEJŠI ENERGENTI,

NASVETI ZA PRIHRANKE IN
TRIKI PRI NOVOGRADNJI
PRIŠLA JE JESEN

IN ZAČELA SE JE KURILNA SEZONA. STE VE-

DELI, DA POVPREČNO SLOVENSKO GOSPODINJSTVO PO-

RABI 61 ODSTOTKOV ENERGIJE LE ZA OGREVANJE BIVALNIH
PROSTOROV IN ŠE PRIBLIŽNO 17 ODSTOTKOV ZA OGREVANJE
SANITARNE TOPLE VODE? KER SO STROŠKI OGREVANJA POMEMBNA POSTAVKA DRUŽINSKEGA PRORAČUNA, SMO PREVERILI, KATERI ENERGENTI SO LETOS NAJUGODNEJŠI.
!
j

Ksenija

Sedej

ksenija.sedej@finance.si

S čim

najceneje

150 kvadra-

ogrevamo

energetskosvetovalni

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

V

pisarni

Novi

v

energijo.

nje

150

vsakega kvadratnega

ogrevanja

metra

skupaj

17.250 kilovatnih

hiša

na

bi

ur na leto.

izračun

za
s

letnih

za katere bi plačali 561

medtem ko bi

Utek. naftni plin

-

propan

2

«■»

jjH

�

ogrevanje na utekočinje-

naftni plin stalo kar

2.697

evrov.

NT-kotel

-

Med

w

in toplotnimi črpalkami ogrevamo preZemeljski

cej ceneje kot z drugimi energenti.

jaH

NT-kotel

mi energenti, pri čemer z lesnimi gorivi
plin

-

kondenz.

Biomasa

-

kotel

j|

peleti

£

ಈসসহ�|||jfl

1-210

Kako izračunamo strošek

posameznega energenta?
izračun

otna črpalka,

100% obrat, pri ET

stroška ogrevanja bivalnega

je pomemben podatek

koristne energije

-

o

ceni

-

zagotovimo ugodno bivanje

koristne

bukova

energije

v

Biomasa

-

J££H£

polena

j

sekanci

jj

to je energija, s kate-

ro nadomestimo toplotne izgube objekta

Koliko

সহ�

mm

et

evrov,

obema skrajnostma je ogrevanje z drugi-

in

v

ogrevanje z lesom, konkretno

Zmaga

sekanci,

prostora

stroškov

energenti

posameznimi

Cena ogrevanja hiše velikosti 150 m

nimi energenti ostajajo nespremenjena.

Za

izra-

energije, ki je tudi

koristne

Ena-

porabila več toplote, v Kopru pa manj, a

ni

koristno

Gorenjskem za ogrevanje

razmerja med cenami ogrevanja z različ-

s

izkoristka
v

grafu.

potrebuje 115 kilovatnih ur na leto, torej

ka

energije

V preglednici je pojasnjen

uporabljen

kvadratnih metrov velike hiše, ki

za ogrevanje

končne

čun stroška

Gorici so izračunali, koliko stane ogreva-

je odvisno od

pa

energenta,

pretvorbe

tnih metrov veliko hišo?

}

mI

Į

gpl

6
lHH H
3

1

njem.

pridobimo

iz

V

r:

izračun

energctskosvetovalne pisarne

v

Novi

Gorici
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no sanjarimo o lastnem gnezdu, nas lahko današnje sanje, ker
Skupen

prihranek

jih nismo ovrednotili, jutri in tudi pojutrišnjem pošteno tepejo

Mesečni

Potrebna energija

pri

za ogrevanje

vanja 40

prihranek

stroških ogrevan-

letih

ja

stroških ogre2
m v 20
(v EUR)

40

m

2

pri

žepu. Zato izkoristite jesen in zimo

po

tudi

in jih pretehtajte,

učinkovita

15

hiša

kWh/m

Srednje

2

a

7,08

pri sami

Energijsko
150

2

zasnovi

hiše.

5.664

-

Če je

hiša energijsko potratno
zneskov

na položnicah zelo ozek.

23,5

a

potratna
2

Manj površine, manj stroškov ogrevanja

Koliko boste prihranili,

a

učinkovitosti hiše.
nizkotcmptralumo

o</n‘vanjv s /opiat no

črpalko

zrak

voda incciui elektrike

površino

k\Vh

0.I4K)

Hkrati se boste izognili napakam, ki vas

a

kWh/m

Predpostavka:

Tako

kjer jih je največ,

tam,

zasnovana, je nabor možnosti za poznejše zniževanje

energijsko

50 kWh/m

-

1.699

bodo pozneje lahko drago stale.

učinkovita hiša

hiša

-

obogatite fazo načr-

vas okolica ta hip ne razume.

če

boste optimizirali energijske prihranke

energijsko

Visoko

ter

tovanja z nasveti dobrega arhitekta in energetskega svetovalca

(v EUR)

120

kvadratnih

160

seveda

bo

odvisno
smo

našem primeru

V

metrov

od energijske

začetno

zmanjšali

»sanjsko«

»razumnih«

na

kvadratnih metrov in s tem dosegli prihranke

stroških

pri

ogrevanja, ki so prikazani v zgornji tabeli.
Ne spreglejmo,
Načrtujete novogradnjo? Zdaj je čas, da razmislite

da

smo s prehodom iz

»sanjskega« v »ra-

zumno« prihranili vsaj 40 tisoč evrov tudi pri stroških gradnje,

tudi o pri-

hkrati

hrankih pri ogrevanju

precej zmanjšali ogljični odtis našega bivanja.

pa

Tisti, ki o lastnem domu šele razmišljate,

imate odlično priložnost, da
največje

tudi

vanju (pa

den

ustvarite

19

pri hlajenju),

še

se pri iskanju parcele osredotočimo na tiste,

stavba energijsko potratna ali ne,
je namreč zlasti

stvar

ogrevanja

sistemov

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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in

blizu

koristne

■■

"=

energije

po

stanju

1

plin

Utekočinjeni
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ni

:

-

NT-kotel

-

(liter)

NT-kotel (kubični
plin

naftni

-

kubični

meter)

propan (liter)

plin - kondenzacijski
meter)

kotel

.
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Biomasa

-

peleti (kilogram)

Biomasa

-

bukova

polena

(prostorninski

Biomasa

-

sekanci

(nasuti

meter)

100

%

-

so dovolj oson-

in

če

lastno

tudi naša

.

Končna

obratovanje pri

kWh)

(v%)

m
4
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0,6529
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0,919

6,53

9

-
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0,0276

0,85

3,2529

0,265

meter)

izkoristek

3

6529

Letni

(EUR/

0,807

„

10. 2020

energija

2

°-

letno
„

°-

■■
B9

(standard-

"

Toplotna črpalka
ET(kWh)

ki

bomo proizvajali

energenta?

dan 9.

na

enoto)

olje

ko

posamIznega

na cena
(EUR/

Ener9ent

Kurilno

tudi,

bomo prihranke pri ogrevanju uresničili

popolnosti,

r,

Zemeljski

H

prav

Proda j-

K

I

končne

bo prišlo

drugače.

c,

j

I

cen energentov,

Primerjava

L

I

ni

ko zanos-

strošek

Zemeljski

■

To nam

električno energijo. Idealnih parcel seveda ni,

hlajenja ter

in

�

f

r

čene.

stavbe, in ne

A takrat,

izbire energenta.

parcele

nebju, a vsakdo pač ne more živeti na Primorskem. Lahko pa

pre-

hiša sploh zgrajena. Ali bo

bo

Izbira

Seveda bomo najmanj stroškov ogrevanja imeli v toplem pod-

prihranke pri ogre-

možne

1416

9

reL

4,425

2
Električne
(

>p

:

nr

i'<

lokalne

nln il'iin<ti

peči pri

izniranaje

na

voljo

ET

na

(kWh)
>phini

strani

0,1416
encr<!etskos\e tovalna

pisarno
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\ova <
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(
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■ Prihranki energije z ustrezno arhitekturo hiše
nam gredo prostorski predpisi

Če

na roko,

PRIHRANIMO PRI
STROŠKIH OGREVANJA

bomo na parceli

lahko hišo umestili in zasnovali tako, da bo pozneje zahtevala

čim

bomo, z
ščitimo,

ŽE TO ZIMO

stroškov za ogrevanje, pa tudi za hlajenje. Hišo

manj

izjemo Primorske,

kjer se

pred toplotnimi dobitki

ogrevalni

že v polnem

obratovanju, jesen

med zunanjimi površinami in prostornino, kar pomeni, da

za odločitve

ni pravi

čas

o njihovi zamenjavi.

»Kakšna je

Vsekakor pa lahko prihranke

grede, precej podražijo tudi izvedbo. Pri južnih oknih bomo

dejanska

ogrevanju

iskali zlato sredino, kajti pozimi si bomo želeli velika južna

raba

okna za čim več toplotnih dobitkov, poleti pa jih bomo zasti-

za ogrevanje

nasvetov za varčno rabo

rali

stanovanjske

gije.

šalo: v vsakem letnem času si bomo sčasoma želeli čim manj-

hiše, je odvisno

■ Med najpomembnejše

ša okna ali

od toplotne

nike toplotnih

in se

kompaktna, brez

temperatur

nizkih

sistemi

njena na jug. Prizadevali si bomo za čim manjše razmerje

bo hiša preprosta

in

členjenj,

ki,

mimo-

ščitili pred pregrevanjem in stroški hlajenja. Malo za
stalno pomoč pri čiščenju. Steklenih površin,

pa

po-

energije

obrnjenih na sever, se praviloma izogibamo zaradi velikih to-

izolacije

stavbe, lokacije

teriali

stavbe.

in orientacije

zmanjšamo

■ Ustrezni toplotni ovoj

debelini toplotne

Pri

(pasiv-

ne

smemo

pretira-

pa ne biti pretirano varčni. Od tega, s kako

vati, predvsem

debelim slojem

(kakršnekoli)

li

zidove in streho, bo najbolj odvisno,

(kakršnekoli)

bomo v naslednjih

50

zajemanje

no

seveda

izolacije

toplotne izolacije bomo obda-

koliko

letih plačevali za ogrevanje in hlajenje.

ovoja

sončne energi-

vgrajeno

z rekuperacijo

obrnjeno. Temu ustrezen naj bo tudi izbor oken in vrat.

toplote odpa-

pozornost namenimo toplotni

ščo, toplotna

izolacija

seveda ne sme biti kakršnakoli, saj nosi

težo stavbe. Statik bo izračunal

vso

toplotne izolacije,

imel

tudi

ETA

vi

pa poskrbite,

dokaz,

-

ustrezno

da

bo

tlačno trdnost

vgrajen material

da je toplotna izolacija primerna za

dnega zraka

ne.
je

ali

pomembna

tudi

klimatska

cona,

je

kjer

stavba

pospove

jgmemm.

■ Prezračevanje in zrakotesnost

neodvisni

odločitev za prisilno prezračevanje govori precej dejavni-

ener-

getski

sveto-

kov, saj z njim prihranimo 70 odstotkov ventilacijskih izgub,

valec

mreže

izognemo se vdoru prahu od

ENSVET.

Za

zunaj, zlasti pa v visoko zrako-

tesnih objektih, kakršni so vsi energijsko visoko učinkoviti,

toplotne

okni

malahko

izgube

za

30 odstotkov.

kot

■ Temperaturo prostorov je treba

prilagoditi glede na uporabo

povabili kolege iz internetnega gradbe-

nega foruma.
Nikar.

hitite

Ne

izbiro

z

Preverjajte reference.

Seveda pa

tavljena,«

vgradnjo pod temeljno ploščo.

Z izolacijskimi

stavb.

in kakovostnimi

ali je v

stavbo

ovoja raje pozneje plačevali višje zneske na položnicah ali pa

Pri ovoju stavbe posebno

dejavtoplotna

...) ter od

lega

tega,

prezračevanje

izolaciji temeljne plošče. Ker jo polagamo pod temeljno plo-

izgub sodi

ener-

je, vetrovna

fazi torej sprejmemo odločitev, ali bomo za nižje stroške

V tej

zaščita

več

le držimo

naložb, če se

velikih

pri

brez

dosežemo tudi

plotnih izgub, zahodna okna pa so vsaj poleti vir pregrevanja

stavbe

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

so zaradi

Ker

lahko obrnili tako, da bo večja fasadna ploskev obr-

nik,

se

Če

izvajalca.

niste gradbe-

odločite za gradnjo na ključ, in

če niste

pravnik,

si za pregled pogod-

be omislite pravnika, ki je specialist za
gradbene

pogodbe.

nadzornika,
ski,

bolj bo

vas bo

bolj

Obvezno

ščitil pred morebitnimi

gradbenimi napakami.
zorno najdeta

Te

pa

zelo na-

termografija hiše in pre-

izkus zrakotesnosti.
njih

poiščite

tečen in dlakocep-

Vežite

plačilo zad-

obrokov tudi na njihove rezultate

ali pa

od

izvajalca

zahtevajte bančno

garancijo za odpravo napak v garancij-

skem roku.

ne boste uveljavljali subvencij,

Največje prihranke pri ogrevanju, pa

boste zadovoljni tudi z napravo z manj kot 80-odstotnim iz-

tudi hlajenju, boste dosegli, če pri na-

koristkom, ki so precej cenejše od zmogljivejših.

črtovanju in gradnji hiše ne boste iskali

preprečimo razvoj plesni.

Če

prihrankov tam,
■Dobra

Najboljša

izvedba
zasnova,

impresivni izračuni

ustrezna umestitev,

energijske

krčmarja, če odpove izvedba.
preboji niso

tesni,

odlični materiali in

učinkovitosti so račun
Če

med

brez

stiki zijajo reže in če

smo veliko denarja vrgli

skozi okno,

ker

se načrtovani prihranki ne bodo uresničili. Dobrega izvajalca

sicer ne najdemo takoj
predstavljali. Če k
nas

zamika,

da

kjer jih ni treba. Raje

se odločite za manj

in

gotovo je tudi dražji,

temu dodamo še

bi gradili

sami

kot

smo si

strošek za nadzornika,

s sosedi in v gradbeni nadzor

drage zavese in za

cenejšo sanitarno opremo,

ki jo lahko

kadarkoli pozneje zamenjate za boljšo.
Napake pri zasnovi in gradnji, ker

smo

stiskali pri stroških za projekt, izvedbo

in nadzor, pa
stroškov

za

pravo napak

vas bodo

v obliki visokih

ogrevanje, hlajenje
spremljale dolgo

in odin

vam

pošteno zagrenile življenje.
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prostora, če je to

del dneva,

sploh

jih

oziroma

Pre-

mogoče.

prostorov,

hodnih

ni treba

Radiatorji

ogrevati

ogrevamo precej manj

stopinjami

njimi postaviti

■ Pri

jo pokrivati

potrebam.
daljši odsotnosti

radiatorje

■ Ogrevanje prostorov z električno

energijo ni najbolj gospodarno, zato se

ob

temu

poskušajmo

Okna

in vrata

izogniti.

okno, je priporočljivo ob njihovo zadnje

Omenjen temperaturni razpon naj

lice

bi ustrezal večini ljudi. Dodatna

(reflektor), ki je navadno narejena

tesnjenje oken.

iz plasti

■ V zimskih mesecih ponoči

cenejša

lja prijaznejša kot
■

izdatno

in

do oko-

ogrevanje.

šest odstotkov

za

poveča

Idealna vlažnost v prostoru je med

pojavi

lahko

aluminijaste folije in umetne

je pomemben

atorja

odstranimo

Če je prevlažno,

plesen.

Odvečno

se

je tako,

bo

izbiramo

času

čez čas

žilo, če ne zaradi

drugega

pa

okoljskih

Verjetno

bo

dajatev.

razliko

zemeljskim

letošnjimi,
odstotka

2018 z

cene leta

cenejši.

lahko zaznamo za 12,5

nižje cene

kurilnega

0,9490 evra za liter v letu
Malce

nižje so tudi

ma

Podražila

seje

letu 2020)
ražili

približno
odvisna

2018

letom

enaki ravni.
od časa

pa trg

zelo

ka. Pri

elektriki

Njihova

konkurenca

v

na

cena je

je

ni

veli-

cenah

sprememb.

1 1*1 W 1 1 ‘M |1 iaijfllM IH

vprašanje je

dejavnikov,

recimo

investicijah

stranke

neodvisno

brezplačno

v pisarnah

ENSVET.

Na

posebej pri kmetih,

podeželju,

imajo gozd, bodo
ju drva

ali sekanci.

Pri tistih,

toplotne

pa

pelete

ki

v ospred-

vedno

še

ki cenijo

črpalke,

kurilne

ali zemeljski

plin.

Toplotne črpalke so ugodna rešitev
pri stavbah,

kjer je vgrajen

temperaturni
lahko

i2£dlASilli±a

izkoristek
manjšo

poskrbeti

ške.

za čim

bolj

energetsko

varčno stanovanjsko
ni

celostno obnovo

toplotno

hišo.

ovoja

To pomestavbe

s

izolacijo, novimi okni ter

kot jih

zahteva

večje

imajo takšne lastnosti,
javni poziv

Nepovratne

občanom za

Eko

sklada

finančne

nove naložbe

obnovljivih virov energije in
energijske

učinkovitosti stano-

sistem

nizko-

ogrevanja.

te naprave dosegajo

Temeljni nasvet je: najprej je treba

rabe

v

tudi na

naprave na

spodbude

zelo težko

odgovoriti, saj na cene vpliva zelo
veliko zunanjih

ugibanja, a

tudi popolno-

prezračevanjem z vračanjem odpa-

KaiS

o

ta je relativno

drugačna.

74SUB-OB19
Na to

mreže

vode

pred začet-

lahko

energetsko svetovanje

oljem in

varčno rabo energije in

cene so načeloma

utegne biti

dne toplote, ki
kV!

oglasijo

so se podin so zdaj

pri spremljanih

E3, d. o. o., skoraj

dražja

v

nakupa in akcij. Seje

razvil,

odločanja

pli-

uro

za

stavb.

kom

evra za kilovatno

ter drva. Peleti

že pred

-

plinom

Eko sklada Nameli

vanjskih

udobje,

daljinska toplota

0,081 evra za kilovatno

uro na

Vir: brošura

zaradi

cene zemeljskega

Novi Gorici (z 0,0714

stežaj odprtimi okni kot

s priprtimi.

manj časa

namen se

2020).

plina in utekočinjenega naftnega

na.

čas zračiti z na

V ta

je spet

kurilnim

To so samo moja

prihodnost

(1,0846 evra za liter v letu 2018 in

med

Druge

stabilne.

olja

Verjetno se

spet podra-

tudi elektrika. Pričakovati

Če primerjamo

vode

temperaturo v

COVID-19.

kurilno olje

večjo

v

zračimo

S tem ventilom lahko

prostoru.

zadnjem

STROKOVNJAKA

kurilni sezoni prostore

najtoplejšem delu dneva. Bolje je krajši

Narejen

dotok tople

da uravnava

preprosto

4 VPRAŠANJA ZA

pri nadzorovanju

v prostoru.

okna po

zastirajmo s polkni, roletami

debelimi zavesami.

■ V

v radiator glede na želeno tempera-

turo v

vlago

s prezračevanjem.

ali

sezono preverimo

kurilno

možnosti

temperature zraka

40 in 60 odstotki.

■ Pred

izolacijsko ploščo

■ Termostatski ventil na priključku radi-

porabo

energije.

■

posebno

pene.

Vsaka dodatna stopinja tempera-

ture

tempe-

visoke

le med 17 in 18 stopinjami Celzija.

postaviti

v pro-

rature.

radiatorja.

■ Tam, kjer so radiatorji postavljeni

plast

delno

saj takrat

ne potrebujemo

storih

police.

tudi zavese ne sme-

■ Iz istega razloga

med 20

Celzija, medtem ko

oblačila je mnogo

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

v

ali povsem zapremo,

vati ali tik nad

temperatura v spalnicah

bi bila

svojim

zraka

■ Radiatorjev nikoli ne smemo pokri-

ogrevamo na temperaturo

naj

pravilno kroženje

prostoru, zato:

v zimskem času

■ Bivalne prostore

21

delujejo le, ko

pravilno

omogočimo

kot bivalne.

in

posameznem prostoru in jo priredimo

Radiatorji

so v uporabi le

ki

in posledično

porabo

Tako

večji

omogočajo

elektrike

in nižje stro-

V zadnjem času je precej prilju-

bljena kombinacija toplotne črpalke
zrak-voda

in sončne

samooskrbo
ki

po

elektrarne za

sistemu neto meritve,

strošek za vso porabljeno elektriko

stanovanjske stavbe zmanjša na fiksni
del računa za
nadomestilo
približno
uporabnik

elektriko

in mesečno

distributerju

165 evrov na
moč

glavne

-

skupaj

leto, če ima
varovalke

3

x

20 amperov.
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DRŽAVA IN DRUGE INSTITUCIJE, TUDI

■

nevladne organizacije in

v
.

■

!

NA VOLJO JE VEČ VRST ŠTIPENDIJ, PO-

■

- .

5

-

'

■

GOJI ZA PRIDOBITEV PA SO ZA VSAKO
DRUGAČNI. JIH POZNATE? VSEKAKOR

■

•

,

OC

SE SPLAČA PREVERITI, ALI JIH MORDA ŽE

"
"

IZPOLNJUJETE OZIROMA KAKŠEN US-

'

7
1

'

Ui

'

PEH MORATE DOSEČI, DA BOSTE LAHKO
ZA ŠTIPENDIJO ZAPROSILI PRIHODNJE

,S

m

Tj

? a

LETO.

PRIPRAVILI SMO PREGLED VSEH

ŠTIPENDIJSKIH MOŽNOSTI OD A DO Ž.
1

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

TUJE USTANOVE, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM OB ŠOLANJU OMOGOČAJO PREJEMANJE ŠTIPENDIJE - DOPOLNILNEGA
PREJEMKA, KI OMOGOČA POKRIVANJE
OSNOVNIH STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA.

"

.

različne

V *
1

Pia

BecJene

pia.t>edene@finance.si

Častni pokrovitelj:
Borut Pahor, predsednik RS

Medijski

partner:
W W’ Vv

m

MOJEF1NANCE.SI
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■HjjHH

erjetno ste že slišali za koga ali

pendija za doktorski študij na EUI

pa poznate

koga, ki prejema Zoisovo, državno ali občin-

se dodeli na

J

sko, morda kadrovsko štipendijo. Vendar je

prava,

M

na voljo še precej drugih. Take so, na primer,

ter političnih

T

štipendija za deficitarne poklice,

A

pa štipendija Slovenske

vojske ali štipendija za poklice umetniške smeri,

ki jo

raz-

pisuje ministrstvo. Štipendijo lahko pridobite tudi za izobraževanje v tujini. Pojdimo po abecedi.

-

A: Ad futura
v tujini

—

»

Štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju izobraževanja mladih v tujini in

izobraževanja tujih državljanov v

Sloveniji. Javni štipendijski, razvojni,

ninski sklad

RS

invalidski in preživ-

15 tisoč

roma največ

evrov na leto

življenjske stroške največ

za

višini 7.200 evrov,

12 tisoč ali

odvisno

leto,

od

države ali

kraja, kjer se študent izobražuje.

•

Rok

prijave:

izda

razpis se

v aprilu.

•

Obveznosti:

končanje

študija

(pridobitev zadevne stopnje

Pogoji: štipendije Ad futura se dodelijo za študij v tuustanovo

ali za študij na Evropskem univerzitetnem inšti-

tutu

(EUI).

izo-

in po koncu študija zaposlitev pri delodajalcu s sedežem
brazbe)

si vlagatelj lahko izbere

sam)

de-

cembra, rok za prijavo pa poteče

in študentov.
jini (izobraževalno

v

15

tisoč evrov za posamezno študijsko

vsako leto razpisuje različne oblike štipen-

diranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti dijakov

•

Višina: štipendija se dodeli v viši-

in

G

civilizacije

in

in družbenih ved.

ni nepokritega deleža šolnine ozi-

i

štipendije za izobraževanje

■-

•

oddelkih ekonomije,

zgodovine

Sloveniji

v

Dodeli se tudi v primeru študijskega obi-

obdobju

za

obdobje,

prejemanja

enako

štipendije.

ska ali zaradi sodelovanja na tekmovanjih iz znanja ali

Podrobneje je obveznost zaposlit-

raziskovanja. Razpise za štipendije lahko najdete na

ve urejena v zakonu o štipendira-

strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidske-

nju in

ga in preživninskega sklada Republike Slovenije. Šti-

štipendije Ad futura.

pravilniku o dodeljevanju

M

D: državne štipendije

Državna štipendija je med vsemi najObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pogostejša, saj jo je lani prejemalo več

kot 50 tisoč upravičencev, med kateriNives, 24

mi

let:

je

Državno

so

prevladovali dijaki. Namenjena

otrokom iz socialno šibkejših
stroškov

žin za kritje

štipendijo

dru-

izobraževanja,

centri za

podeljujejo pa

jo pristojni

prvega letnika

socialno delo.

Možno jo je pridobiti

dodiplomskega

tako za

študija.

izobraževanje v tujini. Analiza

prejemam

od

Zanjo

zaprosita,

sem

ljevanja državnih

kot

štipendij

tudi za
dode-

v obdob-

ju 2010-2018 kaže na to, da je v letih

izpolnju-

ker

pogoje

jem vse

šolanje v državi

število

2010-2018

prejemnikov

dr-

za pridobitev.

žavnih štipendij raslo, medtem ko se

Trenutno

povprečna višina

bim

na
je
leti

150

do-

evrov

mesec,

pa

•

se

znesek

z

spreminjal.

Pogoji:
so

udeleženci
slih, ki so

je omogočila

so

plačevanje

nega

stro-

škov,

so

kot

do

državne

štipendije

upravičeni dijaki, študenti ter

Štipendija mi

sprotnih

državne štipendije

znižuje.

izobraževanja

odra-

državljani Slovenije in

bili v program nižjega poklicali

drugega

strokovnega

izobraževanja prvič vpisani pred

22. letom oziroma v program viš-

bivanje

ješolskega ali visokošolskega izo-

v študentskem

braževanja prve ali druge bolonj-

in

ske stopnje pred dopolnjenim 27.

prevoz,

domu

hrana.
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letom.

Poleg

ne

tega

smete

biti

na

štipendijsko razmerje, mora sporočiti v 30

zaposleni, povprečni mesečni do-

od nastanka.

hodek na osebo v

preduje v višji letnik,

pred

vložitvijo

družini v letu

vloge pa

ne

sme

mu

ne

mu

štipendija miruje, torej se

izplačuje. Če po letu dni mirovanja še vedno

presegati 680,56 evra.

ni napredoval,

Višina: višina

dolguje,

dodeljene štipen-

dneh

Če štipendist po koncu letnika ne na-

se izda odločba o dolgu. Znesek,

mora vrniti

v 30

ki ga

dneh od prejete odločbe,

dije se razlikuje glede na dohod-

razen

kovne razrede

Izjeme: vloge za podaljšanje pravice do štipendije ni

sečni

in povprečni

dohodek

me-

•

če ima za to upravičljive razloge.

družinskega

treba oddati, saj o nadaljnjem prejemanju štipendije

člana. Osnovna vrednost obsega

odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

od 71

Na novo pa morate oddati vlogo vsi, ki se vpisujete v

do

194

na

Upravičenci

evrov.

pa lahko pridobijo še dodatek na
uspeh

-

oceno

kot

tisti

4,75

morajo

Študenti

seči

pridobijo

4

več kot

z

najmanj

pa

17

evrov,

40

evrov.

dodatek do-

za

povprečno

oceno

8, višina je enaka kot pri

dijakih.

Štipendistom pripada še dodatek

ki znaša 81,92

za bivanje,
se

višjo raven izobraževanja.

dijaki z višjo povprečno

evra, in
ki živijo več kot

podeli vsem,

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in
maga do
prve

ustreznega

zaposlitve.

poklica

Delodajalec

študentom po-

oziroma izobrazbe ter
jo

dodeli za

program na podlagi svojih potreb.

Namen

do

izobraževalni
kadrovskih šti-

pendij je uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami na
trgu

dela v posamezni regiji. Kadrovska štipendija prinaša

štipendistu prvi stik s

podjetjem in

delovne izkušnje že

25 kilometrov od kraja izobraže-

med šolanjem, posebna prednost pa je, da štipendistu za-

vanja, ali

gotavlja takojšnjo prvo zaposlitev. Največje povpraševanje

če je

pa

65

ma najmanj

strošek naje-

evrov

na

mesec,

hkrati pa ne smejo prejemati sub-

delodajalcev je za področje strojništva, elektrotehnike in

mehatronike pa tudi za poklice v zdravstvu in ekonomiji.

vencije za bivanje v študentskem

domu ali pri zasebniku in nimajo
sklenjene

pogodbe

bivanju

o

v

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

dijaškem domu. Dodatek je pred-

viden tudi za štipendiste s poseb-

nimi potrebami.
Rok

prijave:

dijaki

študen-

in

ti lahko vlogo oddate kadarkoli
med šolskim oziroma 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:
vsako
želi

štipendist

mora

leto končati letnik,
štipendijo

leto,

naslednje

dokazila.
končati

in če
tudi

prejemati
mora

predložiti

Izobraževanje

do

lednjega

30.

mora

septembra nas-

leta.

Po

koncu predloži dokazilo. Če

šti-

koledarskega

pendist

predčasno

braževanje,
izplača

v

se

mu

konča

izo-

štipendija

enkratnem znesku za

vse preostale mesece trajanja izo-

braževalnega

programa.

Vsako

spremembo, ki bi lahko vplivala
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•

Pogoji:

veljajo

splošni

pogoji

o

slovenskem

drža-

vori tudi za druge obveznosti, kot

vljanstvu, kandidat ne sme prejemati drugih štipendij

in

sme biti zaposlen.

ne

so obvezna počitniška praksa, di-

Največkrat letnik izobraževa-

plomska naloga, vezana na pod-

nja ni pomemben za pridobitev kadrovske štipendije,

jetje,

če pa delodajalec išče štipendista v višjem letniku, to

pravila

izrecno navede. Dijaki

študenti lahko ponudbe de-

ga štipendista določi štipenditor

lodajalcev najdejo na spletni strani, prek Izmenjeval-

že ob objavi ponudbe kadrovske

na spletnih

štipendije, podrobneje pa se pra-

vice in obveznosti iz kadrovskega

Višina:

podjetja

podeljujejo

štipendiranja

kadrovske

štipendije,

razvojnih

so v povprečju najvišje

med vsemi vrstami

kadrovske

Izjeme:

•

osnovi

štipendije

v

obdavčljive

vendar se pod določe-

dohodke,

štipendij,

štipendije

med

sodijo

zakon pa ne določa omejitev glede višine štipendije,

nimi pogoji do določenega

ki je odvisna od delodajalca.

ska ne vštevajo v davčno osnovo

Rok
san

•

agencij). Kadrovske

tudi s po-

uredijo

godbo o štipendiranju.

država pa jih lahko tudi sofinancira (prek sklada ali
regionalnih

•

Podrobneje

spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih

obvestilih, pa tudi v javnih občilih.

•

podobno.

in obveznosti kadrovske-

straneh regionalnih razvojnih agen-

nice,

cij,

in

in

prijave: se razlikuje med delodajalci in je zapiza

vsako ponudbo posebej. Preverite v

prejemnika.

z

Obveznosti: večina kadrovskih štipendij poleg uspe-

nih

nadaljevanja

oziroma končanja

štipendije (skupaj

Znesek kadrovske

Izmenje-

valnici.

šnega

zne-

izobraževanja

stroškov,

povračili

vsemi

poveza-

študijem) se ne všteva v davčno

s

študij v Sloveniji do višine

osnovo za:

praviloma vključuje tudi obveznost zaposlitve pri šti-

minimalne plače in študij v tujini do

penditorju po opravljenem izobraževanju. Delodaja-

višine minimalne plače, povišane

lec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogo-

60

odstotkov.

Če je

za

kadrovska

torej

štipendija višja od zgoraj navedenega

obdavčena po zakonu o
drug dohodek. Akon-

bo

zneska,

dohodnini kot

tacija dohodnine od drugih dohodkov

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

se praviloma izračuna

in plača po

sto-

pnji 25 odstotkov od davčne osnove.

IZKUŠNJA PREJEMNIKA KADROVSKE

NE ŽELI BITI

ŠTIPENDIJE, KI
IMENOVAN

»Razpis

sem opazil

štipendijo
Po

pa

eni strani

finančno

imel

na

tudi

centru,

razvojnem

lokalnem

je prejemal

zanjo zaprosil, ker je pomenila

sem

pomoč med študijem,

zagotovljeno zaposlitev

po

po

drugi

koncu

pa sem

šolanja. Takrat

je bito namreč ravno obdobje finančne krize
zaposlitve ni
Pogoji

bilo tako

s tekmovanj.
nas

spoznali

uspeh

v živo. Pred

tudi

prakso,

temo za
kar

kljub

ki opravljajo prelahka
izobrazbo.

Lepo

slabost

je, da

pa

je,

da

temu
in

pogovor,

koncem

kjer

študija
mi

so

sem v
tudi s

v podjetju delam to,

pa so

tudi taki štipendisti,

neustrezna dela glede na

brez

se težko

še

pomagali pa so

nalogo. Zdaj

zaključno

sem študiral,

ustrezne smeri

ter različna priznanja

v šoli

Nato me je čaka!

podjetju opravljat

in

preprosto najti.

za dodelitev so bili študij

(strojništvo) in

prijatelj.

dni starejši

leto

težav

pogajaš

dobiš zaposlitev,
za

plačo.«
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KADROVSKE ŠTIPENDIJE VIDIJO DELODAJALCI

KAKO

da se za

V ZD Črnomelj pravijo,

ni samo iskanje kadrov,

politike

ZD

Črnomelj. Ker

obveznosti.

V Termah Otimia
po

deficitarnih

pravijo,

poklicev.

Začeti je treba

bi želeti.

hotelir,« so povedali

da mlad

delovno

Štipendije razpisujejo

delovni

sito.

pediatrije ali urgentne

štipendije,

opozarja

to področja,

saj so prav

Čemasova.

kader

»Poseben

tem in mlade navdušiti za poklice

v lokalnih osnovnih

izobrazijo

in oblikujejo

mlade

izziv je privabiti

v gostinstvu

in hotelirstvu,«

šolah, da bi jih navdušili za nadaljevanje šolanja
štipendij je

sistema kadrovskih

odprt razpis

Tako imamo še vedno

družinske medicine,

manko kadra,«

za kadrovske

štipendije,

z njo

ji omogočamo opravljanje

saj

na višino kadrovske

omogočajo,

štipendij in spremembi

- javni

odziv

na ponudbe

iz
pravijo

v tej smeri.
štipen-

za

za poklic gastronom

predvsem

Višina: višina posamezne štipendije je 3.906

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

glede

v domačem kraju, in izkušnja

pravi Čemasova.

poletno prakso,«

tudi največji

podjetju

pred

razpis za specializirane pok■■

-

štipendije

evrov na

•

Pogoji:

veljajo

pravila,

osnovna

semester ozi-

la smo jih že navedli, prijavijo se

študij-

lahko dijaki od vključno 2. letnika

sko leto, izplača pa se predvidoma

srednješolskega izobraževanja ter

dvakrat v študijskem letu.

študenti dodiplomskega in enovi-

roma največ

-

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni
za

Čemas. direktorica

v podjetju.

K: kulturne štipendije

razpis

Eva

zdrav-

te proaktivne

dobri. Del

je povedala

se je v kolektiv,

za specializacijo

ustrezno kvalificirano

že korak

predstavljajo

veliki promociji kadrovskih

diranje manjši kot

in kjer je

štipendije

da kadrovske

kadri,«

krajine, ki želi ostati

Vključila

je opravljala

bi bilo pričakovati

medicine

ter si s tem zagotovijo

v podjetju. Zato te poklice
»Kljub

je manjši, kot

med študenti

svojih preferencah

pogodbo

ki se po končanem študiju odločijo

»Odziv na razpis

niso tako zanimiva

rezultati so

jim štipendije pomagajo privabiti mlade v kolektiv.

vse študijske

v skladu s štipendijsko

zato, ker je veliko pomanjkanje

odločajo
politiko in

delo z morebitnimi prihodnjimi

območju,

domačinko sz Bele

Reono

študente mediane,

medicine.
ki

tudi

štipendij

kadrovsko

opravlja

imamo

pozitivna.
prakse,

kadrovskih

v zavodu eno štipendistko,

»Trenutno

za

prek

kadra

leta vodimo proaktivno

ampak

so na ruralnem

je izredno
študijske

iskanje

»Zadnja

nikov družinske medicine.

7.812

evrov na

»Rok prijave: 6. november.

za

tega

magistrskega

izobraževanja

9

specializirane

poklice

v

O: občinska
štipendija

kulturi. Namen tega razpisa je dvig poklicnih

kom-

v

»

Občinske štipendije raz-

kulture in v ta namen vla-

pisujejo

ganje v izobraževanje, usposabljanje za

ne

spretnosti in vseživljenjsko učenje.

Sloveniji.

•

Pogoji:

zaprosijo

lahko sloven-

ski študenti, ki so stari manj kot

29

let

in

ne

prejemajo

drugih

štipendij,

bivati pa bodo morali

v državi

študija. Vpisati morajo

za

izobraževanje

višino

obči-

v tujini

ali

1
I

m

izobraževanje.

nje

Do

tudi

upravičeni

(za

do-

študij)

od

za

pridobitev,

ki študirajo v tujini

in

obveznosti

in

občine štipendije razpisujejo v okviru

razvrstijo

štipendijskih

shem.

informacije glede razpisov

občin-

skih štipendij

podiplomski

1. letnika. Kandidati
glede

na

so

študenti,

Pogoje

redni študij, ob tem pa ne smejo
biti v delovnem razmerju. Izbran

let-

jake MOL za srednješolsko

štipendije

regijskih

2.

pa tudi vsi, ki so prejemali

vključno

Za

vključno

nika,

določajo posamezne občine. Nekatere

enotnih

od

štipendijo za nadarjene di-

petenc na vseh področjih

nekatere

Sloveniji

se

število dose-

ženih točk, ob enakem številu pa
prednost kandidat z nižjim

ima

se

obrnite neposredno

povprečnim

svojo občino.

Za primer vzemimo

kom na družinskega člana. Dijaki

bo kandidat z najvišjim številom

razpis mestne občine Ljubljana (MOL),

morajo dosegati skupno najmanj

točk, kot je določeno v razpisu,

kije razpisala 90 štipendij za nadarjene

12 točk, kandidati študenti pa naj-

tudi povprečna ocena

dijake in študente s stalnim prebivališ-

manj 18 točk. Več o pogojih najde-

čem v Ljubljani.

te v razpisu.

vpliva pa
študija.

na

mesečnim

dohod-
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Višina: v povprečju dijaki prejmejo okrog 150

dno opravljati šolske obveznosti, udeležiti se

Rok prijave: za dijake v začetku septembra,

morajo usposabljanja,

za študente v začetku oktobra.

morajo skleniti delovno razmerje za najmanj

Obveznosti: štipendist

£

zdravniškega pregleda. Štipendisti morajo re-

evrov štipendije, študenti pa okrog 200 evrov.

mora

končati posa-

in občini dostaviti

lanju oziroma študiju. Med prejemanjem štipendije morajo najpozneje v 15 dneh obvestiti

dokazilo o

ustrezno

uspešno končanem letniku v osmih dneh po

o okoliščinah,

zaključku, občino mora obveščati o vseh spre-

sko razmerje.

na štipendij-

membah, ki vplivajo na prejemanje štipendi-

Namen

štipendij za deficitarne poklice je spodbu-

janje mladih za tiste poklice, za katere je na trgu

Slovenska vojska ponuja finančno podporo števil-

zaznati

nim študentom in dijakom. Štipendije

številom

na podlagi javnega natečaja,

se podelijo

ki ga ministrstvo

obrambo objavi na svoji spletni strani,

za

med

prepad

trenutnim
kadrov

razpoložljivih

delovnih

ponudbo

in

in

prihodnjim
predvideno

Deficitarna

mest.

področja

lahko pa

in izobraževalne programe določa aktualna po-

tudi na spletni strani ministrstva, pristojnega za

litika štipendiranja. Tako kot do zdaj bo v letih

javno upravo, najmanj 60 dni pred začetkom šol-

2020-2025

skega leta. Štipendistom je zagotovljena zaposlitev

zagotovljenih sredstev

za

poklicno delo v Slovenski vojski takoj po kon-

cu študija ali šolanja, štipendija pa jim pripada od

•

*

deficitarne poklice

štipendije za

približno

za

Pogoji: poleg tistih,
pogoje,

tisoč novih

ki izpolnjujejo

osnovne

lahko štipendijo pridobijo dijaki, ki

Pogoji: za dijake, ki ob vpisu v prvi letnik sre-

obiskujejo

dnje šole niso starejši od 18 let, in za študente,

izobraževanja.

la ob vpisu v prvi letnik višješolskega oziroma

citarnih poklicev najdete na straneh javnega

visokošolskega izobraževanja niso starejši od

sklada, med drugim pa so to poklici: kamno-

Jan, 20 let:

22 let. Štipendije

Občinsko

le za programe tehničnih smeri: strojništvo,

štipendijo

elektrotehnika,

prejemam

telekomunikacije, gradbeništvo, promet, po-

dni. Za

za

štipendij na leto.

prvega letnika.

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

ki bi lahko vplivale

je, v osmih dneh od nastale spremembe.

S: Slovenska vojska

leto

pa

dvakratni čas štipendiranja po končanem šo-

mezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo,

v Slovenski vojski

morstvo,

kemija,

se bodo prednostno podeli-

računalništvo,

sek,

zdravstvo in

srednjega poklicnega

celoten

Letošnji

nabor

mehatronik operater, elektrikar,

roserist, pek,

defi-

avtoka-

slaščičar in drugi. Nabor defici-

tarnih poklicev se med posameznimi šolskimi

informatika,

mehatronika,

letnik

prvi

leti spreminja.
*

Višina: štipendija za

deficitarne

poklice

je

druge podobne programe. Ob prijavi morajo

102,4 evra na mesec in se lahko dodeli hkrati

se odločil, ker

oddati tudi potrdilo o vpisu, dokazilo o učni

z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Pre-

sem šel študi-

uspešnosti in krajši življenjepis.

jemanje štipendije za deficitarne poklice ne

rat v Ljubljano

štipendiranje bo opravila

pridobitev

in

sem

Komisija za

izbor prosilcev za

vpliva na višino otroškega dodatka in višino
plačila dohodnine.

podelitev štipendij.

bi mi redni

mesečni doho-

•

Višina: za dijaka znaša višina štipendije 25 od-

*

Rok prijave: konec septembra na Javni štirazvojni, invalidski in preživninski

dek pomagal

stotkov minimalne slovenske plače, kar v letu

pendijski,

pokriti stroške

2020 pomeni najmanj 227

sklad Republike Slovenije.

bivanja,

oziroma največ 344, za študenta znaša višina

saj

evrov

na

mesec
*

Obveznosti: štipendist mora šolanje opravlja-

sem tako delno

štipendije 32 odstotkov minimalne slovenske

ti redno, če dijak ponavlja isti letnik oziroma

razbremenil

plače, kar letos pomeni najmanj 291 evrov in

ne izpolnjuje pogojev

starše. Zaradi

največ 408. Štipendija se poviša z dodatkom

ji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje,

na opravljeni letnik, z

športnih vodah

peh

mi ne ostane

vojaško strokovno usposabljanje (ne

dovolj

časa,

•

tjem opravljal

študentsko
delo. Mesečni

na

opravljeno temeljno
velja za

*

Izjema: štipendija, ki je podeljena v 1. letniku,
velja za celotno izobraževanje.

mladoletne dijake).

da

bi med pole-

in z dodatkom

v viš-

vendar ne več kot leto dni.

dodatkom na učni us-

delovanja v

za napredovanje

•

Rok prijave: do vključno 31. decembra 2020,
pridobiti tudi na nekaterih

kandidati za smer letalstvo (piloti) so morali

Štipendijo je mogoče

oddati prijave že aprila.

tujih ustanovah, pri čemer najbolj zanesljive infor-

Obveznosti:

v okviru

postopka za pridobi-

tev

165 evrov.

udeležiti preverjanja gibalnih

namenu,

na poziv

dobite na ustanovi,

sposobnosti in

nosti štipendiranja:

štipendije se morajo kandidati

dohodek znaša

macije o

pogojih in višini štipendiranja

ki

štipendijo podeljuje. Mož-
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48
•

Štipendije

podeljujejo izobraževal-

ki imajo stalno prebivališče oziroma

in z njimi poveza-

sedež na območju Prlekije, Sloven-

ne ustanove v tujini

ni raziskovalni inštituti.

•

Štipendije

vlad:

tujih

informacije

stalnega bi-

nimajo

njihovo delo neposredno obravnava
območje Prlekije, Slovenskih goric in

ništev je dostopen na spletni

Haloz.

slovenskega

strani

turističnega

•

Fundacija

Parus:

namenjene

najuspešnejšim

diplo-

diplomantom

Pravne

mantkam

take so

fakultete

Škotskem,

SAAS na

DAAD

v

NASVETOV

1.
Štipendije

Štipendije drugih javnih ustanov:

in

štipendije

Univerze

so

za oddajo

prijave, in

bolj zgodaj

ne čakajte

v letu, po-

na zadnji

štu-

zanimajte

dan.

je o samem študiju v državi, v kateri

dija

prava

se o pogojih

želite študirati, praviloma najdete na

pravnoekonomskih znanosti tako za

in tudi vlogo

spletnih straneh ustanov.

študij v Sloveniji kot za študij na ug-

oddajte čim

lednih svetovnih univerzah.

prej.

Štipendije

nevladnih

oziroma

organizacij: na pri-

in

prava

Fundacija Leona Štuklja: za dijake

4.
Nikar ne
obupujte,

2.

Beatrice

in študente iz socialno šibkih okolij,

Mummert, ki podeljuje štipendije no-

ki dosegajo nadpovprečne študijske

vrhun-

uspehe ob hkratnem uspešnem so-

Oddajte čim

v prvem

srednje

delovanju na področju športa, kultu-

več vlog

poskusu.

re ali humanitarnih dejavnosti.

za različne

Potrudite se

Izobraževalna

štipendije

in

namenjene

(seveda

naslednje

in drugemu

morate

leto znova.

fundacija

Rochus

•

gospodarskega

smete

zamuditi

začnite

štipendiranje

podiplomskega

ne

za

Ljubljani

v

roke, ki jih

iskati čim

Nemčiji in druge. Osnovne informaci-

mer

in

vim

generacijam prihodnjih

skih

menedžerjev

in

nih

držav

iz

jugovzhodne Evrope na področju

ekonomije,

naravoslov-

inženirskih,

in turističnih ved. Štipendije

podeljujejo
študij

za

2,5-letni

na univerzi

v

•

ja

se

Nemški

v Aachnu.

Bogliasco, ki

•

Ali pa fundacija
znanstveni-

•

•

so

jih pravilno
izpolnite.

ne oddate,

vor skoraj

ni

vam morda

gotovo našli

za podiplomski študij

Štipendijski

Primorskem:

študij v Sloveniji kot za študij v tujini. Več

2. ali

3.

informacij o višini štipendij in pogojih za

skem.

na Tehniški

(TUM).

sklad

Univerze

štipendije

so

na

name-

stopnjo Univerze na Primor-

Marof:

na straneh

na prilož-

javnega

nost.

sklada

so redno vpisa-

se nameravajo vpisati na L,

Fundacija

uide izjem-

štipendije

so

na-

za

3.

razvoj

kadrov in
štipendij.

Organizi-

menjene študentom pomurske regi-

rajte sel

Trstenjaka:

je, ki imajo stalno bivališče v Pomurju

Zapišite

štipendije za fizične in pravne osebe,

(upravna enota Murska Sobota, Len-

Antona

Če imate

njene študentom Univerze v Ljublja-

pa

Ustanova dr.

5.
vprašanje,

sklad: štipendije so name-

njene študentom, ki

•

pogoje) in

boste odgo-

ni ali

straneh. Nekatere med njimi so:

poskusite

štipendijo

Likarjev

tako za

pridobitev je na voljo na njihovih spletnih

štipendi-

je ne dobite

Če vloge za

univerzi Miinchen

tudi različne nepridobitne oziroma

in sicer

Fundacija: fundacija podpira ta-

in športa, ki ustvarjajo presežke in

Štipendije pod različnimi pogoji podelju-

nevladne organizacije,

AS

če

izpolnjevati

gibalo napredka.

kom ne glede na državljanstvo.

Š: štipendije nepridobitni:
•«
ustanov

so

lente s področja umetnosti, znanosti

štipendije podeljuje na-

darjenim umetnikom in

štipendije

(IFP):

Pomur-

obetavnemu pomurskemu kadru.

Westfalische Technische Hochschule
(RWTH)

fundacija

nadarjenim študentom

magistrski

Kolnu,

visoki šoli za šport ali na Rheinisch-

•

ki

bliki Sloveniji. Seznam tujih predstav-

nepridobitnih

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

ŠTIPENDIJE

tudi tisti,

straneh tujih predstavništev v Repu-

informacijskega portala.

jejo

ko

vališča na omenjenem območju, če

uradnega

•

5 PRIDOBITEVZA

teh štipendijah najdete na spletnih

o

•

skih goric in Haloz. Kandidirajo lah-
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»

dava,

Ljutomer,

Gornja

na), za študij v Sloveniji

Radgo-

in tujini.

v skladu z javnim pozivom. Lani je bilo

podeljenih skoraj pet tisoč štipendij, sicer pa podatki kažejo, da število od leta

■

Š: štipendije za Slovence
v zamejstvu in po svetu
Štipendije

ga upada števila štipendistov, ki jim je

namenjene povezova-

so

nju Slovencev v zamejstvu in po svetu

ter

njihovih potomcev z matično

bila

dodeljena

štipendija na

•

Pogoji:

poleg izpolnitve osnov-

domovino skozi njihov študij na izo-

nih pogojev je

braževalnih

bitev

ustanovah

Republiki

v

za

kar

študij,

da dijaki

pomeni,

do

njih ne morejo biti upravičeni.

•

Pogoji:
jev

poleg

mora

od

enega

Slovenije,

stalnim

tet:

štipen-

dosežek in hkrati ustrezen šolski

dijo sem začela

ali študijski uspeh, kandidati pa

prejemati

morajo prehajati na višjo

prvem letniku

raven

v

devetem

osebnih

pendisti so izbrani glede na šte-

osnovne šole

stalnim

vilo doseženih točk, kijih izraču-

pa sem morata

najo glede na izjemne dosežke.

doseči

odličen

Višina: Zoisova štipendija znaša

uspeh

oziroma

za dijaka 122,88 evra na mesec (če

povprečje

s

Republike

državljanstvo

•

prebivališčem

zunaj

se

izobražuje v tujini,

pa 245,76

izjemen

razredu

Nika,

in

5,0

dosežek,

tet:

18

Obiskujem

četrti

letnik

sta-

evra na mesec), za študenta 143,36

kar je pomeni-

tehniške

državljanstva

evra na mesec (če se izobražuje v

lo,

nazije,

Republike Slovenije, ali Slovenec

tujini, 286,72 evra na mesec). Po-

imeti ali eno

štipendijo

leg tega se lahko dodelita dodatek

zlato priznanje z

prejemam od

tus

Slovenca brez

stalnim

s

Republike

prebivališčem

zunaj

brez

drža-

Slovenije

vljanstva Republike

brez

Slovenije in

Slovenca

statusa

za bivanje,

brez

mesec,

dr-

Hkrati mora imeti sklenjeno
oblastilo z

po-

evra na

dodatek za štipendiste
potrebami, M znaša

51,20 evra na mesec.

•

osebo s prebivališčem

•

da si moral

državnih

znanju

študente na za-

ka.

v

ali pa

dve

priznanji.

Izjemen dosežek
je

bilo

četku oktobra.

težje doseči,

Izjema: Erasmusova

so tekmovanja

izmenjava

višino Zoisove šti-

ne vpliva

Višina: štipendija znaša ali

ISO

pendije. Med izmenjavo štipen-

zahtevna,

na

na

saj

dist tudi ni upravičen do dodatka

pa

za bivanje, saj je njegova matična

majhno število

obraževanja, ali pa 204,80

izobraževalna ustanova

zlatih oziroma

za vse,

ki

so vpisani

višješolskem

evra

no ista, kot je bila pred študijsko

srebrnih

ali

izmenjavo v tujini. Prav tako se

znanj.

študiju

visoko-

vala vse pot-

ker

ne želim

obremenjevati
Me-

staršev.
sečni

je podeljeno

v letnik na

ker

sem izpolnje-

toliko finančno

hkrati

ki nadaljujejo študij

še ved-

zaprosita,

in

državni ravni

v višjem letniku na isti stopnji iz-

evrov za vse,

letni-

Zanjo sem

rebne pogoje

veliko

lišče v Republiki Sloveniji.

gim-

Zoisovo

drugega

šolskih

tekmovanj

srebrni

Rok prijave: za dijake na začetku septembra, za

v Republiki Sloveniji za zastopa-

nje ali urejeno začasno prebiva-

in

ki znaša 81,92

s posebnimi

žavljanstva Republike Slovenije.

dohodek

mi omogoča,
da sem

bolj

svobodna

pri-

in

Sama

neodvisna.

pridobila

Sama sem

si

K

Erasmusova izmenjava ne upo-

sem

temu znesku se lahko dodelita še

števa kot izobraževanje v tujini.

zlato priznanje v

lahko privoščila

dodatek za obvezno zdravstveno

Zoisova štipendija ni

znanju

maturantski

zavarovanje v višini 137,46 evra in

z

dodatek za bivanje.

dijo

šolskem študiju 1. ali 2. stopnje.

za

Z: Zoisova štipendija
Zoisove

štipendije

so

■—

spodbuda

za

združljiva

državno štipendijo, s
Ad

futura niti

Slovence v

s

štipen-

štipendijo

zamejstvu

in po

svetu. Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema kadrovska

če ta tega ne

doseganje izjemnih dosežkov in s tem

štipendija (razen,

ustvarjanje dodane vrednosti na po-

dovoljuje), štipendija za defici-

dročju znanja, raziskovanja,

tarne poklice

razvojne

dejavnosti in umetnosti. Podeljuje jih

Javni

Zoisovo

srednje šole, v

Republike Slovenije, ki ima

•

20

Nuša,

izobraževanja, na kateri Zoisove

Republike Slovenije, ali Slovenec
s

izjemen

en

štipendije še niso prejemali. Šti-

zunaj

Id ima

treba za pridovsaj

pogo-

naslednjih

prebivališčem

izkazati

izpolnjevati

Slovenec

statusov:

*

osnovnih

kandidat

podlagi

starega zakona z manj strogimi merili.

Sloveniji. Štipendije se dodelijo samo

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

in sicer zaradi vsakoletne-

2010 upada,

štipendijski, razvojni,

in preživninski sklad,

invalidski

ki sprejema vloge

in tudi štipendija

Ad futura za študijske obiske

in

sodelovanje na tekmovanjih iz

ščine.

iz francoŠtipendija

izlet in

druga

je bila hkrati moj

potovanja,

prvi zaslužek,

prav tako

zato mi je pome-

sama plačujem

nila

oblačila, šolske

veliko tudi

smislu,
se
ti z

v

da sem

naučila ravnadenarjem in

si

potrebščine
druge

in

obšolske

dejavnosti, ki

paziti, koliko in za

jih obiskujem

kaj ga zapravim.

prostem

v

času.

znanja ali raziskovanja.

93

21.10.2020

Moje finance

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 34

1/5

Površina: 1.878 cm2

»ČASOV, KO V DELNICE

NI BILO TREBA VLAGATI,
JE KONEC«
O TEM, ZAKAJ Sl NE MOREMO VEC PRIVOŠČITI, DA NE BI
VLAGALI, ZAKAJ IMAMO Z GLOBALNIMI DELNICAMI NAJVEČ MOŽNOSTI, DA DOLGOROČNO PREMAGAMO INFLA

CIJO IN ŠE KAJ ZASLUŽIMO, O PREPROSTIH NALOŽBENIH
PRAVILIH, KI SE JIH JE DOBRO DRŽATI, IN SE O ČEM SMO

GOVORILI S PHILIPPOM VORNDRANOM, NALOŽBENIM
STRATEGOM IZ FRANKFURTA.
Boštjan

S Za ljudi, ki ne vlagajo na

Usenik

bostjao.usenik@hnance.si

Domen
domen.

Pavlič

pavlic@finance.

si

tveganja

občutno

trgih, so zdaj

stvari:

ci.

nedavni portoroški finančni

okoliščine vas prepričujejo o

Katere

si sposodil od

Izjavo sem

kov pričakujete.

tem?

seznam naložb,

rekel že pred časom, a je še kako aktualno.

ki

ste

ga pripravljeni

To

je

vla-

Za

to

pripravljeni početi in kolikšno donosnost teh vlož-

konferen-

Buffetta.

Warrena

kolikšen je znesek,

mesečno namenjati za naložbe, koliko let ste

ki vlagajo

tam, je bil eden izmed glavnih poudarkov vašega
govora na

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

delniških

večja kot za tiste,

teh podatkov sestavite

Na podlagi

vam bodo omogočile želeno do-

ki

nosnost po stroških in davkih,

in pojdite

začnite vlagati vanje

na počitnice.

gatelje, bodisi individualne bodisi institucionalne,
je značilno,

da precenjujejo pomembnost kratko-

■ Kaj natančno imate v mislih s počitnicami?

ročnih tveganj in podcenjujejo pomembnost dol-

Kar

goročnih donosov. Delniški trgi so v zgodovini že

za vas

dokazali,
in

da vlagateljem zagotavljajo lepe donose,

tako bo

tudi

v prihodnje. Seveda se občasno po-

javljajo politični in gospodarski razlogi, ki vlagate-

bom povedal, morda
kot revijo,

pa

preprostim primerom
mame,

ča marca letos. Vendar se moraš v takem primeru

ločila, da želi

z

odstotka

inflacijo,

usesti,

umakniti čustva na stran
Ta

opraviti nekaj

in

trenutek bi omenil nasled-

ki je

stara 80

nad

naložb ima okoli

zlata, preostanek

ki

še

vedno

ka-

naložbene strategije moje

let.

Že pred

časom se je od-

kar

nominalno

pomeni

približno štiriodstotno povprečno rast. V portfelju

nje predpostavke: da so obrestne mere blizu ničle,
gospodarstvo,

vstopiti na trg,

naložbami na leto zaslužiti dva

da imamo

svetovno

Zasebni vlagatelji

delnice izbrati in podobno. Naj ponazorim s

ljem zbujajo nelagodje. Temu smo bili denimo pri-

osnovnih izračunov.

...

se preveč ubadajo s tem, kdaj
tere

dobra novica

ravno

ni

vendar

55

odstotkov delnic,
pa

10

odstotkov

prerazdeljuje med gotovino

raste, in da so v takem okolju naložbe v globalne

in podjetniškimi obveznicami.

delnice ene redkih naložb, ki imajo možnost, da v

prejme izpisek svojih naložb, me pokliče in vpra-

prihodnjih letih rastejo hitreje od inflacije.

ša, ali bi morala razmerje med naložbami kaj spre-

meniti,
■

Pri

reviji Moje

finance se

nasvetom za posameznike

posvečamo

predvsem

in gospodinjstva za

krepitev njihovega osebnega
premoženja.

Kak-

in

Ko

enkrat na leto

navadno ji svetujem kak manjši premik,

potem

se

seznam njenih naložb ne

spreminja

naslednjih 12 mesecev. V zadnjih 20 letih ji je brez

težav uspelo zaslužiti več, kot ji je požrla inflacija.

šen splošen nasvet bi jim v trenutnih gospodar-

skih

razmerah

položili na srce?

■ Kako pa je pri vas osebno?

Enakega, kot bi jim ga dal pred 10 ali 20 leti. Posve-

V

tite en sam konec tedna izračunu

von

naslednjih

treh

zadnjih

11 letih,

kar delam pri družbi Flossbach

Storch, vrednostne papirje kupujem, prodal
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pa

nisem

niti enega.

dlani je, da

Na

dnevni trgovec,

nisem

temveč dolgoročni vlagatelj, kije zelo prepričan, da so delniške naložbe, dolgoročno gledano, daleč najbolj privlačne.

//
Dolgo-

■ Če bi razdelili vlagatelje na več tipov, kako bi to storili in
katere naložbene pristope bi jim priporočali?

ročnemu

Zelo preprosto. Med vlagatelji ne razlikujem po obsegu premoženja ali po velikosti osebnih dohodkov. Zame je pri vlagateljih pomembno le število let, ko lahko vlagajo. Kdor ni pripravljen vlagati za več kot pet let, bi mu svetoval, naj raje ostane

vsako leto več od tega

pri gotovini. Za

pa

bi mu svetoval za

20

odstotnih točk večji delež delnic v portfelju. Torej, za denimo

mora biti

delnicah, za deset ali več pa stoodstotnega. Ljudje imajo od

no, ali bo

preprostih nasvetov največ.

novembra

-

okoli ničle,

držanje premoženja v denarju pomeni izgubo njegove vred-

nosti, kajne?

skrbi inflacija

zato

izva-

skrbi

ne

kot pet let,

in vlagaš za več

je smiselno vložiti

denimo v lastno sta-

ga vedno jemljem kot pravi

začetek gradnje osebnega premoženja.
Takoj

lastnim

za

domom

priporočam

vlaganje v globalne delniške družbe.

■ Koliko pa vas skrbi kreativnost centralnih bančnikov?
Ta

medalja ima dve plati.

na

me

denimo zelo

je

Trumpali

koncept

Biden.

di v

Kot

državlja-

strah posledic

centralnobančnih potez

izvoljen

Ali bodo

Drži.

me

ba za več vrst realnih naložb. Če te torej

spodarskega sistema,

vanja oziroma napovedani dl ji centralnih bank malenkost
ogrevajo, pri čemer pa obrestne mere ostajajo

instrumentov

popolno-

devet let vlaganja bi priporočil 80-odstotni delež v globalnih

v trenutnih razmerah, ko se inflacijska pričako-

novih

preveč. Poleg tega inflacija ni nujno sla-

novanje, ki

vlagatelju

ma vsee-

S Pa vendar

»kreativnih«

janja politik. Inflacija

sestavo

go-

zaupanje

lju-

za

za

monetarni sistem in kapitalistični
Hkrati

gospodarstva.

vlagatelja ta ista

stvar

me

kot

saj bo

skrbi,

ne

vsaka taka poteza prizadela nominalna
sredstva, ob čemer pa bodo naložbe v
realna sredstva postale primerjalno še

obrestne

■ Kako pa gre to skupaj z do petletno naložbeno strategijo,
pri
Gre

kateri vlagatelju
za tehtanje

priporočate gotovino?

med

tveganjem in donosom.

kem časovnem obdobju je tveganje negativnega premika trga
preprosto preveliko, da bi si ga vlagatelj lahko privoščil.

Bolje

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

je, da ostane pri gotovini, tudi če njeno vrednost načne inflacija. Nekaj vlagateljev je seveda tudi takih, ki potrebujejo denar

že čez nekaj let za nakup nepremičnine ali

česa

mere ostale okoli

venski pokojninski skladi,

tako krat-

Pri

podobnega.

Večina vlagateljev pa se z denarnim tokom lahko odloča za
naložbe za najmanj deset let.

bolj privlačne. Centralnobančne poteze

bi

ničle, je

neizmer-

no po-

morale zelo skrbeti

lastnike velikih

količin nominalnih sredstev,
ki

kot so sloimajo v svo-

jih portfeljih izredno malo realnega premoženja in delnic. To je seveda slabo in

povezano s sorazmerno veliko odklonilnostjo Slovencev do delnic. Podobno je
v Nemčiji. Vendar pa to tudi pomeni, da

membnej-

bodo pokojninski skladi svojim vlagate-

ši

zagotavljali dodatne pokojnine, ki so jim

ljem, prihodnjim upokojencem, vse teže
K

Kako pa ravnajo mlajši vlagatelji?

Mladi pogosto podcenjujejo svojo naložbeno

moč.

Če je vlaga-

dejavnik.

jih obljubljali. Če se ob tem spopadamo

telj denimo star 30 let in na leto zasluži 25 tisoč evrov, je njego-

še s staranjem prebivalstva, bi morali v

vo naložbeno ravnanje prilagojeno tem 25 tisoč evrom. A če je

realne naložbe

ta vlagatelj ustrezno izobražen oziroma usposobljen, je velika

delež sredstev. Potrebna

verjetnost, da bo njegov dohodek do 40. leta krepko zrasel.

kacija sredstev slovenskih skladov.

Primerno

in

delnice vlagati še večji
bo

velika relo-

bi bilo, da bi ta vlagatelj na prihodnjo rast osebnih
to pomeni? Da so občutno večja

dohodkov računal že pri 25. letu starosti, kar pomeni, da bi si

■ Kaj

pri naložbenih odločitvah lahko privoščil tudi večja tveganja.

vlaganja na delniške trge, kot smo bili

■ Kako zaskrbljeni pa moramo biti glede trenutnih

naložbena

vajeni

cijskih pričakovanj?

infla-

postala

strategija

Žal

sproščanja na ogrevanje inflacije

ni

veliko ljudi, ki ne živijo v denarni

iluziji oziroma ki

nimajo vpliva«.

se

Inflacija bi se lahko močno ogrela samo v pri-

njenjem gotovine ali

meru velikanskega enkratnega nakazila denarja porabnikom

izgubljajo

Načelno drži.

ali pa takrat,

ko bi se pri

papirnati denar kot
nam (še)

ne kaže.

teh močno

ohranjevalec

Prav

spodkopalo zaupanje v

vrednosti. Nič od

tega

se

tako ne pričakujem, da bi centralnim

bankam uspelo doseči nove višje inflacijske

stopnje

brez

konservativna

za prihodnje dese-

tletje in dlje?

Nekateri pravijo, da centralnobančni

ukrepi kvantitativnega

zdaj,

do

zelo

obveznic

zavedajo, da s hra-

pa nizko tveganih
vrednost

svojega

premoženja. Taki navadno iščejo ohranjevalce
-

vrednosti

v

drugih

naložbah

zlasti jih zanimajo likvidne naložbe v

podjetja s stabilnim denarnim tokom in
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necikličnim poslovnim modelom
denimo prehrambna

(med

take sodijo

iz gotovine

in nedonosnih

obveznic

ganje

v indeksni

(ETF),

sklad

kot je

pravo, se ne

so mladi mali vlagatelji odpirali tako imenovane

izbrali

robinhoodovske račune in vlagali v popularne

v kakem naložbenem skladu, bom

delnica Bi lahko ta pojav primerjali s kriptonav-

zadovoljen,

dušenjem leta 2017, ki se je za marsikoga končalo

lo. Opozoril pa

slabo?

nemalokrat konča v solzah,

Tokrat je malo drugače, saj mladi vsaj odpirajo

Nikola

ce,

se vlaganje

četudi

ra-

delnice, kot so

podobne zelo majhne tehnološke delni-

in

med

v modne

dolgočasjem epidemije koronavirusa ne

zdi ravno vzdržno. Na splošno pa se mi to zdi

ro iz dveh razlogov.
o vlaganju

dobro je, da

se iz

svojih prvih napak pri vlaganju učijo čim bolj zgodaj z razmeroma majhnimi vložki.
vo življenjsko krivuljo

To je

gij, da si lahko

za njiho-

učenja vlaganja zelo dobro.

Mladi imajo v nasprotju s starejšimi tudi
namesto

ta

privile-

naložb v dolgočasna zrela

podjetja privoščijo vlaganje v bolj

saj se jim bo

izberejo peščico

Če

upravljavce

motivirane

ki

delnic in z njimi

še bolj

obrestova-

se pri vlagateljih

in sicer ko

naivno sami

poskušajo

prema-

gati trg. Res naj raje izberejo globalne ETF, v katere

bodo vlagali

čim

več let, in

naj se vzdržijo odzivov

tvegane naložbe.

M

Kaj pa je za vlagatelja zares pomembna infor-

macija?
Dolgoročnemu

vlagatelju

vseeno, ali bo novembra

Ali bodo obrestne

mora

biti

popolnoma

izvoljen Trump ali Biden.

mere ostale okoli ničle, je

neiz-

Sprememba

tega

merno pomembnejši dejavnik.

pogoja, ki se sicer po mojem mnenju ne bo zgodila

še več let, bi

namreč

zahtevala pomembno

trgih še

nikoli ni

■ Kaj pa menite o vlaganju v tako imenovane ETF

preprosta Ali to pomeni, da je vlaganje postalo

z vzvodom? Je to nekaj, kar bi priporočali mlade-

tudi manj tvegano za laika? Ali vseeno priporoča-

mu dolgoročnemu vlagatelju?

te, da laik v ta proces vddjuči poučenega borznega

Zelo

strokovnjaka oziroma vlaga prek skladov?

ljavec v največjem skladu z izvedenimi finančnimi

Moj glavni

instrumenti

je prepričati

ljudi,

da

delnice
so ene
redkih,

se umaknejo

dobro vprašanje. Pred

na svetu, zato

20

možnost
dav

prihodnjih
letih

rastejo
hitreje od

bilo bolj

cilj

globalne

spre-

membo v naložbenem portfelju.
finančnih

Naložbe v

ki imajo

na dnevne novice.

■ Z razvojem najrazličnejših aplikacij se zdi, da
vlaganje na

//

bodo raje

premoženja

seveda

to dolgoročno

bi na napako,

vla-

World,

dob-

Prvič, da mladi vsaj razmišljajo

v delnice. In drugič,

zelo

vlagajo

da je

MSCI

bom čisto nič pritoževal.

■ Pred kratkim smo bili priča več zgodbam, ko

čune,

ter

v delnice globalnih podjetij. Če menijo,

podjetja).

inflacije.

leti sem bil uprav-

imam kar izoblikovano
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mnenje o vzvodih in z njimi povezanim sestavljanjem nalož-

benih portfeljev.

Glavno vprašanje je predvidena nihajnost,

njena cena in tveganje nasprotne strani. Če si vlagatelj z na-

ložbenim obdobjem recimo

20

let, namreč zelo težko oceniš,

kdo bo na nasprotni strani takega posla še obstajal.
da tak produkt denimo izdal kak

Amazon

bi mor-

Če

ali Alibaba, morda

tveganje neobstoja čez 20 let ne bi bilo veliko, če pa bi bila na
nasprotni strani recimo banka, bi bil že bolj nervozen.

//
Posvetite

postaviti, je: ali verjamete, da bo tržno
gospodarstvo obstalo in ne bomo zno-

zdrsnili

va

v

ki

sisteme,

pomembne

vloge zasebnega kapitala pri gospodarČe

skem razvoju ne upoštevajo.

en sam konec tedna

ste

na

vprašanje odgovorili pritrdilno, je investiranje

delniške trge

denarja v

edina

pravilna odločitev.

izračunu
H V Sloveniji pokojninski

ravnanih

skladi v svojih konservativno

portfeljih še vedno ponujajo velik delež

z nizkim tveganjem. Naj se previdni vlagatelji

na-

obveznic

takih

raje

naslednjih
treh stvari:

Najprej bi poudaril, da so poimenovanja, kaj je konservativ-

in kaj agresivno, napačna. Naj jamstvo, da boš denimo z

državnimi obveznicami izgubil denar, štejemo za konservativno naložbeno politiko?

aktualno kvečjemu

Ta hip je zame

razmerje med globalnimi delnicami in gotovino v portfelju.

bi

vi ta

trenutek denimo za

dobo 20 let

*
V

agresivnem bi šel stoodstotno v globalne delnice,

zlata?

Zlato je ultimativni ohranjevalec vrednosti.

A

tako velik de-

lež globalnih delnic v portfelju že v zadostni stopnji vsebuje
tudi funkcijo

ohranjevalca vrednosti,
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po dodajanju zlata

ne

zato

velike potrebe

vidim. Dodajanje zlata bi priporočil

tistim, ki imajo v svojih portfeljih zelo veliko obveznic in de-

narja, s

tem pa

vaš meseč-

soben.

ni znesek

so izpostavljeni inflaciji. Primer zelo tvegane-

kot

časih,
VID-19

sta

bila izbruh bolezni

CO-

in brexit, bo dolgoročno njego-

vo vlaganje

zelo donosno. Vlagatelji bi

morali vesti kot lokalni podjetniki.

se

lahkoto
počnete in

ska nesreča v Fukušimi negativno vpli-

kolikšno

najverjetneje smejal. Ni dvoma, da taki

donosnost
teh vlož-

vala na njegovo poslovanje, bi se vam

dogodki poslovanje

bi s tako naložbo v

le-

20

nekaj mesecev

njegovo dolgoročno uspešnost.
Menim, da bi morali o teh temah tudi

kov priča-

kujete.

več poučevati v šolah. Mladi učenci se
naučijo veliko o matematiki, geografiji,

fiziki

skoraj ni možnosti

za

otežijo, a to ne bi smelo imeti vpliva na

a

Z njimi

ali sta brexit ali pa jedr-

sarja ali peka,

slovenskih državnih obveznicah.

pa

spo-

Če je vlagatelj

zmožen obdržati svoje naložbe v težkih

ga portfelja bi bil denimo portfelj s stoodstotnim deležem v
nominalno kaj zaslužiti, realno

marsikdo ni

pa

je pravi izziv.

To

Če bi v Ljubljani vprašali lokalnega mev kon-

servativnem pa 80-odstotno.
kaj

ti upadajo, česar

koliko let

agresivni portfelj in kako zadržanega?

Bi dodali

treba je psihološko vzdržati

Nasprotno,

kolikšen je

za naložbe,

sestavili

Kako pa

H

preprosto«

velike pritiske, kadar borzne vrednos-

izogibajo?

no

SS Človek bi si mislil, da je vlaganje

drugih pomembnih področjih,

in

pozabljamo na pomembnost finanč-

ne

pismenosti.

Po

koncu

formalnega

tih ob okoli dvoodstotni inflaciji verjetno končal s polovico

izobraževanja taki mladostniki nimajo

vrednosti premoženja.

pojma

kom v globalne delnice

Kaj
po

takega

se

s

stoodstotnim vlož-

mojem mnenju ne more zgoditi.

o

težko za-

preudarni alokaciji

služenega

premoženja.

■ Slovenci imajo na bančnih računih skoraj 22 milijard

■ Kako dolgo lahko svet še posluje z ni-

evrov, v vzajemnih skladih pa le slabe tri milijarde evrov

čelnimi obrestnimi merami?

premoženja. To je v času nizkih

obrestnih mer v

V nedogled.

popolnem

Kako Slovence, predvsem tiste,

ki

Večina državnega dolga bo

končala v bilancah centralnih bank. Če

nasprotju s pravili pametnega dolgoročnega vlaganja

pogledamo denimo donosnost

so še daleč od upo-

10-letne

italijanske obveznice, ugotovimo, da je

kojitve, prepričati, da svoje prihranke plemenitijo bolj
ambiciozno?

njen zahtevani donos manjši od enega

Edina možnost, ki bi spremenila razmišljanje nepoznavalca

odstotka, kar je po svoje kar groteskno.

finančnih trgov, je, da jim predstavite

primerjavo

med dono-

snostjo gibanja enega izmed glavnih borznih indeksov
primer S & P

500)

v zadnjih 90 letih in

donosnostjo banč-

nih depozitov v istem obdobju. Razlika je velikanska.
500 je v tem obdobju kljub

(na

S

&

P

številnim recesijam, oboroženim

spopadom, naftnim krizam in obdobjem visoke inflacije ne-

nehno rasel.
razlika

še

Če

upoštevamo še reinvestiranje dividend,

večja. Glavno vprašanje, ki

si

je

ga morajo vlagatelji

A

vseeno,

dokler bo

ECB

sprejemala

dolg držav in nefinančna javnost ne bo
nasprotovala temu, se bo
daljevalo. Politiki

so

to lahko

na-

po vseh državah,

kjer prevladujejo nizke obrestne mere,
na

steroidih.

vzamejo

Če

jim

centralne banke

nizke obrestne mere, bo nji-

hovo delovanje ogroženo.
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