Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 22. 12. 2020
Število objav: 38
Internet: 24
Radio: 1
Tisk: 13
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 37
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Ministrstvo objavilo dokumentacijo za prvi odsek južnega dela 3. razvojne osi

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

T. K. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Odsek obsega del med dolenjsko avtocesto in priključkom Maline Ministrstvo za okolje, ki vodi integralni postopek za
izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo prvega odseka južnega dela 3. razvojne osi med dolenjsko avtocesto in
priključkom Maline, je objavilo s tem povezano dokumentacijo. T. K. B. Do 18....

Naslov

Božično-novoletna darila

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je, denimo, novica iz petka prejšnji teden, da bodo montažni objekt za bolnike s covidom-19 v Mariboru začeli graditi
najkasneje v roku enega meseca, gradnja pa naj bi se zaključila v treh mesecih. O uspešnosti cepljenja bomo lahko
sodili čez tedne in mesece. Pojavljale se bodo težave, ki so normalne pri takšnem...

Naslov

Dober kolektiv odlikuje pozitivna energija povezovanja in spoštovanja

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...medijskega prostora za sožitno oglaševanje, je tudi po združitvi z ameriško-izraelskim Outbrainom ostala
samostojna, ločena blagovna znamka, produktna inženirska organizacija, ki je svoj razvoj ohranila v Ljubljani. »Poleg
tega, da smo razširili osnovni posel, ohranili poslovno zelo uspešne projekte, ki so prinašali...

Naslov

V Mestni občini Novo mesto načrtujejo 400 novih najemniških stanovanj

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 21. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec sta danes podpisala menjalno pogodbo za
zemljišča in pismo o nameri sodelovanja pri gradnji večstanovanjskih objektov v Novem mestu. Na območjih
Podbreznika in Brod-Drage bodo gradili 400 novih najemniških stanovanj, so sporočili iz novomeške...

Naslov

Za prenovo Hotela Brdo izbrano podjetje Makro 5 gradnje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 21. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključena v 130 dneh od uvedbe v delo. Preostale tri ponudbe, prispele na
razpis, so bistveno dražje. Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je
ponudila izvedbo za 20,7 milijona evrov v 170 dneh, gradbeno podjetje Pomgrad Murska Sobota za 19,2...
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Naslov

Ministrstvo za okolje objavilo dokumentacijo v zvezi s prvim odsekom južnega dela 3.
razvojne osi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 21. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ministrstvo za okolje, ki vodi integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo prvega odseka južnega
dela 3. razvojne osi med dolenjsko avtocesto in priključkom Maline, je objavilo s tem povezano dokumentacijo. Do 18.
januarja ima...

Naslov

Za kanalizacijska projekta v občinah Slovenske Konjice in Krško 3,3 milijona evrov
kohezijskih sredstev

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 21. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes izdala odločitvi o finančni podpori za projekta gradnje
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Krško. Za projekta v
skupni vrednosti 7,6 milijona evrov...

Naslov

Slovenjgraški svetniki potrdili rekordno visok proračun za leto 2021

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 21. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pri čemer velik del predstavljajo tudi investicijska sredstva iz evropskih in državnih virov. Prihodnje leto bodo v
Slovenj Gradcu največ namenili za gradnjo bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov, dodatne kolesarske poti,
za naložbo v ultrafiltracijo vode, širitev podjetniške cone v Pamečah in prenovo...

Naslov

Pregled - Slovenija, 21. 12. (ponedeljek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 21. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Protokolarne storitve RS se je po tem, ko je v četrtek potekel rok za oddajo ponudb, že odločil, da bo prenovo Hotela
Brdo izvedlo koprsko podjetje Makro 5 gradnje za 11,5 milijona evrov skupaj z DDV. Naročnik je namreč ostale tri
ponudbe, ki so bile bistveno dražje, zaradi njihove cene zavrnil kot nedopustne. LJUBLJANA...

Naslov

Edinstvene hiše, ki pritegnejo poglede

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 12. 2020

Avtor

Barbara Gavez Volčjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dolgoletne izkušnje in nenehni razvoj omogočata drzne in unikatne rešitve. Sicer pa je Lumar podjetje, ki je zagnalo
premike na področju skoraj ničenergijske gradnje v Sloveniji. "Od leta 2017 ponujamo vse naše objekte samo še kot
skoraj ničenergijske objekte in smo tudi druge v naši branži spodbudili k temu," so prepričani...
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Naslov

Vroče napovedi izziv za Ljubljano

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...priti do klimatsko varnih mest. Glavna priložnost, ki nam jih lahko podnebne spremembe dajo, je odpravljanje
preteklih napak. V urbanizmu, arhitekturi, gradbeništvu in prometu,« je na strokovnem posvetu Društva krajinskih
arhitektov Slovenije o prilagajanju podnebnim spremembam na urbanih območjih opozorila klimatologinja...

Naslov

Zadrževalnik Veliki potok bo kmalu končan

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

ARO

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Veliki potok bo kmalu končan V občini Grosuplje gradijo zadrževalnik Veliki potok, ki naj bi prebivalce zaščitil tudi
pred morebitnimi stoletnimi vodami. Gradnja bo predvidoma končana do februarja, projekt pa financira direkcija za
vode. PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA aro 21. december 2020 05:45 21. december 2020 5:45...

Naslov

V Mestni občini Novo mesto načrtujejo 400 novih najemniških stanovanj

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec sta danes podpisala menjalno pogodbo za
zemljišča in pismo o nameri sodelovanja pri gradnji večstanovanjskih objektov v Novem mestu. Na območjih
Podbreznika in Brod-Drage bodo gradili 400 novih najemniških stanovanj. NOVO MESTO STA 21. december...

Naslov

Tudi v HSE kaznujejo kritične medije

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Nikolić. Družbo TEŠ pa medtem še zmeraj pesti breme enega najbolj zavoženih projektov v državi, ki se ga je prijel
naziv »mati vseh korupcijskih afer«, gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Zadnji obrok posojila, ki
ga je za plačilo TEŠ 6 pred osmimi leti HSE najel pri Evropski investicijski banki,...

Naslov

Velike vsote za mestne investicije

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...milijona, leta 2023 pa 179,6 milijona evrov. Prihodnje leto se bo tako nadaljeval veliki okoljski projekt odvajanja in
čiščenja odpadne vode, ki vključuje gradnjo kanalizacije na urbanih območij brez te infrastrukture. Občina bo
dokončevala cestne projekte, kot so ureditev kolesarskih in peščevih površin ob Tržaški...
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Naslov

Novem mestu kmalu več sto novih stanovanj

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Dragana Stankovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...»V Novem mestu smo imeli v preteklih letih kar neki zastoj pri večstanovanjski gradnji. Še največji kompleks z dvema
blokoma s skupaj skoraj 120 stanovanji je zrasel na območju Broda. Tudi ta investitor bo prihodnje leto nadaljeval
gradnjo dodatnih 120 stanovanj,« je dejal Macedoni. Kot pravi, pa je bilo v preteklih...

Naslov

Koprski gradbenik bo hotel Brdo prenovil za 11,5 milijonov evrov

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...manj in 300.000 evrov več bi zahtevala dela, ki bi jih opravilo podjetje Lesnina MG oprema skupaj s Sugrad
inženiringom, Stillesom in podjetjem Riko. Najdražjo ponudbo je tokrat oddal CGP Novo mesto – družba za
gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, ki bi za 20,7 milijona evrov dela opravil v 170 dneh, je
razvidno s portala...

Naslov

Na Akademiji strojništva nagradili dosežke s področja inženirstva

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Na Akademiji strojništva nagradili dosežke s področja inženirstva 21.12.2020 | 14:41 Čas branja: 3 min Nagradi za
globalno prodornost slovenskega inženirstva Marku Gorjupu, direktorju skupine TPV, in Marjanu Pogačniku, direktorju
podjetja Iskra Mehanizmi Zveza strojnih...

Naslov

Januarske dražbe: stanovanja in hiše, hotel na Obali, apartmaji na Bledu, ranč v Halozah,
letalo ...

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

Aleš Perčič, Uroš Božin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...obnovljena pa leta 2005. Enostanovanjska hiša obsega pritličje, nadstropje in prizidek. Prizidek je po ugotovitvah
cenilca neskladja gradnja. Cenilec domneva, da je nelegalno gradnjo mogoče legalizirati. Trenutne ograje bo treba
odstraniti, ker po višini in tipu niso skladne z urbanističnim načrtom. Hiša ima skupno...

Naslov

Gradnja Nova najemna stanovanja

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 22. 12. 2020

Avtor

K. H.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 28 cm2

...Gradnja Nova najemna stanovanja Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor republiškega
stanovanjskega sklada Črtomir Remec sta včeraj podpisala...
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Naslov

Kmetijska zemljišča – posel ali vrednota?

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Studio ob 17-ih; 21. 12. 2020

Avtor

Jernejka Drolec

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

17:04

Trajanje: 57 min

...za enostavne objekte grozovite omejitve, mi še vedno gledamo, da so te naše kmetije, da velja še zakon o zemljiški
maksimum za te enostavne objekte, v gradbeni zakon opredeljuje, tako mi jih tukaj v tej zakonodaji postavljamo malo
drugače. Te stvari je treba poenostavit pa tudi pogledat malo v 2. države, da ne govorimo...

Naslov

V Novem mestu več sto novih stanovanj

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 22. 12. 2020

Avtor

Dragana Stanković

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 252 cm2

...»V Novem mestu smo imeli v preteklih letih kar neki zastoj pri večstanovanjski gradnji. Še največji kompleks z dvema
blokoma s skupaj skoraj 120 stanovanji je zrasel na območju Broda. Tudi ta investitor bo prihodnje leto nadaljeval
gradnjo dodatnih 120 stanovanj,« je dejal Macedoni. Kot pravi, pa je bilo v preteklih...

Naslov

Velike vsote za mestne investicije

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 22. 12. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 516 cm2

...milijona, leta 2023 pa 179,6 milijona evrov. Prihodnje leto se bo tako nadaljeval veliki okoljski projekt odvajanja in
čiščenja odpadne vode, ki vključuje gradnjo kanalizacije na urbanih območij brez te infrastrukture. Občina bo
dokončevala cestne projekte, kot so ureditev kolesarskih in peščevih površin ob Tržaški...

Naslov

400 novih najemniških stanovanj v novomeški občini v prihodnjih letih

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

L. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podpisala menjalno pogodbo za zemljišča in pismo o nameri skupnega sodelovanja Mestne občine Novo mesto in
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri gradnji večstanovanjskih objektov v Novem mestu. Predmet menjalne
pogodbe je menjava zemljišč, na katerih se bo gradilo 400 novih najemniških stanovanj na območjih...

Naslov

Mimo Brestja namesto skozi ožino v Kojskem

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 22. 12. 2020

Avtor

A. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 282 cm2

...“po tekočem traku”. Vsaj v zadnjem času je tako. Komaj so prenovili krak regionalke pod Dobrovim, že se lotevajo
največjega projekta na tem področju: gradnje obvoznice Kojskega. Obvoznico nameravajo zgraditi predvsem zato, da
promet na glavni cesti po Brdih ne bo obremenjeval jedra Kojskega pri cerkvi in da...
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Naslov

V ospredju bo nova šolska telovadnica

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 22. 12. 2020

Avtor

Alenka Ožbot

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 523 cm2

...miren-kost anje vic a V prihodnjem letu naj bi v občini izvajali najmanj štiri večje projekte V ospredju bo nova šolska
telovadnica Gradnja nove šolske telovadnice in protipoplavnega zidu v Mirnu, ureditev krožišča v Opatjem selu ter
širitev ceste v Vojščici so štirje finančno zahtevni projekti,...

Naslov

Tržaško cesto bodo prihodnje leto prekopali

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 22. 12. 2020

Avtor

Veronika R. Ženko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 543 cm2

...milijona evrov, odhodkov bo za 900.000 evrov več. Naložbam je namenjenih osem milijonov evrov. Med največjimi so
celovita prenova Tržaške ceste, začetek gradnje kolesarskih poti in nove enote vrtca. Veronika R. Ženko Postojnska
občina bo letošnje leto končala z 2,5 milijona evrov prihodkov manj od predvidenega....

Naslov

Kaj definirajo Posebne gradbjene uzance 2020 in kako opredeljujejo gradnjo na ključ

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 704 cm2

...iz podjetij. V strokovno javno razpravo in končno oblikovanje so bili vključeni še Združenje za inženiring in Združenje
za svetovalni inženiring (ZSI), oba pri GZS, Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Inženirska
zbornica Slovenije ter pravni strokovnjaki iz odvetniških družb, ki delujejo na področju javnih narodi gradenj in...

Naslov

Gramoznico kupilo podjetje Ažman

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 22. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 19 cm2

...dražbi prodala podjetju Až-: man iz Lesc, ki nekaj manj kot j šest hektarov površine potrebuje zaradi širitve, deponije
in sinergi-: je na področju gradbeništva. 4...

Naslov

Gorenjska

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 22. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 20 cm2

...Hotel Brdo se je le pokazala priložnost, da bi bil prenovljen do sredine prihodnjega leta. Na novi : razpis so dobili štiri
ponudbe. : Podjetje Makro 5 gradnje ponuja prenovo za 11,5 milijona evrov in rok za izvedbo 130 dni. 7...
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Naslov

Novo upanje za prenovo hotela

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 22. 12. 2020

Avtor

Vilma Stanovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 130 cm2

...predpisan rok. Na novi razpis za prenovo Hotela Brdo so dobili štiri ponudbe. Tri ponudbe znašajo okoli dvajset
milijonov evrov, koprsko podjetje Makro 5 gradnje pa prenovo ponuja za 11,5 milijona evrov. Prav tako pomembno je,
da je njihov rok za izvedbo zgolj 130 dni. Preostale tri ponudbe so bistveno dražje, z...

Naslov

Občina še ni obupala

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 22. 12. 2020

Avtor

Ana Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 231 cm2

...protipoplavni ureditvi. Župan omenja tudi oktobrski sestanek z novim direktorjem za razvoj Sene-Cure v Sloveniji, ki
je povedal, da so bolj zainteresirani za gradnjo večjih domov, saj so ekonomsko upravičeni takšni z vsaj 150
posteljami. Omenja tudi pogovore s predstavniki stolpnic in predsednikom mestnega odbora Na...

Naslov

Januarja bodo izbrali upravljavca

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška; 19. 12. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 110 cm2

...kronično primanjkuje mest v domovih za starejše občane, zato na Goriškem že dolgo pričakujejo rešitev v zvezi s
Socialnim centrom v Vrtojbi, katerega gradnja se je začela v letu 2009 in prekinila leta 2011. Zgrajen objekt ni bil nikoli
predan namenu. V drugi polovici letošnjega leta so se stvari v zvezi s tem...

Naslov

Bodo v tretje izbrali prenovitelja Hotela Brdo?

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za prenovo Hotela Brdo, že tretji v zadnjega pol leta, so se odzvala štiri podjetja: CGP, Pomgrad, Makro 5 Gradnje in
Lesnina MG Oprema s partnerji. Najbolj ugodno ponudbo je oddalo podjetje Makro 5 Gradnje, ki je pripravljeno objekt
prenoviti za 11,5 milijona evrov z DDV. Prav toliko so pripravljeni plačati v generalnem...

Naslov

Italija in Slovenija: Nove poslovne priložnosti na področju infrastrukture in energetike

Medij

Transport & logistika - priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 1.824 cm
2

...produktivnosti, ki se je glede na analize BCG zmanjšala od 25 do 40 odstotkov. Prekinitve v dobavni verigi. Blokade,
zapiranje meja in finančna šibkost inženirskih in gradbenih podjetij so pretresle oskrbovalne verige ter ogrozile
izvedljivost projektov. Ti učinki, skupaj z večjimi stroški, povezanimi z upoštevanjem...
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Naslov

Po prenovi v kuhinji spalnica

Medij

Deloindom.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

Aleksandra Zorko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...novo naredili spalnico z garderobnim prostorom in kuhinjo. Poleg omenjene stene so odstranili tudi nizek parapetni
zid, ki ni bil originalen zid iz časa gradnje bloka, namesto njega pa umestili večjo panoramsko steno. Nov prostor za
kuhinjo»Kuhinja je zdaj postavljena v notranjost prostora in je zaradi tega prikrajšana...

Naslov

Posebne gradbene uzance 2020

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se od 21. decembra 2020. Posebne gradbene uzance 2020 so bile sprejete na Upravnem odboru Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije, Upravnem odboru Združenja za
inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije in Upravnem odboru Sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici....

Naslov

Oddali posel prenove Hotela Brdo

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pred 2 urama Prenovo Hotela Brdo bo izvedlo koprsko podjetje Makro 5 gradnje za 11,5 milijona evrov skupaj z
DDV. Država je ostale tri ponudbe, ki so bile bistveno dražje, zaradi njihove cene zavrnila kot nedopustne. Izbrani
izvajalec...
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21. december 2020 ob 17:44
Ljubljana MMC RTV SLO, STA
-

Ministrstvo objavilo dokumentacijo za prvi
odsek južnega dela 3. razvojne osi
Odsek obsega del med dolenjsko avtocesto

in

priključkom Maline

Ministrstvo za okolje, ki vodi integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo
prvega odseka južnega dela 3. razvojne osi med dolenjsko avtocesto in priključkom Maline, je
objavilo s tem povezano dokumentacijo.

Sorodne novice
Minister

lopato,
gradnja
dela
osi
Z deli
začenja
težko
tretje
Se bo

razvojne

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

odseku
Slovenj
začela

Dokumentacijo v povezavi z načrtovano gradnjo je objavilo ministrstvo za okolje in prostor, kamor
lahko zainteresirane fizične in pravne osebe do 18. januarja oddajo pripombe na dokumentacijo. V tem
času lahko upravičenci tudi priglasijo udeležbo v postopek. (Fotografija je simbolična). Foto: BoBo/Žiga
Živulović ml.

Do 18. januarja ima zainteresirana javnost možnost oddati pripombe, upravičenci pa lahko
priglasijo udeležbo v postopek. Udeležbo v postopek lahko med drugim priglasijo lastniki
nepremičnin in imetniki druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje
gradbenega dovoljenja, lastniki zemljišč, ki mejijo na nepremičnine, na katerih je
nameravana gradnja, še nekateri drugi ter tudi nevladne organizacije in civilne iniciative ki
izpolnjujejo predpisane pogoje.
,

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja je podal Dars, ki je investitor gradnje prvega
odseka južnega dela tretje razvojne osi, to je prvo in drugo etapo gradnje hitre ceste med
avtocesto Ljubljana–Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno
infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Za gradnjo je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Vrtovec pričakuje začetek gradnje prihodnje leto
Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je sicer v zadnjih mesecih večkrat ocenil, da bi se
prva gradbena dela na tem delu tretje razvojne osi lahko začela prihodnje leto. Ta prvi
odsek je pomemben predvsem za nekatere velike novomeške industrijske družbe, medtem
ko Belokranjci že dolgo čakajo predvsem na premike pri odseku med Malinami in Metliko s
predorom pod Gorjanci ter nato še pri kraku nove ceste proti Črnomlju.
Geološke meritve in nekateri drugi uvodni postopki za gradnjo predora pod Gorjanci že
potekajo. V začetni fazi je tudi projektiranje, hkrati pa na ministrstvu za infrastrukturo
končujejo tudi resolucijo, da bi za t. i. belokranjski cestni ipsilon od Malin do Metlike in
Črnomlja zadolžili Dars. Zdaj je zanj zadolžena direkcija za infrastrukturo, ki pa nima
takšnih zmožnosti glede projektiranja hitrih cest kot Dars.
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Božično-novoletna darila
Te dni se delijo darila: božiček bo pod prinesel cepivo, zbor
ministrov pa se je oblekel v dedke Mraze in koše napolnil s
političnimi bombončki.

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

Odpri galerijo
Te dni se delijo darila: božiček bo pod slovensko smrečico prinesel cepivo, zbor ministrov pa se
dedke Mraze in koče napolnil s političnimi bombončki. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

je

oblekel

v

21.12.2020 ob 06:00

Tema tega tedna bo tudi začetek cepljenja v Evropski uniji. Danes bo evropski
regulator predvidoma odobril uporabo Pfizerjevega cepiva, Slovenija bo prve odmerke
prejela v soboto. Božiček bo torej pod slovensko ovenelo smrečico prinesel darilo. A
tik pred prejemom močno pričakovane pošiljke je odstopil minister za zdravje, ki bi
darilo moral odpreti in njegovo vsebino razdeliti po državi. To je slaba popotnica za
Nejc Gole
začetek cepljenja, katerega učinkovitost bo določala uspeh pri izhodu iz epidemije,
preprečevanju smrti, gospodarskem okrevanju in vrnitvi v normalnost.
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Slaba tolažba je, da tudi če bi Tomaž Gantar ostal minister, nimamo razlogov, da bi
pričakovali boljšo izvedbo cepljenja. Zdravstvena bilanca spopada z drugim valom
epidemije je namreč porazna. Zdravstveni resor in celotna vlada med drugim nista
pospešila hitrih testiranj, ustvarjali so zmedo, niso zagotovili dovolj postelj ... Primer
prepoznega delovanja je, denimo, novica iz petka prejšnji teden, da bodo montažni
objekt za bolnike s covidom-19 v Mariboru začeli graditi najkasneje v roku enega
meseca, gradnja pa naj bi se zaključila v treh mesecih.
O uspešnosti cepljenja bomo lahko sodili čez tedne in mesece. Pojavljale se bodo
težave, ki so normalne pri takšnem projektu, a večje napake ne smejo biti dopustne.
Poleg logistike in skladiščenja cepiv pa vlada ne sme pozabiti na še eno pomembno
sestavino za učinkovitost cepljenja – komunikacijo z državljani. Če se prebivalci ne
bodo odločali za cepljenje, nam niti neomejene zaloge cepiva ne bodo pomagale.
Ključna bi zato bila komunikacijska kampanja, ki bi Slovence pritegnila k cepljenju,
tem pa bi dosegli precepljenost in mirno vstopili v jesen 2021. Žal, dobra
komunikacija z državljani ni vrlina te vlade.

s

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

Dodatki za nekatere zaposlene, upokojence, študente

Medtem ko bo Božiček Sloveniji prinesel cepivo, pa se je zbor ministrov na sobotni seji
vlade, ki je obravnavala PKP7, oblekel v dedke Mraze in napolnil koš s političnimi
bonbončki za upokojence, velike družine, študente, nekatere zaposlene in starše,
verske uslužbence … Številnih skupin, ki bodo prejele darila, epidemija ni dodatno
udarila, zato se zdi, da gre pri tem bolj za kupovanje političnega miru in glasov z
javnim denarjem.
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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!

Uspeh podjetij je odvisen tudi od uspešnosti zaposlenih, zato jih je treba nenehno motivirati, da opravijo delo po svojih najboljših močeh.

Odpri galerijo
Nobena še tako napredna tehnologija ne more nadomestiti tistega nekaj več, kar spremlja pozitivno energijo povezovanja in spoštovanja znotraj
skupine oziroma kolektiva. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Marjana Kristan Fazarinc
21.12.2020 ob 10:00

Marjana Kristan Fazarinc
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21.12.2020 ob 10:00
Poslušajte
Čas branja: 13:29 min.
Delite
Podjetjem, ki jih nominiramo v projektu Delova podjetniška zvezda, med drugim v obsežnih vprašalnikih, ki jih prouči strokovna komisija, postavimo tudi
vprašanje o njihovi družbeni odgovornosti. Poglejmo, kaj je odgovorilo vseh deset letošnjih nominirancev, ki so podjetja prihodnosti. To so podjetja
Cleangrad, iSystem labs, Kovinski izdelki Hrast, Lotrič meroslovje, Marles hiše Maribor, Metronik, Podkrižnik, Rem, Tehnos in Zemanta. In 5. novembra
smo razglasili Delovo podjetniško zvezdo 2020, ki je po izboru strokovne komisije postalo podjetje Metronik, bralci pa so za svojega favorita izbrali
Marles hiše Maribor. Prav vsi pa so prejeli priznanja.

Prvi delodajalci prejeli certifikate

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

Aktivna skrb za zaposlene

V Metroniku se trudijo, da bi bilo delovno okolje čim bolj spodbudno in fleksibilno, pravi Aleš Temeljotov, član uprave za strategijo in razvoj poslovanja.
FOTO: Voranc Vogel/Delo
Ljubljansko podjetje Metronik, ki je vodilno v širši regiji za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje, kritične infrastrukture in pametne zgradbe, aktivno
skrbi za zaposlene, jim izplačuje nadpovprečne plače ter skrbi za njihovo izobraževanje in karierne poti v podjetju. V Metroniku se trudijo, da bi bilo
delovno okolje čim bolj spodbudno in fleksibilno, saj se zavedajo, da se življenje ne začne in konča v službi, pravi Aleš Temeljotov, član uprave za
strategijo in razvoj poslovanja. Zaposlenim omogočajo različne športne dejavnosti (na primer košarko, nogomet, fitnes, odbojko), za njihovo zdravje
skrbijo s svežim sadjem in oreščki ter jim gredo nasproti, kjerkoli le lahko.
»Naša prizadevanja so uspešna, saj imamo v podjetju zelo majhno fluktuacijo zaposlenih,« pravi Temeljotov in doda, da imajo nekaj več kot 150
zaposlenih, od tega 120 v Sloveniji. Skladno z zmožnostmi investirajo tudi v lokalne skupnosti, kjer delujejo (podružnice imajo še v Zagrebu in
Beogradu), ter podpirajo različna športna in druga društva (košarkarska, plavalska, šahovska).
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Zelo poudarjamo motiviranje posameznikov na vseh funkcijah v podjetju, pravi Matej Vukmanič, direktor Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo
Velika večina uspešnih podjetij se zaveda soodvisnosti od svojih zaposlenih, dobaviteljev in partnerjev, lokalne skupnosti in okolja nasploh. V podjetju
Marles hiše Maribor z več kot 120 zaposlenimi so, kot pravi direktor Matej Vukmanič, prepričani, da so za uspeh zadolženi v prvi vrsti ljudje oziroma
zaposleni in njihova prizadevanja, da opravijo svoje delo po najboljših močeh. »Zelo poudarjamo motiviranje posameznikov na vseh funkcijah v
podjetju. Svojim kolegom večkrat povem, da ima pomembno vlogo pri vsakem zaposlenem motivacija v obliki plačila delodajalca za opravljeno delo ter
še posebno posameznikovo prizadevanje za dobro opravljanje dela v podjetju. Sama plača ni dovolj, saj se brez motiviranosti posameznik hitro znajde
v neskladju interesov med svojimi željami po vse večji plači in zmožnostmi podjetja, da zaposlenim zagotavlja vse višje plače. Zato v podjetju pozornost
namenjamo različnim neuradnim srečanjem z zaposlenimi.«
Ker pa se zavedajo tudi njihove širše družbene odgovornosti, so v Marles hiši Maribor že več let sponzor številnim športnikom, raznim klubom in
društvom ter tako tudi finančno pomagamo tistim, ki so bodisi pomoči potrebni bodisi so njihove vrednote podobne njihovim. Lani so z veliko donacijo
pomagali družini na Kozjaku, ki je zaradi požara v trenutku ostala brez svojega doma in se je v manj kot letu dni že lahko vselila v novo hišo.

Medsebojno povezovanje in vključevanje

V podjetju Lotrič meroslovje delujejo po načelu do družine prijazno podjetje, poudarja direkotr Marko Lotrič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Podjetje Lotrič meroslovje iz Selc za podjetja potrjuje skladnost izdelkov s standardi v industriji, overja in kalibrira pa tudi merila. Družbeni odgovornosti,
ki jo določa organizacijska kultura podjetja, v skupini Lotrič Metrology (v 11 podjetjih v sedmih državah zaposluje več kot 160 ljudi) namenjajo velik
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poudarek, pojasnjuje direktor Marko Lotrič. »S filozofijo podjetja, njegovimi vrednotami, normami in strategijo pripomoremo k varovanju okolja,
ohranjanju delovnih mest, razvoju podjetij in lokalne skupnosti. Potrditev zadnjega predstavlja 5-Star Recognition Award – evropsko priznanje odličnosti,
katere imetnik smo vse od leta 2012.«
V celotni proces družbene odgovornosti vključujejo zaposlene, poslovne partnerje, kupce in družbo kot celoto. »Namestitev defibrilatorja ob vhodu v
podjetje, sponzorska in donatorska podpora lokalnim društvom in posameznikom, je le nekaj pomembnih korakov k doseganju skupnih ciljev. Tem
dodajamo skrb za mlade v našem okolišu in širše, tako na področju športnih, kulturnih, znanstvenih, izobraževalnih in drugih dejavnostih.« V Lotrič
meroslovju imajo jasno izdelan načrt promocije zdravja na delovnem mestu ter delujejo po načelu do družine prijazno podjetje. »Podjetje je uspešno
toliko, kot so uspešni oziroma motivirani njegovi zaposleni. In nobena še tako napredna tehnologija ne more nadomestiti tistega nekaj več, kar spremlja
pozitivno energijo povezovanja in spoštovanja znotraj skupine oziroma kolektiva.« Hkrati imajo jasno določen kadrovski načrt, načrt razvoja zaposlenih
in izobraževanj.
Skrbijo tudi za usklajenost, vključenost in pooblaščenost sodelavcev. Skrb za zaposlene se kaže v unikatnem plačilnim sistemu, izboru naj sodelavca na
mesečni ravni, z organiziranjem izletov za zaposlene in piknikov z družinskimi člani. Na delovnem mestu jim je vedno na voljo sveže sadje, vsi
zaposleni imajo sklenjeno kolektivno zavarovanje Vzajemna specialist. Prek donacij vlagajo v lokalno okolje, v zadnjih štirih letih so z inovacijami
pomembno zmanjšali porabo energentov ter posledično dosegli manjšo obremenitev okolja.

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

Uspešna promocija dobrih slovenskih proizvajalcev

Podjetje Cleangrad ima dobre stike z mednarodnimi farmacevtskimi podjetji, pri katerih uspešno promovirajo slovenske proizvajalce drugih proizvodov,
ki se uporabljajo v njihovi panogi, pravi direktor Jernej Zupančič. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Podjetje Cleangrad iz Ljutomera je eden vodilnih proizvajalcev čistih prostorov in opreme ne samo za farmacevtsko industrijo, ampak tudi za
laboratorije, sterilno proizvodnjo, operacijske sobe in bolnišnice, mikroelektronska podjetja in živilsko industrijo. Direktor Jernej Zupančič pravi, da je
njihov cilj že od začetka delovanja, da če je mogoče, izbirajo in nabavljajo material od slovenskih nacionalnih oziroma lokalnih podjetij. »Večina naših
dobaviteljev prihaja iz Slovenije. Ker imamo dobre stike z velikimi mednarodnimi farmacevtskimi podjetji, pri njih uspešno promoviramo različne dobre
slovenske proizvajalce drugih proizvodov, ki se uporabljajo v naši panogi.«
Tako trenutno še z drugimi uspešnimi podjetji iz Slovenije skupaj sodelujejo na več projektih na področju EU. Na področju skrbi za zaposlene so veseli,
še pravi Jernej Zupančič, če dobijo lokalni kader, zato imajo pri njih prednost pri zaposlitvi lokalni prebivalci. Z donacijami in sponzorstvi pa pomagajo
različnim organizacijam in posameznikom v lokalnem okolju.

Ohranjanje lokalnih delovnih mest
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Družbeno odgovornost v podjetju Kovinski izdelki Hrast vidijo predvsem skozi odnos do zaposlenih, lokalne skupnosti in okolja, poravi direktor Mitja
Hrast. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Družbeno odgovornost v podjetju Kovinski izdelki Hrast iz Breginja, ki se ukvarja s proizvodnjo struženih izdelkov, največ za avtomobilsko industrijo,
vidijo predvsem skozi odnos do zaposlenih, lokalne skupnosti in okolja. Direktor Mitja Hrast pravi, da imajo zaposlenih 30 ljudi, podjetje pa 60
odstotkov prihodkov ustvari na tujih trgih, saj so se med covidom-19 naučili, kako pomembno je biti navzoč v različnih industrijah, zato že vstopajo v
industrijo bele tehnike, elektroindustrijo, strojegradnjo in gradbeništvo. V podjetju se trudijo in čutijo odgovorne za zaposlovanje ljudi iz lokalnega okolja,
saj s tem pripomorejo k zmanjševanju migracij iz ruralnega okolja v mestna središča.
»Vsako delovno mesto, ki nam ga uspe ohraniti lokalno, je dragoceno in omogoča dostojno življenje v kraju, ki je relativno oddaljeno od vseh večjih
centrov. V tem okolju vztrajamo, čeprav se zaradi slabih prometnih povezav ter slabo vzdrževane cestne infrastrukture spopadamo z večjimi stroški
poslovanja, logistike ter zunanjih storitev,« pravi Mitja Hrast.

V podjetju Podkrižnik sredstva namenjajo za razvoj novih proizvodov in moderne infrastrukture, ki omogoča večjo fleksibilnost zaposlenih, poudarja
direktor Iztok Podkrižnik. FOTO: Blaž Samec/Delo
V podjetju Podkrižnik iz Nazarij, ki izdeluje sestavne dele in pogonske sklope za široko uporabo, kot so bela tehnika, hidravlika, medicina, mali
gospodinjski aparati in podobno, v zadnjih letih pa so razvili kar nekaj dobrih sistemih rešitev pogonske tehnike za robotiko in e-mobilnost, tudi stavijo
na ljudi. Zato imajo številna interna izobraževanja, pravi direktor Iztok Podkrižnik. Poleg tega sredstva namenjajo za razvoj novih proizvodov in
moderne infrastrukture, ki omogoča večjo fleksibilnost zaposlenih. Podjetje s finančnim vložkom pomaga tudi prostovoljnim društvom v dolini (kot so
gasilska, kulturna, športna društva in podobno), lokalnemu zdravstvenemu centru, sredstva namenja tudi za lokalne večje prireditve.

Deljenje znanj iz mednarodnega okolja
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Podjetje Zemanta je aktivno pri deljenju znanj, ki so jih pridobili na mednarodnem terenu, izpostavljata direktorja Andraž Tori in Boštjan Špetič. FOTO:
Uroš Hočevar/Delo
Podjetje Zemanta iz Ljubljane, ki zagotavlja najboljša orodja za zakup medijskega prostora za sožitno oglaševanje, je tudi po združitvi z ameriškoizraelskim Outbrainom ostala samostojna, ločena blagovna znamka, produktna inženirska organizacija, ki je svoj razvoj ohranila v Ljubljani. »Poleg
tega, da smo razširili osnovni posel, ohranili poslovno zelo uspešne projekte, ki so prinašali sinergije, je matično podjetje začelo v Ljubljano prenašati še
nekatere svoje funkcije, saj jih je Slovenija prepričala kot dobra menedžerska hrbtenica,« pravita direktorja Andraž Tori in Boštjan Špetič. Podjetje je
aktivno pri deljenju znanj, ki so jih pridobili na mednarodnem terenu, pa naj gre za poslovna ali tehnična znanja. Verjamejo, da lahko pomagajo okolju,
da bolje tekmuje na mednarodni ravni in se s tem krepi. Velik poudarek je v Zemanti interno na problematiki različnosti (ang. diversity), kjer imajo
smernice za uresničevanje te strategije.

V iSystem Labs zaposlenim omogočajo fleksibilen delavnik, pravi direktor Janez Jarc. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Trzinsko podjetje iSystem Labs, ki izdeluje testno opremo za razvijalce elektronike v avtomobilih, letalih, medicini – to je aplikacije, ki skrbijo za pravilno
delovanje zavor pri letalih, sistema ABS pri avtomobilih in srčnega spodbujevalnika – je, kot pravi direktor Janez Jarc, do družine prijazno podjetje.
Zaposlenim omogočajo fleksibilen delavnik, znotraj katerega lahko skočijo po opravkih pred, med ali proti koncu delavnika. »Ob novem letu
organiziramo lutkovno predstavo za otroke in jih obdarimo. Organiziramo piknik, novoletno zabavo ter druge socialne dogodke, kamor so vabljeni tudi
družinski člani zaposlenih. Imamo svoje športno društvo, v katerem se lahko rekreirajo zaposleni,« pojasnjuje direktor in dodaja, da ob koncu leta
donirajo določena sredstva različnim dobrodelnim organizacijam, pri čemer sprejemajo tudi predloge zaposlenih.
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Dobri sodelavci največje bogastvo

Prepričan sem, da sta blagovna znamka Tehnos in dobri sodelavci naše največje bogastvo, pravi direktor Anton Kisovar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
V podjetju Tehnos iz Žalca, ki se ukvarja s konstrukcijo naprav in orodij, izdelavo kmetijske mehanizacije, brizganjem plastike in gume ter trgovanjem z
žiti, se po besedah direktorja Antona Kisovarja veliko posvečajo tudi razumevanju z okolico, podpirajo gasilska društva, kulturne prireditve, predvsem
pa otroške dejavnosti. »Prepričan sem, da sta blagovna znamka Tehnos in dobri sodelavci naše največje bogastvo. To se ne zgodi samo, temveč je to z
vztrajnim delom ustvaril celoten tim. Pri tem sledimo viziji, ki temelji na spoštljivem odnosu do okolja, do naših partnerjev, kupcev, dobaviteljev,
sodelavcev in vseh, s katerimi živimo. Pogum, znanje, sposobnost, inovativnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo
hitri in prilagodljivi.«
Anton Kisovar še pojasnjuje, da živijo pot, ki jih vodi k zagotavljanju trajnostnega razvoja s sodobnimi rešitvami v tehniki, kakovosti in poprodajnih
dejavnostih, da vedno znova izpolnjujejo pričakovanja partnerjev na globalnih trgih. »Skratka, nismo slabi, glede na globalno konkurenco pa smo
seveda lahko še boljši! Prepričan sem, da nam bo to uspelo z nadgrajenim timskim delom ter povečanjem izobraževanja. Vsekakor pa bo dobrodošel
še kakšen dober sodelavec.«

Podjetje Rem je po besedah direktorja Igorja Kastelica pomemben del lokalne skupnosti, tudi kot eden večjih zaposlovalcev v tem okolju. FOTO: Leon
Vidic/Delo
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Podjetja Rem iz Trebnjega kupci prepoznavajo kot razvojno, inovativno in odgovorno podjetje, pravi direktor Igor Kastelic. V podjetju, ki je
specializirano za gradnjo nizkoenergijskih montažnih modularnih objektov, s katerimi so osvojili številne tuje trge, na družbeno odgovornost gledajo
široko. Pred leti so tako sprejeli strateško odločitev, da se bodo kot podjetje razvijali v občini Trebnje, kjer so tudi začeli svojo podjetniško pot; verjamejo,
da so pomemben del lokalne skupnosti, tudi kot eden večjih zaposlovalcev v tem okolju. Zato v industrijski coni Trebnje gradijo nov poslovno-proizvodni
objekt, ki bo v celoti zaključen konec leta 2021.

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

»Verjamemo pa tudi, da so športna, kulturna, gasilska in druga prostovoljna društva tista, ki našemu kraju prinašajo življenje, zato jim radi pridemo
naproti in jih podpremo pri projektih, ki jih izvajajo.« V lanski rokometni sezoni so se tako z rokometnim klubom veselili skupnega tretjega mesta, ki jih je
letos popeljalo na tekmovanje v Evropi, je še povedal Igor Kastelic.

20

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

21.12.2020
Monday, 15:53
Ponedeljek,
15:53

Kazalo

https://www.sta.si/2846917/v-mestni-obcini-novo-me...

1/1

V Mestni občini Novo mesto načrtujejo 400
novih najemniških stanovanj
Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec sta danes
podpisala menjalno pogodbo za zemljišča in pismo o nameri sodelovanja pri gradnji večstanovanjskih objektov v Novem
mestu. Na območjih Podbreznika in Brod-Drage bodo gradili 400 novih najemniških stanovanj, so sporočili iz novomeške
občine.
Približno 200 novih stanovanj bo v prihodnjih letih zraslo v Podbrezniku, kjer bo novomeška občina gradila dva
stanovanjska bloka, državni sklad pa tri. Enako število novih stanovanj bo Stanovanjski sklad RS gradil tudi na območju
Brod-Drage. Med njimi bo tudi približno 30 t. i. oskrbovanih stanovanj. Brod-Drage bo poleg stanovanj ponudil tudi
zemljišča za gradnjo hiš, in sicer za 14 prostostoječih hiš, 28 vrstnih hiš in 15 dvojčkov, kar skupno pomeni 57 zemljišč za
odkup.
Načrtovana gradnja stanovanj v Podbrezniku bi lahko stekla hitro, morda že v drugi polovici leta 2021, so podčrtali na
novomeški občini.
"Potem ko smo imeli v zadnjih letih v Novem mestu zastoj večstanovanjske gradnje, načrtujemo, da bo v treh do štirih
letih samo v tem projektu na voljo več sto novih stanovanj. Če prištejemo še gradnjo stanovanj drugih zasebnih
investitorjev, bo Novo mesto v prihodnjih letih bogatejše za prek 500 novih stanovanj," je podpis pogodbe pospremil
Macedoni.

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

Remca veseli, da so se z novomeško občino dogovorili za tako pomemben projekt: "Menjava zemljišč nam v tem trenutku
omogoča, da lahko začnemo z gradnjo stanovanjskih blokov v Podbrezniku v najhitrejšem možnem času. Na tem
območju bomo gradili tri stanovanjske sklope s približno 150 stanovanji, na območju Brod-Drage gre prav tako za 150
stanovanj, ki se bodo gradila v dveh etapah. S tem nadaljujemo z izpolnjevanjem našega poslanstva, torej zagotavljanja
javnih najemniških stanovanj."
Stanovanjski sklad ima sicer v tem trenutku v gradnji blizu 2500 stanovanj po Sloveniji, poleg Novega mesta se bodo na
novo gradila stanovanja tudi v Kopru, Izoli, Kranju in na Jesenicah. Na Mestni občini Novo mesto pa dodajajo, da bodo
nova stanovanja zrasla tudi v Mrzli Dolini, na Jakčevi ulici, Glavnem trgu, Uršnih selih, gradnja stanovanj je načrtovana
tudi v Brusnicah.
V Novem mestu po besedah Macedonija primanjkuje zlasti kakovostnih stanovanj za mlade družine, na drugem mestu
med iskalci stanovanj so ljudje, ki zasedajo kakovostna delovna mesta ali prihajajo od drugod, veliko je povpraševanja
tudi po t. i. oskrbovanih stanovanjih za starejše z določenimi skupnimi storitvami. "Namen je, da pokrijemo različna
povpraševanja, predvsem pa, da na dolgi rok v Novem mestu, ki je gospodarsko razvita občina, ponudimo čim več novih
stanovanj," je še dejal Macedoni.
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Za prenovo Hotela Brdo izbrano podjetje Makro
5 gradnje
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS se je po tem, ko je v četrtek potekel rok za oddajo ponudb, danes že
odločil, da bo prenovo Hotela Brdo izvedlo koprsko podjetje Makro 5 gradnje za 11,5 milijona evrov skupaj z DDV.
Naročnik je namreč ostale tri ponudbe, ki so bile bistveno dražje, zaradi njihove cene zavrnil kot nedopustne.
Kot v odločitvi navaja JGZ Brdo, je ponudba podjetja Makro 5 gradnje najugodnejša. Prejela je največ točk tako zaradi
najnižje ponujene cene za izvedbo v višini 11,5 milijona evrov kot zaradi najkrajšega roka izvedbe del, ki je zaradi
bližajočega se predsedovanja Slovenije Svetu EU prav tako zelo pomemben. Koprsko podjetje zagotavlja, da bodo dela
vključno z dobavo in montažo ter pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključena v 130 dneh od uvedbe v delo.
Preostale tri ponudbe, prispele na razpis, so bistveno dražje. Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in
vzdrževanje cest CGP Novo mesto je ponudila izvedbo za 20,7 milijona evrov v 170 dneh, gradbeno podjetje Pomgrad
Murska Sobota za 19,2 milijona evrov prav tako v 170 dneh, podjetje za inženiring Lesnina MG oprema pa v sodelovanju
s podjetji Sugrad inženiring, Stilles in Riko za 20 milijonov evrov v 160 dneh.
Omenjene tri ponudbe je naročnik označil za nedopustne, saj presegajo zagotovljena sredstva naročnika. JGZ Brdo ima
namreč v skladu s sklepom vlade, ki je bil sprejet 3. decembra, in v skladu s pogodbo o proračunskem financiranju
investicije za obnovo Hotela Brdo zagotovljenega 13,95 milijona evrov.
Odločitev o izbiri izvajalca še ni pravnomočna. Neizbrani ponudniki lahko v roku osmih delovnih dni vložijo zahtevek za
revizijo postopka javnega naročila.

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

Tokratni že tretji postopek za izbor izvajalca prenove Hotela Brdo poteka zelo hitro. Novo javno naročilo je bilo objavljeno
1. decembra, rok za prijavo izvajalcev pa je potekel 17. decembra. Naročnik je zaradi nujnosti čim hitrejše izvedbe
postopka zaradi hitrega približevanja predsedovanja in pravočasnega izbora izvajalca ter pričetka prenove hotela rok za
oddajo ponudbe skrajšal pod splošno predpisani rok.
"Pravočasna prenova je namreč ključna za potrebe zagotavljanja reprezentativnega namestitvenega objekta v času
predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki bo potekalo od 1. julija do 31. decembra 2021, pri čemer se bo večji del dogodkov
odvijal na lokaciji posestva Brdo, začenši v septembru 2021," je v razpisu pojasnil naročnik, ki je odločitev o izboru
izvajalca sprejel v le nekaj dneh.
To je že tretji razpis za prenovo Hotela Brdo, ki je zaprt že od aprila lani, ko so stekle priprave na obsežno prenovo in
razširitev. Takrat so hotel tudi izpraznili, zato ga brez prenove ni mogoče ponovno odpreti.
Na obeh prejšnjih razpisih so bile vse prispele ponudbe bistveno višje od razpoložljivih sredstev. Na prvi razpis se je
odzvalo šest ponudnikov, njihove ponudbe pa so se skupaj z DDV gibale od 40,8 do 42,8 milijona evrov. Zato je naročnik
razpis končal brez izbire izvajalca.
Novo vodstvo JGZ Brdo se je nato maja letos odločilo za cenejšo in hitrejšo prenovo hotela, ki bi stala okoli deset
milijonov evrov in bi bila lahko končana v letu dni. Vendar so tudi na nov razpis prispele le tri predrage ponudbe, ki so se
gibale od 31,6 do 35,1 milijona evrov. Zato je generalni sekretariat vlade novembra odločil, da javnega naročila ne odda.
Hkrati pa je napovedal, da si bo še naprej prizadeval za končanje prenove do začetka predsedovanja.
Glede na sedanji razpis, ki ga vodi JGZ Brdo, bo obnova hotela obsegala rušitvena in odstranjevalna dela do golih tal,
sten in stropov, menjavo stavbnega pohištva, menjavo elektro in strojnih inštalacij, prenovo celotnega ovoja objekta s
fasado in streho, izvedbo notranjih programskih preureditev, prenovo vseh obstoječih 78 sob, dogradnjo 41 novih sob,
dogradnjo balkonov v 31 sobah, ureditev predsedniškega apartmaja in zamenjavo dvigal ter dogradnjo novega dvigala za
predsedniški apartma.
Prav tako razpisana dela vključujejo ureditev kuhinje s kapaciteto za 300 obrokov in t. i. showcooking, prenovo restavracij
in aperitiv bara, prenovo in dodatno vzpostavitev zunanjih teras, prenovo recepcije, ureditev VIP prostorov, ureditev
wellness in fitnes programa v kleti objekta ter zunanjo ureditev.
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Ministrstvo za okolje objavilo dokumentacijo v
zvezi s prvim odsekom južnega dela 3. razvojne
osi
Ministrstvo za okolje, ki vodi integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo prvega odseka južnega dela
3. razvojne osi med dolenjsko avtocesto in priključkom Maline, je objavilo s tem povezano dokumentacijo. Do 18. januarja
ima zainteresirana javnost možnost oddati pripombe, upravičenci pa lahko priglasijo udeležbo v postopek.
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja je podal Dars, ki je investitor gradnje prvega odseka južnega dela tretje
razvojne osi, to je prvo in drugo etapo gradnje hitre ceste med avtocesto Ljubljana-Obrežje in priključkom Maline s
priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Za gradnjo je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
Dokumentacijo v zvezi z načrtovano gradnjo je objavilo ministrstvo za okolje in prostor, kamor lahko zainteresirane fizične
in pravne osebe do 18. januarja oddajo pripombe na dokumentacijo. V tem času lahko upravičenci tudi priglasijo
udeležbo v postopek.
Udeležbo v postopek lahko med drugim priglasijo lastniki nepremičnin in imetniki druge stvarne pravice na nepremičnini,
ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja, lastniki zemljišč, ki mejijo na nepremičnine, na katerih je nameravana
gradnja, še nekateri drugi in tudi nevladne organizacije in civilne iniciative, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

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

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je sicer v zadnjih mesecih večkrat ocenil, da bi se prva gradbena dela na tem delu
tretje razvojne osi lahko začela prihodnje leto. Ta prvi odsek je pomemben predvsem za nekatere velike novomeške
industrijske družbe, medtem ko Belokranjci že dolgo časa čakajo predvsem na premike pri odseku med Malinami in
Metliko s predorom pod Gorjanci ter nato še pri kraku nove ceste proti Črnomlju.
Geološke meritve in nekateri drugi uvodni postopki za gradnjo predora pod Gorjanci že potekajo. V začetni fazi je tudi
projektiranje, hkrati pa na ministrstvu za infrastrukturo končujejo tudi resolucijo, da bi za t. i. belokranjski cestni ipsilon od
Malin do Metlike in Črnomlja zadolžili Dars. Zdaj je zanj zadolžena direkcija za infrastrukturo, ki pa nima takšnih
zmožnosti glede projektiranja hitrih cest kot Dars.
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Za kanalizacijska projekta v občinah Slovenske
Konjice in Krško 3,3 milijona evrov kohezijskih
sredstev
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes izdala odločitvi o finančni podpori za projekta gradnje
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Krško. Za projekta v
skupni vrednosti 7,6 milijona evrov bo tako iz Kohezijskega sklada namenjenih 3,3 milijona evrov.
Projekt v konjiški občini je del širšega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje. V okviru dela, ki
ga bo izvajala Občina Slovenske Konjice, bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda znotraj
aglomeracije Velešnik. Projekt vključuje gradnjo več kot 14.000 metrov sekundarne kanalizacije in enega črpališča. Na
sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bo dodatno priključenih več kot 700 prebivalcev, so poudarili v
omenjeni vladni službi.
Za nekaj manj kot 5,4 milijona evrov vreden projekt bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.
Projekt v krški občini pa je del širšega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save. Predvidena
je zgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Krško, in sicer na
desnem bregu Save in v naselju Leskovec, ter v aglomeraciji Senovo-Brestanica. Obe bosta priključeni na ustrezni čistilni
napravi.

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

Za nekaj več kot 2,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Krško, bo Kohezijski sklad prispeval nekaj
več kot 1,1 milijona evrov.

24

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

21.12.2020
Monday, 21:24
Ponedeljek,
21:24

Kazalo

https://www.sta.si/2847045/slovenjgraski-svetniki-...

1/1

Slovenjgraški svetniki potrdili rekordno visok
proračun za leto 2021
Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na današnji seji potrdili proračun za prihodnje leto, ki je najvišji doslej.
Predvideva za 31,5 milijona evrov odhodkov, od tega kar 56 odstotkov za naložbe. Župan Tilen Klugler je ob potrditvi
proračuna izrazil zadovoljstvo, v prihodnje leto zre optimistično.
Poleg visokega deleža za naložbe, ki je prav tako najvišji doslej, Kluglerja z zadovoljstvom navdaja tudi to, da s
proračunom ohranjajo financiranje in sofinaciranje vseh ostalih dejavnosti in da ni bilo treba nikomur nič odvzeti. "To daje
upanje, da je to tista prava pot," je ob potrditvi proračuna dejal Klugler.
V primerjavi z osnutkom proračuna za prihodnje leto je danes potrjen predlog vseboval nekaj manjših sprememb. Med
drugim so v proračun vključili stroške za izvedbo nadomestnih volitev v vaški skupnosti Razbor, občina je nekoliko
povečala postavko za sofinanciranje osebne asistence invalidov, na novo je predvidela tudi nekaj sredstev za
sofinanciranje nakupov rastlinjakov.
Sicer pa bo več kot polovica sredstev iz proračuna za 2021 namenjena za naložbe, pri čemer velik del predstavljajo tudi
investicijska sredstva iz evropskih in državnih virov. Prihodnje leto bodo v Slovenj Gradcu največ namenili za gradnjo
bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov, dodatne kolesarske poti, za naložbo v ultrafiltracijo vode, širitev
podjetniške cone v Pamečah in prenovo ulic okoli Glavnega trga.
Med največje naložbe spadajo še dokončanje gradnje bloka neprofitnih stanovanj, nakupi zemljišč in začetek del za
prizidek k Tretji osnovni šoli.

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

Pred potrditvijo proračuna so svetniki z nekaj vzdržanimi glasovi potrdili tudi predloge predinvesticijskih dokumentov za
projekte, ki so vključeni v proračun 2021 in jih je bilo treba potrditi.
S takšnim postopkom se sicer med drugim ni strinjal svetnik Janez Potočnik (Slovenjegraška lista za mesto in podeželje),
ki je poudaril, da ne želi vnaprej potrjevati nobenih t. i. dokumentov identifikacije investicijskih projektov, ker meni, da je to
lahko vsebinsko problematično, če se dokumenti samo formalno potrjujejo.
Potočnik je sicer posvaril tudi pred pretirano evforijo ob rekordno visokem proračunu za prihodnje leto, ki ga je sicer
podprl. "Treba se je zavedati, da je pred nami posebno leto, za katerega ne vemo, kakšno bo. Tudi ne vemo, kakšno bo
financiranje in ali bo tako gladko potekalo, kot smo si zamislili," je med drugim dejal Potočnik. Ob tem je spomnil, da se je
priprava nekaterih največjih projektov, ki se bodo izvajali, začela že pod prejšnjo občinsko oblastjo.
Slovenjgraški svetniki so danes brez razprave soglasno potrdili tudi tretji rebalans letošnjega občinskega proračuna, ki
predvideva za 24,5 milijona evrov odhodkov.
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Pregled - Slovenija, 21. 12. (ponedeljek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v ponedeljek, 21. december.
LJUBLJANA - Predsedniki republike, vlade, DZ in DS so letno srečanje posvetili spremembam volilne zakonodaje,
pripravam Slovenije na predsedovanje Svetu EU, zlasti pa spopadanju z epidemijo covida-19. V tej luči so pozvali k čim
prejšnji vzpostavitvi politične stabilnosti oziroma da bi se čim prej izkazalo, ali alternativa aktualni vladi obstaja. Če je ni,
je treba pogledati, ali je možen dogovor o sodelovanju za uspešen spopad z epidemijo, je v izjavi za medije po srečanju
dejal predsednik republike Borut Pahor. Tudi predsednik DZ Igor Zorčič meni, da vsi promovirajo politično stabilnost.
Tako močno dvomi, da bi določeni poslanci SMC prestopili v drugo koalicijo. Če kdo meni, da lahko v teh razmerah in tej
sestavi DZ sestavi močnejšo vlado, naj to stori, poziva premier Janez Janša. A po njegovem prepričanju tega namena ni.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v nedeljo ob 1446 testih potrdili 395 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež
pozitivnih testov je bil 27,3-odstoten. V bolnišnicah so zdravili 1271 bolnikov s covidom-19, 208 jih je potrebovalo
intenzivno zdravljenje, v domačo oskrbo so jih odpustili 41. V nedeljo je umrlo 26 covidnih bolnikov. Kot je na novinarski
konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, je zadnji teden manjše število dnevno potrjenih primerov, a
še vedno se virus širi in bolnišnice ostajajo dokaj polne. Ob tem se po državi obeta začetek množičnega testiranja s
hitrimi testi. Testiranje se v torek lahko začne v 13 krajih, a glede na informacije lokalnih skupnosti se bo ponekod začelo
z zamikom.

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

LJUBLJANA - Glede novega seva novega koronavirusa poteka intenzivno usklajevanje v Evropski uniji, je dejal premier
Janez Janša po srečanju štirih predsednikov. Napovedal je, da prihajajo tedni in meseci, v katerih bo treba poleg
izvajanja cepljenja in zaščite najbolj ranljivih skupin kombinirati vse ukrepe, ki smo jih poznali letos. Nova različica
novega koronavirusa, ki so ga nedavno identificirali na jugu Anglije, ne bo bistveno vplivala na učinkovitost obstoječih
cepiv proti covidu-19, je danes pojasnil Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo. Po do zdaj znanih podatkih se
novi sev hitreje širi, ne povzroča pa težjega poteka bolezni ali večje smrtnosti.
LJUBLJANA - Premier Janez Janša je po srečanju štirih predsednikov dejal, da je ključno vprašanje v zvezi s
predsedovanjem Slovenije Svetu EU čez pol leta, ali bo do takrat že konec epidemije covida-19. Če do začetka ne bo
cepljenih dovolj Evropejcev, bo glavna prioriteta spopad z epidemijo, je poudaril. Predsednik Borut Pahor pa je poudaril,
da je predsedovanje velika priložnost.
LJUBLJANA - DZ bo sedmi protikoronski zakon, ki prinaša dodatnih 550 milijonov evrov pomoči za blažitev posledic
epidemije covida-19, potrjeval v torek, 29. decembra. Tako je sklenil kolegij predsednika DZ Igorja Zorčiča. Dan pozneje
bodo nato poslanci predvidoma sklenili, da zakona ni mogoče izpodbijati na referendumu. Na predlog zakona so se med
drugim odzvali tudi v Levici, kjer so do njega kritični. Z njim vlada ponovno ponuja ukrepe, ki ne delujejo, poleg
prednovoletnih daril, s katerimi se želi obdržati na oblasti, pa vpeljuje še vrsto spornih določb, so zapisali.
LJUBLJANA - Koalicija se je uskladila o umiku spremembe financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij (NVO) v
predlogu sedmega protikoronskega zakona, po kateri se v sklad ne bi več stekal del dohodnine, o katerem lahko
zavezanci odločajo sami, so za STA potrdili v SMC in NSi. Premier Janez Janša je sicer ob ostrih odzivih NVO na
predlog dejal, da bodo spoštovali odločitev DZ.
LJUBLJANA - Sindikati opozarjajo na določbe predloga sedmega protikoronskega zakona, ki omogočajo odpuščanje
starejših delavcev brez utemeljenega razloga takoj ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev. Gre za zniževanje pravic
in diskriminatorno obravnavo starejših delavcev, trdijo in DZ pozivajo, naj te določbe črta. Delodajalci predlog
pozdravljajo.
LJUBLJANA - Skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem iz SDS je po skrajšanem postopku v DZ vložila
predlog novele zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki spreminja meje volilnih okrajev, je razvidno s
spletne strani DZ. Vsebina predloga še ni dostopna, najverjetneje pa gre za predlog, ki ga je pripravilo ministrstvo za
javno upravo, podpirata pa ga predvsem SDS in DeSUS. Pričakovati je sicer, da ga bosta podprli tudi SMC in NSi.
Medtem pa sta poslanca narodnih skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horváth ponovno vložila predlog novele zakona o
volitvah v DZ, s katerim predlagata spremembo volilnega sistema poslancev narodnih skupnosti.
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LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji dala soglasje k rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) za leto 2020. Rebalans predvideva poslovanje ZZZS s primanjkljajem v višini 120,7 milijona evrov, ki ga
bo ZZZS v celoti pokril z lastnimi sredstvi, s presežki iz preteklih let.
MARIBOR - Delavcem Cimosovega obrata v Mariboru so začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi. Na seznamu je
okoli 140 delavcev. Presežnim delavcem v tovarni v Senožečah, kjer se sicer obeta le manjše število odpuščanj, pa bodo
odpovedi vročili po novem letu.
BRDO PRI KRANJU - Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS se je po tem, ko je v četrtek potekel rok za
oddajo ponudb, že odločil, da bo prenovo Hotela Brdo izvedlo koprsko podjetje Makro 5 gradnje za 11,5 milijona evrov
skupaj z DDV. Naročnik je namreč ostale tri ponudbe, ki so bile bistveno dražje, zaradi njihove cene zavrnil kot
nedopustne.
LJUBLJANA - Letošnji prejemnik nagrade ITM izvoznik leta, ki jo je v okviru zaključka mednarodnega izobraževalnega
programa Vodenje izvoznega poslovanja (ITM) sedmič podelila javna agencija Spirit Slovenija, je kranjski Eurotronik.
Nagrajenca poleg izvozne naravnanosti odlikujeta tudi inovativna proaktivnost in nenehen razvoj novih izdelkov, so
zapisali.
LJUBLJANA - Britanski nizkocenovni prevoznik Easyjet ukinja šest povezav z destinacijami na območju nekdanje
Jugoslavije. Med temi je tudi povezava Ljubljane z Berlinom, ki jo je uvedel poleti 2018, poroča portal Ex-Yu Aviation. Naj
bi pa v začetku prihodnjega leta vendarle obnovil povezave z londonskima letališčema Gatwick in Luton.

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

LJUBLJANA - Okrožno sodišče v Ljubljani je v tretjem sojenju Milka Noviča oprostilo očitkov o umoru nekdanjega
direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Po oceni sodnice Sinje Božičnik obdolženi namreč glede na posnetke
kamer in čas, ko ima alibi, ni mogel biti na kraju dejanja. Tožilstvo je napovedalo pritožbo, prav tako pooblaščenec
Jamnikove žene Miha Kunič, kar pomeni, da bo zadeva v nedeljo zastarala in ne bo dobila pravnomočnega epiloga.
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Edinstvene hiše, ki pritegnejo poglede

Odpri galerijo
Lumar

Barbara Gavez Volčjak

21.12.2020, 09.58

Včasih nam v oči pade hiša, ki z drzno arhitekturno govorico izstopa iz svoje okolice, na
njej je nekaj nedoločljivo posebnega, po čemer se razlikuje od drugih hiš.
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Ob pogledu na kakšno unikatno hišo se nam porajajo številna vprašanja: čigava je, zakaj je tako posebna, kdo jo je
projektiral, koliko besede je imel pri tem investitor ... Seveda se vprašamo tudi, koliko taka hiša stane. Ker pa takih
vprašanj ni običajno postavljati lastnikom hiš, smo o zahtevnejših projektih povprašali v podjetjih, ki hiše načrtujejo
in gradijo.

Posebnost Marlesove hiše SB, ki ima obliko kristala,
izolativnost kot prezračevanost fasade.
Marles hiše Maribor

Dodana vrednost

v

je

tudi perforirana fasada,

ki v

prostore prepušča svetlobo, obenem pa zagotavlja tako toplotno

prostoru

"Dejstvo je, da vsak objekt trajno zaznamuje prostor, v katerega ga postavimo. Zato ne smemo gledati le zunanjosti
objekta, ampak tudi smiselno postavitev hiše, funkcionalnost razporeditve prostorov, pravilno osvetlitev ter pravilen
izbor naravnih in okolju prijaznih materialov. Združiti je treba vse omenjeno v najboljšo celoto, ki daje in pomeni
dodano vrednost novim montažnim objektom," oznanjajo v Lumarju, ki jim dolgoletne izkušnje in nenehni razvoj
omogočata drzne in unikatne rešitve. Sicer pa je Lumar podjetje, ki je zagnalo premike na področju skoraj
ničenergijske gradnje v Sloveniji. "Od leta 2017 ponujamo vse naše objekte samo še kot skoraj ničenergijske objekte in
smo tudi druge v naši branži spodbudili k temu," so prepričani v Lumarju. "V okviru načel trajnostne arhitekture pri
procesu projektiranja stremimo k uresničevanju sodobnih arhitekturnih slogov, ki zadovoljujejo visoka pričakovanja
kupcev hiš in v obravnavani prostor vnašajo novo dodano vrednost," razlagajo v Lumarju.
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Linija Lumar BlackLine je za ljudi, ki iščejo sodobno, tlorisno funkcionalno, družinsko skoraj ničenergijsko hišo. Čiste
materialov prepričajo z moderno arhitekturo, ki zagotavlja trajnostno sodobnost.
Lumar

linije

fasad ob uporabi naravnih

Ljudje smo individualisti in v hišah bivamo z zelo različnimi pričakovanji, navadami in v skladu z lastno kulturo
bivanja. A pod črto imamo vsi podobne bivanjske vzorce, ki jih od večine terjajo terminski okviri dnevnih obveznosti.
V Lumarju opažajo, da so zahteve naročnikov, ki imajo željo po zahtevnejših projektih, v veliki meri vezane na
prostornost, naravno svetlobo in prijaznost do okolja. "Takšni naročniki si želijo dom z velikimi in odprtimi prostori z
višjimi medetažnimi višinami ter svetlobo, zato se odločajo za večje steklene površine s steklom do stropa,
kakovosten izkoristek površin in številne detajle, ki objekt delajo edinstven. Kupci danes namreč sodelujejo z več
projektanti, notranjim arhitektom, oblikovalcem svetlobe, krajinskim arhitektom, zato gre za celostne in
interdisciplinarne projekte. Hkrati pa v ospredje vse bolj prihaja pomen trajnostne in okolju prijazne gradnje, saj so
ljudje vse bolj ozaveščeni in želijo tudi sami bivati v uporabniku in okolju prijazni hiši," pojasnjujejo pri Lumarju.

Prilagojena življenjskemu slogu stanovalcev
Pri kupcih je v veliki meri zaznati želje po individualizmu in sodobnih hišah z velikimi in odprtimi dnevno-bivalnimi
prostori, ki omogočajo intenzivno druženje čez dan in svetlimi prostori tako v pritličju kot v nadstropju v otroških
sobah. "Pomen dnevne svetlobe, ki jo dosegamo z velikimi steklenimi površinami, strešnimi okni in kakovostno
tlorisno zasnovo, je med izstopajočimi faktorji pri projektiranju, saj ljudje preživimo večji del časa v zaprtih prostorih.
Seveda pa gre v veliki meri za individualno snovanje hiš, ki postajajo unikatni objekti. To pomeni, da si želijo hišo, ki
v svoji zasnovi sledi točno njihovemu življenjskemu slogu, hišo, ki omogoča kakovost bivanja z vidika energetske
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varčnosti in hkrati odraža kakovostno arhitekturno zasnovo. Ob tem
edinstvena in sledi umestitvi v prostor," zatrjujejo pri Lumarju.

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

Hiša Lumar GreenLine prinaša intenzivno vez z naravo
Lumar

in

si

želijo tudi, da

dodaja nove dimenzije trajnostnega

in

je

zunanja podoba hiše

okolju prijaznega bivanja.

Vse pomembnejše postaja kupcem tudi, da se hiša ne zaključi na robu stene, ampak se poveže z zunanjo ureditvijo, da
postane del bivalnega okolja ter se fluidno poveže z zunanjo dnevno sobo ali jedilnico. Prav to ponuja linija hiš Lumar
GreenLine, pri snovanju katere podjetje Lumar sodeluje z arhitekti iz Objema narave. "Omenjena linija hiš s
premišljenimi tlorisnimi zasnovami ustvarili racionalne in prilagodljive rešitve za različna življenjska obdobja
stanovalcev. Pri snovanju smo razmišljali tudi o ureditvi okolice, ki v povezavi z objektom ustvarja različne ambiente
in ponuja možnosti uporabe bivanjskega prostora. Vse hiše in rešitve so zasnovane tako, da jih lahko v sodelovanju z
naročniki prilagodimo individualnim željam in potrebam, upoštevajoč dano lokacijo in možnosti za primerno
umestitev v okolje." Z linijo Lumar GreenLine sledijo konceptu Lumar Zero Emission Living, ki vrhunski tehnologiji,
energetski učinkovitosti in bivanjskemu ugodju s še intenzivnejšim povezovanjem z naravo, dodaja nove dimenzije
trajnostnega in okolju prijaznega bivanja.

Montažna gradnja

je

gospodarna in omogoča hitro vselitev

Danes je že splošno sprejeto dejstvo, da je lesena montažna gradnja rešitev, ki je trajna, gospodarna, mednarodno
priznana, tehnološko preizkušena, strogo nadzorovana in ne nazadnje tudi cenovno privlačna, saj se pri njej v veliki
meri lahko izognemo nepredvidenim in dodatnim stroškom, ki nas sicer lahko presenetijo v procesu gradnje objekta.
Montažna gradnja zagotavlja odlično toplotno izolacijo, kar je zelo pomembno, saj je naš cilj zagotoviti lastnikom
nizke stroške vzdrževanja in nizko porabo energije za ogrevanje. "Takšna gradnja je tudi hitra ter požarno in potresno
varna. Zaradi načina izdelave je objekt suh takoj po finalizaciji in ga lahko uporabljamo takoj, saj ni potrebno
dolgotrajno sušenje gradbenih materialov. Tako je za lastnike takoj po zaključku gradnje zagotovljeno zdravo bivanje
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njihovi hiši. Poleg tega je takšna gradnja, dolgoročno gledano, tudi zelo gospodarna,
prihranke na področju stroškov energije, vzdrževanja," naštevajo v podjetju Marles.
v

saj

na dolgi rok prinaša znatne

Kako iskana je "pamet2
Pri Marlesu je najmanj 30 odstotkov vseh objektov zdaj že opremljenih z vsaj osnovno opremo pametne hiše. Kupcem ponujajo
vrsto storitev za avtomatsko upravljanje procesov v stanovanjskih hišah, ki zagotavljajo boljšo energetsko učinkovitost, večjo
varnost in udobje ter upravljanje na daljavo prek pametnih telefonov, tabličnih ali osebnih računalnikov in pametnih ur. Poleg
tega gre tudi v Marlesu nadaljnji razvoj v smeri popolne energetske samozadostnosti večine objektov. “To dosegamo z dodatnimi
ukrepi na področju zmanjšanja energetskih izgub na eni strani in z implementacijo naprav za pridobivanje energije iz okolja na
drugi,” razlagajo. Veliko možnosti vidijo pri razvoju sistemov, ki bodo omogočali izrabo energije sonca in vetra ter tudi padavin,
ki jih je prav tako treba izkoristiti pri obratovanju objekta. Pri Marlesu v vse objekte standardno vgrajujejo predpripravo za
vgradnjo fotovoltaike in polnilnih enot za električni avtomobil. Pri Lumarju pa imajo hiše že v standardni izvedbi pripravljeno
predpripravo za vgradnjo sončne elektrarne in polnilnico za električni avtomobil, tako da tudi ob kasnejši odločitvi za
nadgradnjo ni potrebno posegati v konstrukcijo. “Manj pa je trenutno želje po izredno pametnih hišah, čeprav se tudi tukaj vse
več kupcev odloča za te rešitve. Trenutno še zmeraj prevladuje odločitev za ‘pametno hišo po pameti’, kjer so vgrajeni moduli, ki
so za stranko enostavno obvladljivi in dejansko prinašajo dodano vrednost,” zatrjujejo v Lumarju.
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Arhitekturni presežek

v

obliki kristala

Kadar je investitorjeva prva želja arhitekturni presežek, je zasnova take hiše arhitektu in izvajalcu poseben izziv,
pojasnjujejo v podjetju Marles. Nekoliko lažje je, če je zelo posebna že lokacija, ki jo je investitor izbral za svoj novi
dom. Na planoti nad Slovenj Gradcem stoji hiša, ki svojo severno stran naslanja na zavetje hriba, proti jugu pa se
odpira velika steklena fasada v dveh etažah, za katero so bivalni prostori. Arhitekta Miha Čebulj in Špela Štern sta hišo
zasnovala kot nekakšen kristal, ki je trden obod notranjosti. Izkoristila sta filmsko panoramo, ki se odpira vzdolž
doline, od Slovenj Gradca do Podgorja.
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Sredi dvovišinskega prostora je kamin, ki predstavlja središče hiše. Prek naravno zaobljenih stopnic stanovalci postopoma prehajajo
kuhinjo, na drugi strani pa v bolj zasebne dele hiše v nadstropju.
Marles hiše Maribor

v

jedilnico

in
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Povsem drugačna je notranjost, v kateri sta arhitekta predvidela mehko zaobljene robove in večnivojsko gradnjo.
Izvedba je bila za podjetje Marles prvovrsten izziv, saj je bilo treba povsem individualno izdelati streho, fasado,
zunanje in notranje stene. Pri umeščanju v prostor pa se je izkazalo, da bo imela hiša zelo dober energetski izkoristek.
"Ugotovili smo, da je objekt idealno pozicioniran v smeri sever-jug in da so na severu površine, ki so dobro izolirane,
na južni strani pa steklene površine omogočajo solarne pribitke pozimi in ustrezno senčenje poleti," razlagajo v
Marlesu, podjetju z več kot sedem desetletji lastne proizvodnje in gradnje montažnih objektov. Dodatna izolacija
strehe, prisilno prezračevanje in dodatna izolacija pod temeljno ploščo so bili tisti elementi, ki so omogočili hišo
zgraditi v pasivnem standardu. Arhitekturne rešitve s funkcionalno oblikovanimi in umeščenimi prostori ter
pametne inštalacije pa so detajli, ki stanovalcem hiše zagotavljajo najvišje bivalno udobje. Zaradi velikih steklenih
površin in zaobljenih sten pa učinkuje tudi zelo povezana z naravo. "Veseli smo, da nam je tak arhitekturni presežek
uspelo izvesti v leseni konstrukciji in pri tem ohraniti vse pozitivne lastnosti naših siceršnjih objektov, obenem pa
opraviti delo tako, da je investitor z njimi zadovoljen," sklenejo pri Marlesu.
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Marlesova hiša M je bila leta 2016 razglašena za naj stanovanjski objekt v okviru natečaja Najboljše lesene gradnje. To je še ena
podjetje Marles s svojim znanjem in strokovnostjo prispevalo k uresničevanju visokih standardov sodobnega koncepta bivanja.
Marles
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Vroče napovedi izziv za Ljubljano
Vsako naslednje poletje v Ljubljani bo v povprečju bolj vroče od prejšnjega. Do leta 2050 naj
povprečna temperatura v najtoplejšem mesecu narasla kar za osem stopinj Celzija. A
meščanom je poleti zelo vroče že zdaj. Kaj lahko stori mesto?
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Betonska ploščad brez zavetja je ena od vročih točk v Ljubljani, na katero so meščani največkrat opozorili. (Foto: Jaka Gasar)

V društvu Prostorož so poleti prek posebne spletne strani zbirali odzive ljudi, kje jim je v Ljubljani najbolj
vroče. Odziv je bil velik, saj so meščani na zemljevidu označili skoraj 700 točk, za katere so tudi pojasnili,
zakaj jih tam vročina tako muči in kako se

ji

zoperstavijo. Sedaj so v društvu odgovore temeljito analizirali

in se z ljubljansko občino tudi dogovorili za ukrepe na eni od največkrat izpostavljenih lokacij. Gre za
soncu izpostavljena območja ob Celovški cesti v okolici Slovenija avta ter hipermarketa Šiška in drugih
okoliških trgovin, ki jih nameravajo na občini pred vročino bolje zavarovati z novimi drevoredi s skupno
petdesetimi lipami. Kot smo že poročali, so se za podoben ukrep med drugim odločili ob Poti Rdečega
križa ter pri rekonstrukciji Tržaške ceste.

Tudi nadstrešnice LPP vroče
Lokacije ob Celovški cesti še zdaleč niso edine, ki so jih ljudje največkrat izpostavili v Ljubljani. Podobno
veliko vnosov so v Prostorožu ugotovili za območje ob Slovenski cesti med Kongresnim trgom in Dramo,
veliko ploščad v Župančičevi jami, območje glavne avtobusne in železniške postaje, meščani pa so
velikokrat izpostavili tudi križišči Ajdovščina ter Vilharjeva-Železna cesta. Zanimivo je, da so zelo pogosto
kot vroče točke izpostavili avtobusne nadstrešnice, kar je posebej problematično, saj javni potniški promet
zelo pogosto uporabljajo starejši, ki se še toliko težje spopadajo z vročino. Med avtobusnimi
nadstrešnicami, ki so dobile največ glasov, je tista pred Univerzitetnim kliničnim centrom, kar je prav tako
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skrb zbujajoče.
Kljub temu da so vroče točke na spletno stran vpisovali meščani na podlagi lastnih izkušenj, je naravnost
fascinantno, kako jasno so te točke zgoščene pri toplotnih otokih, ki so jih v Ljubljani na podlagi meritev
ugotovili na Geografskem inštitutu Antona Melika. Zala Velkavrh iz Prostoroža pravi, da so bili tudi sami
presenečeni nad kakovostjo vnesenih podatkov, predvsem pa jih veseli, da so ljudje pogosto napisali tudi,
kaj jih moti in česa si želijo. »Veliko ljudi je tarnalo, da se vročini ne morejo izogniti. Drugi so navajali, da
iščejo senco, zavetje dreves, streh, dežnikov gostiln, podhodov. Najbolj zanimivo je, da so ljudje navajali,
da načrtno opravijo daljšo pot, da bi se s tem izognili vročini. Da gredo po ulicah, kjer vedo, da bo
hladneje, da se načrtno izogibajo vročim predelom ob določenih urah. Skrb zbujajoče je, da zaradi vročine
manj pešačijo in kolesarijo, namesto tega pa uporabljajo avto ter se zadržujejo v klimatiziranih prostorih,«
pravi.
Čeprav veliko označenih vročih točk sovpada z znanimi toplotnimi otoki v mestu, so bili v društvu po eni
strani presenečeni, da je bil BTC, ki velja za izrazit toplotni otok, tako malokrat izpostavljen. Po drugi strani
pa je to razmeroma logično, saj se tja večina ljudi odpravi z avtomobilom, pešačenja in kolesarjenja je zelo
malo. »Največkrat so ljudje tarnali, da sta na določeni lokaciji samo beton, asfalt, da ni nobenega zelenja
in nič sence, da je preveč parkirišč in premalo dreves ali da so drevesa premlada, da bi dajala spodobno
senco,« še pravi Velkavrhova.

Dreves ponekod ne morejo saditi
Znano dejstvo je, da so pri spopadanju z vročino naš največji zaveznik ravno drevesa ter različne
ozelenitve, na primer žive meje, grmičevje, vertikalne zasaditve in zelene strehe. To dobro vedo tudi
meščani, ki so med pripombami pri vročih točkah konsistentno prosili za več dreves. Kjer kaj takega ni
mogoče, recimo zaradi pomanjkanja prostora ali podzemnih etaž, kot v primeru ploščadi Ajdovščina, se da
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stanje izboljšati predvsem s senčenjem z raznimi nadstrešnicami, arkadami, pergolami, spodbujanjem
pretoka vetra in vodnimi elementi, kot so razne fontane, pitniki in tudi pršilniki.
Vse to so tudi principi, ki bi jih morali upoštevati pri načrtovanju proti vročini odpornega mesta, kjer bi
morale zelene površine prevladovati nad cestnimi, kjer bi bilo zelenje bujno in pestro, kjer bi imel javni
potniški promet prednost pred avtomobili in kjer bi poskrbeli predvsem za varnost in udobje pešcev in
kolesarjev, ne pa razmišljali o parkirnih prostorih in pretočnosti osebnega motornega prometa. »Razmere,
ko so čez dan temperature okrog 35 stopinj Celzija, čez noč pa se temperatura ne spusti pod 20 stopinj,
so za starostnike bolj usodne kot koronavirus. Hlajenje s klimatskimi napravami ali ustvarjanje umetnega
snega sicer blaži posledice klimatskih sprememb, ampak to niso trajnostne rešitve, saj le še prispevajo k
segrevanju podnebja. Zgraditi moramo odporna mesta. Kakor poznamo potresno varna mesta, moramo
priti do klimatsko varnih mest. Glavna priložnost, ki nam jih lahko podnebne spremembe dajo, je
odpravljanje preteklih napak. V urbanizmu, arhitekturi, gradbeništvu in prometu,« je na strokovnem
posvetu Društva krajinskih arhitektov Slovenije o prilagajanju podnebnim spremembam na urbanih
območjih opozorila klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj.
Do zemljevida vročih točk in toplotnih otokov v Ljubljani lahko dostopate tukaj
podnebje

Ljubljana

vreme

vročina

.

infrastruktura

POŠLJI KOMENTAR

POŠLJI POPRAVEK
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Zadrževalnik Veliki potok bo kmalu končan
občini Grosuplje gradijo zadrževalnik Veliki potok, ki naj bi prebivalce zaščitil tudi pred
morebitnimi stoletnimi vodami. Gradnja bo predvidoma končana do februarja, projekt pa
financira direkcija za vode.
V

Maksimalna količina vode
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v

zadrževalniku je nekaj več kot 573.000 kubičnih metrov. (Foto: občina Grosuplje)

Če bo šlo vse po načrtih, bodo v občini Grosuplje februarja dobili zadrževalnik Veliki potok, s katerim se bo
izboljšala poplavna varnost. Vrednost projekta, ki ga financira direkcija za vode, znaša šest milijonov
evrov. Pogodbo sta direkcija za vode in občina z izvajalcem CGP podpisala maja, dela pa so se začela
mesec po tem. Od takrat so med drugim prestavili gozdno cesto na desni strani doline in lokalno cesto na
drugi strani doline, ki vodi proti Dolenji in Gorenji vasi, pa tudi odsek, ki pelje proti Dolam.
Zgradili so že zapornico in jarek z vtočnim in iztočnim delom, ki predstavljata, kot pravijo na občini, ključni
krmilni del zadrževalnika in sta bila temelj za to, da so lahko potok na začetku decembra preusmerili na
novo strugo, ribiči in biologi pa so preselili ribe in rake. Zdaj izvajalca čaka še gradnja 200 metrov dolge
pregrade, ki bo na spodnjem delu široka slabih sto metrov in visoka 15 metrov, ob koncu gradnje pa jo
bodo ozelenili.
Na občini pravijo, da se bo z zgraditvijo zadrževalnika poplavna varnost bistveno izboljšala in da tudi ob
morebitnih večjih padavinah ne bo razloga za skrb. »To bo suhi zadrževalnik visokih voda, kar pomeni, da
se bo raven vode pred pregrado povišala samo v času poplav. Talni izpust se bo reguliral z zapornico,
predvsem zaradi naravovarstvenih ukrepov pa je vedno zagotovljen minimalni pretok vode,« pravijo in
dodajajo, da bo maksimalna količina vode v zadrževalniku nekaj več kot 573.000 kubičnih metrov, medtem
ko je potrebna zmogljivost v primeru stoletnih voda dobrih 486.000 kubičnih metrov.
S tem pa za poplavno varnost v občini še ne bo v celoti poskrbljeno. Pred vodo prebivalce Grosupljega
sicer ščiti tudi zadrževalnik Bičevje, a to ni dovolj, kajti v bližnji prihodnosti nameravajo izvesti še drugo
fazo izboljšanja poplavne zaščite. »Za celovito rešitev bo potrebna še druga faza, in sicer ureditev
vodotoka Grosupeljščice. Prostorski akti so bili sprejeti že pred leti, trenutno smo v fazi izdelovanja
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potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,« pravijo na grosupeljski občini.
aro
Protipoplavna zaščita

Veliki potok

zadrževalnik

Grosuplje

POŠLJI POPRAVEK
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Mestni občini Novo mesto načrtujejo 400 novih
najemniških stanovanj
V
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Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir
Remec sta danes podpisala menjalno pogodbo za zemljišča in pismo o nameri sodelovanja pri
gradnji večstanovanjskih objektov v Novem mestu. Na območjih Podbreznika in Brod-Drage bodo
gradili 400 novih najemniških stanovanj.

(Foto: Dragana Stanković)

Približno 200 novih stanovanj bo v prihodnjih letih zraslo v Podbrezniku, kjer bo novomeška občina
gradila dva stanovanjska bloka, državni sklad pa

tri.

Enako število novih stanovanj bo Stanovanjski

sklad RS gradil tudi na območju Brod-Drage. Med njimi bo tudi približno 30

t. i.

oskrbovanih

stanovanj. Brod-Drage bo poleg stanovanj ponudil tudi zemljišča za gradnjo hiš, in sicer za 14
prostostoječih hiš, 28 vrstnih hiš in 15 dvojčkov, kar skupno pomeni 57 zemljišč za odkup.
Načrtovana gradnja stanovanj v Podbrezniku bi lahko stekla hitro, morda že v drugi polovici leta
2021, so podčrtali na novomeški občini. »Potem ko smo imeli v zadnjih letih v Novem mestu zastoj
večstanovanjske gradnje, načrtujemo, da bo v treh do štirih letih samo v tem projektu na voljo več
sto novih stanovanj. Če prištejemo še gradnjo stanovanj drugih zasebnih investitorjev, bo Novo
mesto v prihodnjih letih bogatejše za prek 500 novih stanovanj,« je podpis pogodbe pospremil
Macedoni.
Remca veseli, da so se z novomeško občino dogovorili za tako pomemben projekt: »Menjava
zemljišč nam v tem trenutku omogoča, da lahko začnemo z gradnjo stanovanjskih blokov v
Podbrezniku v najhitrejšem možnem času. Na tem območju bomo gradili

tri

stanovanjske sklope s

približno 150 stanovanji, na območju Brod-Drage gre prav tako za 150 stanovanj, ki se bodo gradila
v

dveh etapah. S tem nadaljujemo z izpolnjevanjem našega poslanstva, torej zagotavljanja javnih

najemniških stanovanj.«
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Stanovanjski sklad ima sicer v tem trenutku v gradnji blizu 2500 stanovanj po Sloveniji, poleg
Novega mesta se bodo na novo gradila stanovanja tudi v Kopru, Izoli, Kranju in na Jesenicah. Na
Mestni občini Novo mesto pa dodajajo, da bodo nova stanovanja zrasla tudi v Mrzli Dolini, na
Jakčevi ulici, Glavnem trgu, Uršnih selih, gradnja stanovanj je načrtovana tudi v Brusnicah. V
Novem mestu po besedah Macedonija primanjkuje zlasti kakovostnih stanovanj za mlade družine,
na drugem mestu med iskalci stanovanj so ljudje, ki zasedajo kakovostna delovna mesta ali
prihajajo od drugod, veliko je povpraševanja tudi po

t. i.

oskrbovanih stanovanjih za starejše z
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določenimi skupnimi storitvami.
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Holding Slovenske
elektrarne

Anja Hreščak
21. december 2020 07:15
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HSE kaznujejo kritične medije

HSE že cel mesec ne želijo odgovoriti na naša vprašanja, zakaj je Viktor Vračar, dvojni
generalni direktor, ki sedi tako na čelu TEŠ kot HSE, v dneh po svojem imenovanju na
čelo skupine obiskal sedež stranke SDS. Vmes so ustavili že dogovorjeno in usklajeno
financiranje Dnevnikovega projekta Gazele.
V

Viktor Vračar bo tudi v prihodnje kot generalni direktor vodil dve izmed najpomembnejših energetskih družbi, HSE in TEŠ. Vračar je
bil sicer pred prihodom v HSE osem let direktor podjetja ThyssenKrupp dvigala, ki je končalo v likvidaciji. (Foto: Luka Cjuha)

Zakaj je dvojni generalni direktor najpomembnejših državnih energetskih družb Viktor Vračar , ki
vodi tako Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) kot Holding Slovenske elektrarne (HSE), v dneh po
svojem imenovanju na čelo holdinga obiskal sedež stranke SDS? Kaj je tam počel in s kom se je
sestal? Zakaj vse do danes niso izpolnili zakonske dolžnosti in prijavili lobističnega stika? Kdaj ga
bodo? Vsa ta vprašanja v javnem interesu že mesec dni ostajajo brez odgovorov, saj v HSE nanje
ne odgovarjajo.
Vodja službe za strateško komuniciranje v HSE Ksenija Koren je namesto tega pred dnevi
Dnevnik prosila za podatke o datumu in uri sestanka, na katerem je bila tudi sama, da bi lahko na
podlagi teh informacij prijavila lobistični stik. »V družbi HSE dosledno spoštujemo zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije ter bi s tem v mislih vsak sestanek, ki bi vseboval elemente
lobiranja, prijavili pristojnemu organu,« je zapisala.

V

HSE nimajo denarja za sponzorstvo

Resorni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec , ki prihaja iz NSi, je v komentarju obiska
direktorja energetske družbe na sedežu največje vladne stranke poudaril, da se sam drži načel in
smernic korporativnega upravljanja, dotičnega primera pa da ne pozna podrobno in ga zato ne
more komentirati. »Kot minister in politik se v posamezna državna podjetja, pri katerih vlada ni
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skupščina, ne vtikam, ker bi to pomenilo kršenje načel korporativnega upravljanja,« je izpostavil.
»Za to imamo nadzorne svete, ki nadzirajo uprave. Enako velja tudi za ta primer,« je poudaril.
So se pa v HSE kmalu po objavi našega članka o obisku Vračarja na SDS odločili, da z družbo
Dnevnik ne bodo podpisali sicer že dogovorjene sponzorske pogodbe za projekt Gazele. Pogodba
o sodelovanju med Dnevnikom in HSE je bila že usklajena in enostransko podpisana, Dnevnik je
začel izvajati svoj del pogodbenih obveznosti in ob tem HSE navajal kot velikega sponzorja. Zato
je tudi pričakoval plačilo prvega računa v višini 5000 evrov, ki pa so ga v HSE zavrnili. Ker je ta
zavrnitev neposredno sledila objavi našega članka o direktorjevem obisku na Trstenjakovi, smo
HSE vprašali, ali sta novinarsko poročanje in odpoved poslovnega sodelovanja povezana.
Odgovora nismo dobili.
Neuradno naj bi HSE sodelovanje prekinil zaradi »negativne publicitete HSE« v Dnevniku, uradno
pa je Korenova pojasnila, da je ob prevzemu vodenja službe za korporativno komuniciranje HSE,
ki skrbi tudi za sponzorske pogodbe, ugotovila, »da so bila sredstva, ki jih HSE namenja
sponzoriranju, v letu 2020 že presežena«. Dodala je, da epidemija vpliva tudi na poslovanje HSE,
zato so dolžni ravnati gospodarno in sprejeti nekatere ukrepe – sploh na področju sponzoriranja
dogodkov.

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

Kaznovanje neposlušnih novinarjev
Profesor na Fakulteti za družbene vede, pa tudi član oglaševalskega razsodišča Slovenske
oglaševalske zbornice Marko Milosavljević ocenjuje, da je dogodek rezultat več dejavnikov. Od
tega, da se je zamenjala vlada, ki je po strankarskem ključu kadrovala v različnih podjetjih, do
tega, da je Dnevnik kritično pisal o oglaševalcu oziroma sponzorju. »Tako ravnanje je sporno,«
pojasnjuje profesor. »To je oblika pritiska na medij in novinarja, poskus zastraševanja. Oglaševalec
oziroma sponzor poskuša s svojo ekonomsko močjo finančno kaznovati neugodno medijsko
poročanje.« Dodaja, da družbeno odgovorna podjetja tega ne bi storila, saj se zavedajo svoje
vloge v družbi, ki gre onstran tega, da od medijev pričakujejo, da bodo služili – zgolj – povečevanju
njihovega ugleda. Ravnanje pa je, nadaljuje dr. Milosavljević, sporno tudi zato, ker gre za podjetje
v državni lasti in je dogodek pokazatelj političnega delovanja in vlade, ki ima svojevrsten odnos do
medijev. »Gre torej za užaljeno podjetje, ki želi kaznovati medije in novinarje s svojo ekonomsko
močjo, v celoti pa tudi za preprečevanje podobnega kritičnega poročanja tudi v drugih medijih.
Odpoved pogodbe je namreč predvsem sporočilo drugim medijem. Hkrati gre za dejanje z jasno
politično konotacijo, pri čemer se državno lastništvo zlorablja kot vzvod za sankcioniranje
neposlušnega medija.«

Oglaševalska zbornica ni razsodnik
Kaj o taki praksi pravita oglaševalski kodeks in oglaševalska zbornica? Gre za način discipliniranja,
sankcioniranja, utišanja medija ali je odločitev o sponzorstvu diskrecijska pravica tistega, ki
sponzorstvo daje?
»Kodeks se ukvarja predvsem z vsebino in obliko oglaševanja, ne pa s pogoji poslovanja ali z
izdelki. Kodeks se ne ukvarja s pogodbenimi razmerji med oglaševalci in potrošniki, prav tako ni
instrument presoje o tem, ali je izdelek vreden svoje cene,« je povzela direktorica oglaševalske
zbornice Mojca Briščik . »Niti oglaševalska zbornica niti oglaševalsko razsodišče ne delujeta kot
razsodnika med nasprotujočimi si ideologijami in poslovnimi interesi,« je poudarila. Kodeks hkrati
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tudi ne zavezuje sponzorstev, razen v delu, ki se nanašajo na njihovo komunikacijsko podporo in
oglaševanje. »Zato konkretnega primera žal ne moremo komentirati,« je dodala.

Vračarju povišica plače že

v

prvem mesecu

Viktor Vračar bo tudi v prihodnje ostal generalni direktor tako celotne skupine Holding Slovenske
elektrarne (HSE) kot družbe Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), ki sta obe sredi izredno zahtevnega
finančnega oziroma investicijskega obdobja.

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

V boju proti podnebnim spremembam, pri uresničevanju (zavezujočih) energetskih konceptov in
podnebnih strategij je HSE ena najpomembnejših državnih skupin, ki bo v naslednjem deset- ali
dvajsetletnem obdobju zgradila vsaj deset hidroelektrarn na srednji Savi. Koncesijsko pogodbo za
ta veleprojekt je tik pred razrešitvijo podpisal še nekdanji direktor HSe Stojan Nikolić. Družbo TEŠ
pa medtem še zmeraj pesti breme enega najbolj zavoženih projektov v državi, ki se ga je prijel
naziv »mati vseh korupcijskih afer«, gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6).
Zadnji obrok posojila, ki ga je za plačilo TEŠ 6 pred osmimi leti HSE najel pri Evropski investicijski
banki, zapade šele leta 2038. Do tedaj zanj s poroštvom jamči država. Zato se poraja vprašanje,
ali je smotrno, da obe družbi v tem zahtevnem obdobju kot generalni direktor vodi en človek.
Vračar je v intervju v spletni reviji E-energija na podobno vprašanje odvrnil, da bi »ponovna
sprememba v vodstvu v relativno kratkem obdobju predstavljala oviro v začrtani kontinuiteti«.
Kot generalni direktor HSE Vračar na mesec sicer zasluži 12.600 evrov bruto, kot generalni
direktor TEŠ pa prejema še dodatek 1700 evrov bruto na mesec, kažejo javno dostopni podatki.
Vračar namreč za vodenje TEŠ ne prejema polne plače, ki bi sicer pripadala generalnemu
direktorju, saj plače v državnih podjetjih omejuje zakon o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v večinski lasti države, bolj znan kot Lahovnikov zakon. Ta osnovno plačo
direktorjev znotraj skupine v državni lasti omejuje na največ petkratnik povprečne bruto plače v isti
skupini.
Si je pa Vračar že v prvem mesecu vodenja HSE in še preden se je dodobra namestil v novo
pisarno zaslužil povišico plače; njegov predhodnik Stojan Nikolić je namreč po javno dostopnih
podatkih kot generalni direktor HSE prejemal 10.830 evrov bruto mesečne plače. Vračar pa v
primerjavi z njim prejema za 1770 evrov višjo osnovno bruto plačo, ob tem pa še omenjen dodatek
za vodenje TEŠ. Vračar, ki sicer spada v kvoto SMC, je bil pred prihodom v HSE osem let direktor
podjetja ThyssenKrupp dvigala, ki je končalo v likvidaciji.
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Velike vsote za mestne investicije
Mestna občina Ljubljana v osnutku proračuna za leto 2022 nakazuje, da namerava v letih pred
lokalnimi volitvami občutno veliko namenjati različnim naložbam. Prihodnje leto naj bi občina za
investicijske odhodke namenila kar 183,7 milijona evrov, leto pozneje pa 175,7 milijona evrov.

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

Med investicijami,

ki jih

napovedujejo

v

mestnem proračunu, je tudi obnova tovarne Rog. (Foto: Bojan Velikonja)

Ljubljanska mestna uprava je pripravila osnutka proračunov za leti 2022 in 2023, ki kažeta občinske
finančne načrte za prihodnja leta. Občani lahko svoje predloge in pripombe k osnutkoma občini
posedujejo po navadni ali elektronski pošti do vključno 7. januarja. Pripravljalci proračuna jih bodo
preverili in vključili v načrte, če jih bodo ocenili kot primerne, nato bodo mestnemu svetu v
potrjevanje predložili končna predloga.

Januarja rebalans proračuna 2021
Predvidoma že na prvi seji po novem letu pa bodo mestni svetniki zagrizli v rebalans proračuna za
leto 2021. Veljavni proračun za prihodnje leto so potrdili konec lanskega leta, zato je pričakovano
potreben konkretne prevetritve. Predlog rebalansa še ni javno objavljen, vendar pa osnutek
proračuna za leto 2022 razkriva, kakšna so pričakovanja pripravljalcev mestnega proračuna tudi za
prihodnje leto.
številk ni razvidno, da bi letošnja koronakriza prihodnje leto upočasnila občinske naložbe. Še več,
teh naj bi bilo prihodnje leto za kar 183,7 milijona evrov. Če bo toliko tudi resnično porabila, bo to
najvišji znesek v občinskem proračunu v zadnjih desetih letih. Leta 2022 bo šlo za investicije
predvidoma 175,7 milijona, leta 2023 pa 179,6 milijona evrov.
Iz

Prihodnje leto se bo tako nadaljeval veliki okoljski projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki
vključuje gradnjo kanalizacije na urbanih območij brez te infrastrukture. Občina bo dokončevala
cestne projekte, kot so ureditev kolesarskih in peščevih površin ob Tržaški in Dunajski cesti ter
rekonstrukcija dela Kajuhove ceste. Tudi prihodnje leto bo vlagala v prenove vrtcev in šol ter njihovo
energetsko sanacijo.
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Tik pred iztekom tekočega mandata pa naj bi občina začela denimo prenovo tovarne Rog,
Atletskega centra Ljubljana in kopališča Vevče. Medtem pa bodo gradnja curling dvorane v Zalogu,
Teniškega centra Ljubljana, prenova hipodroma, gradnja ceste v Sadinjo vas ter povezovalne ceste
med Zaloško in Letališko cesto, ureditev Palače Cukrarna ter rekonstrukcija Dolenjske ceste z
ureditvijo kolesarskih površin morale počakati na prihodnji mandat.

Projektov za prihodnji mandat ne bo zmanjkalo
Vseh odhodkov prihodnje leto naj bi bilo 432,6 milijona, prihodkov pa 433,8 milijona evrov. Občina
bi leto zaključila z 1,2 milijona evrov proračunskega presežka. Na prihodkovni strani si občina
prihodnje leto obeta za kar 10,3 milijona evrov več dohodnine kot letos, in sicer na račun tega, da je
država občinam obljubila povišanje povprečnine s 588,3 na 628,2 evra. V proračun se bo tako
nateklo 170,4 milijona evrov dohodnine. Za nekaj manj kot 908.000 evrov bodo višji tudi prihodki, ki
Ljubljani pripadajo kot glavnemu mestu, in sicer bo občina iz tega naslova prejela 16,3 milijona
evrov. Enake prihodke od dohodnine občina za zdaj načrtuje tudi v letih 2022 in 2023.
Na občini pričakujejo, da bodo prihodnje leto iz evropskih skladov počrpali dobrih 34,1 milijona
evrov oziroma približno 2,2 milijona več, kot so pričakovali ob pripravi prvotnega proračuna.
Optimistični so tudi, da bo stekla prodaja nepremičnin, ki jih občina za svoje delo ne potrebuje.
Predvsem na račun prodaje stavbnih zemljišč naj bi se leta 2021 v mestni proračun nateklo kar 39,8
milijona evrov. Leto pozneje je v proračunu načrtovana prodaja za 37,8 milijona evrov nepremičnin,
leta 2023 pa pričakovanja občine ponovno poskočijo, in sicer na kar 42,9 milijona evrov.

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

Zanimivo je, da naj bi mestni redarji in inšpektorji v prihodnjem letu izdali za nekaj manj kot 4,6
milijona evrov glob in kazni, kar je enako, kot naj bi v proračun prispevali letos. A v letih 2022 in
2023 naj bi mestni organi nadzora v proračun prinesli po kar nekaj več kot pet milijonov evrov.
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V

Novem mestu kmalu več sto novih stanovanj

treh do štirih letih naj bi v Novem mestu na območju Brod Drage in v Podbrezniku zgradili 200
do 300 najemniških stanovanj, pa tudi nekaj neprofitnih in oskrbovanih stanovanj za starejše.
Povpraševanje po stanovanjih trenutno močno presega ponudbo, zato tudi stanovanjski sklad v
mestu ob Krki vidi “veliko novih izzivov”.
V

-

Previous
Next

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

Fotografije 1/2

V Podbrezniku naj

bi

zraslo še pet novih blokov,

ki jih

bodo gradili vzporedno

z

obstoječimi. (Foto: Dragana Stanković)

Prihodnje leto naj bi v Novem mestu začeli graditi stanovanjske bloke v Podbrezniku, kmalu pa tudi
na območju Brod - Drage. Tako sta si vsaj zadala Mestna občina Novo mesto in Stanovanjski sklad
Republike Slovenije ob včerajšnjem podpisu pogodbe o zamenjavi nekaterih zemljišč. Na obeh
območjih naj bi tako skupaj dobili skoraj 400 novih najemniških stanovanj v blokih, med njimi tudi
varovanih stanovanj za starejše. Večino stanovanj naj bi zgradili v treh do štirih letih, skupaj z
zasebnimi investitorji pa se obeta okoli 500 novih stanovanj. »Vse to kaže, da danes v Novem
mestu povpraševanje po stanovanjih bistveno presega ponudbo,« pravi župan Gregor Macedoni.

V

zadnjih letih veliko individualnih gradenj

»V Novem mestu smo imeli v preteklih letih kar neki zastoj pri večstanovanjski gradnji. Še največji
kompleks z dvema blokoma s skupaj skoraj 120 stanovanji je zrasel na območju Broda. Tudi ta
investitor bo prihodnje leto nadaljeval gradnjo dodatnih 120 stanovanj,« je dejal Macedoni. Kot
pravi, pa je bilo v preteklih letih po celotni občini nadpovprečno veliko individualnih investicij. Po
njegovih podatkih je tako novomeška občina v lanskem letu s petimi gradbenimi dovoljenji na tisoč
prebivalcev močno prednjačila pred drugimi občinami.
Po besedah direktorja Stanovanjskega sklada Črtomirja Remca , je sklad pridobil zemljišča na
območju Brod - Drage že pred enim letom z odplačnim prenosom s slabe banke. »Z občino smo se
zdaj dogovorili, da tisti del zemljišča na tem območju, ki za nas ni aktualen, zamenjamo za
zemljišča v Podbrezniku, kjer si prav tako želimo skupaj z občino začeti čim prej graditi.« V
Podbrezniku so tako z menjavo zemljišča pridobili možnost za gradnjo treh blokov s skupaj 105
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stanovanji, še eno zemljišče pa je predvideno med drugim za oskrbovana stanovanja, kar pomeni
skupaj 150 stanovanj. »Prvi blok bi radi z občino gradili skupaj, če se bo prijavila na naš razpis za
soinvestitorstvo, hkrati pa bi začeli mi sami graditi tudi drugi blok. Upamo, da bomo lahko začeli
graditi že v prihodnjem letu,« dodaja Remec. Na območju Brod - Drage oziroma v Mrzli dolini bo
sklad gradil v prvi fazi približno 120 stanovanj in v nadaljnji še 30.

Manjkajo predvsem stanovanja za mlade družine
Po Macedonijevih besedah v Novem mestu manjkajo predvsem kakovostna stanovanja za mlade
družine. Drugi močan segment so ljudje, ki zasedajo kakovostna delovna mesta in prihajajo od
drugod. Hkrati na občini pričakujejo vse več povpraševanja tudi starejših, ki si želijo predvsem
manjša stanovanja z vključenimi določenimi storitvami. »Tako bomo morali v prihodnjih letih pokriti
kar celoten spekter povpraševanja,« dodaja Macedoni.

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

Kot dodaja Remec, stanovanjski sklad gradi tam, kjer so občine aktivne, imajo neko razvojno vizijo,
se krepi gospodarstvo in kjer se vzpostavljajo nove priložnosti za mlade družine. »Tako smo,
denimo, gradili v Kočevju, ko še nihče ni verjel v to, pa so se s prihodom industrije razmere
izboljšale. In tudi v Novem mestu se že kaže veliko novih izzivov.«
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Koprski gradbenik bo hotel Brdo prenovil za 11,5
milijonov evrov
Hotel Brdo na Brdu pri Kranju bo prenavljalo koprsko podjetje Makro 5 gradnje. Med štirimi
ponudbami je bila namreč njihova najcenejša, podjetje pa je predvidelo tudi najkrajši rok za
dokončanje del, kar je ob ceni pomembno vplivalo na odločitev naročnika.

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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Ko smo se maja letos, ko je generalni sekretariat vlade objavil drugi razpis za obnovo hotela Brdo, sprehodili po izpraznjenem
objektu, je v. d. direktorja JGZ Brdo (zdaj JGZ Protokolarne storitve RS) mag. Marjan Hribar opozoril, da so bile ponudbe, prispele na
prvi razpis, prenapihnjene. (Foto: Petra Mlakar)

Protokolarni hotel Brdo na Brdu pri Kranju bo prenavljalo koprsko podjetje Makro 5 gradnje. Tako se
glasi odločitev Javnega gospodarskega zavoda (JGZ) Protokolarne storitve RS, ki so jo včeraj
objavili na portalu javnih naročil. Kot je znano, sta se prva dva razpisa končala brez oddaje javnega
naročila, saj je višina ponudb presegala razpoložljiva sredstva. A predsedovanje naše države svetu
EU v drugi polovici prihodnjega leta je tik pred vrati, zato se, kot je v najnovejšem, tretjem razpisu
zapisal novi naročnik obnove Protokolarne storitve RS, z obnovo mudi. Poleg najnižje ponudbe si je
podjetje dodatne točke za pridobitev posla prislužilo z napovedano hitrostjo del: hotel bo obnovilo
za 11,5 milijona evrov, in to v pičlih 130 dneh.

Tokrat cenejše ponudbe
Medtem ko so se ponudbe na prejšnji razpis, ki ga je objavil še generalni sekretariat vlade, gibale
okoli 30 milijonov evrov, na prvem, pri katerem naj bi bila dela obsežnejša od zdaj predvidenih, pa
so bile še za okoli deset milijonov evrov višje, so bile številke, ki so jih oddali tokratni ponudniki,
nižje. Tri neizbrane ponudbe so se gibale okoli 20 milijonov evrov, je razvidno s portala javnih
naročil, kar pa je še vedno skoraj še enkrat več, kot znaša ponudba izbranega podjetja.
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Pri manj kot 20 milijonih evrov se je tokrat ustavila ponudba murskosoboškega Pomgrada, ki bi za
dela zaračunalo 19,2 milijona evrov, opravilo pa bi jih v 170 dneh. Deset dni manj in 300.000 evrov
več bi zahtevala dela, ki bi jih opravilo podjetje Lesnina MG oprema skupaj s Sugrad inženiringom,
Stillesom in podjetjem Riko. Najdražjo ponudbo je tokrat oddal CGP Novo mesto – družba za
gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, ki bi za 20,7 milijona evrov dela opravil v
170 dneh, je razvidno s portala javnih naročil.
Kako bodo v koprskem podjetju toliko hitreje in za toliko nižjo ceno obnovili že leto in pol izpraznjen
hotel, smo povprašali tudi vodstvo podjetja, a se na naša vprašanja včeraj še niso odzvali.

Koprčani so na Brduže prenavljali
Gre sicer za družinsko gradbeno podjetje, ki se ukvarja z gradnjo visokokakovostnih objektov
različnih vrst, od stanovanjske gradnje, poslovnih in tehnoloških prostorov do turističnih
kompleksov, je zapisano na njihovi spletni strani. Tam so opisani tudi začetki podjetja Makro 5
gradnje: »Leta 1955 je takratno podjetje SGP Nova Gorica v Kopru ustanovilo svojo podružnico, ta
se je leta 1974 preoblikovala v tako imenovano temeljno organizacijo združenega dela Gradbena
operativa Koper, ki je svojo samostojnost dosegla leta 1989 kot samostojno podjetje SGP Koper.
Podjetje je zaradi svojega dela postajalo vse bolj prepoznavno zlasti pri obsežni stanovanjski
gradnji na Obali in leta 2002 je prešlo v skupino Makro 5 gradnje ter se specializiralo za gradnjo za
trg,« piše na spletni strani podjetja.

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

Reference podjetja pa izdajajo tudi, da je na posestvu Brdo že opravljalo obnovitvena dela. Pred
enim letom je bilo namreč vodilni partner pri rekonstrukciji gradu Brdo, katere naročnik je bil
generalni sekretariat vlade. Z njim je podjetje sodelovalo tudi pred šestimi leti pri obnovi Vile
Zlatorog, protokolarnega objekta ob Blejskem jezeru. Trenutno pa podjetje med drugim izvaja
rekonstrukcijo stare tribune na mariborskem stadionu Ljudski vrt.
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Na Akademiji strojništva
nagradili dosežke s
področja inženirstva
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21.12.2020

Čas branja:

3

|

14:41

min

Nagradi za globalno prodornost slovenskega inženirstva
Marku Gorjupu, direktorju skupine TPV, in Marjanu
Pogačniku, direktorju podjetja Iskra Mehanizmi

Zveza

strojnih inženirjev Slovenije je na spletnem dogodku

Akademija strojništva podelila nagradi za globalno prodornost
slovenskega inženirstva, ki sta ju prejela direktor skupine TPV Marko
Gorjup in direktor podjetja Iskra Mehanizmi Marjan Pogačnik

.

Nagradi za življenjsko delo pa sta prejela upokojena profesorja Janez
Kopač in Janez Možina

.
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Vodilo letošnjega dogodka, ki je
prek spleta potekal v organizaciji
Zveze strojnih inženirjev Slovenije

Vljudno vabljeni k prijavi na

in soorganizaciji GZS

spletni izobraževalni dogodek

-

Združenja

kovinske industrije potekala, je

Dobre prakse pametnih

inženirstvo

tovarn 20. januarja 2021.

-

svet novih priložnosti.

Kot je v uvodnem nagovoru

Več informacij in prijave na

izpostavil predsednik zveze Iztok

pametna-tovarna.si.

Golobič , je dogodek namenjen
inženirjem in inženirkam
strojništva, "da kot stroka ocenimo
našo moč in vpliv, predvsem pa našo odgovornost za razvojno
usmerjenost v kakovostnejše življenje". Svoj pogled na inženirstvo sta
predstavila tudi zaslužni profesor Jože Hlebanja ter predsednik
Inženirske akademije Slovenije Mark Pleško

.

Na dogodku so direktorju skupine TPV Marku Gorjupu in direktorju
podjetja Iskra Mehanizmi Marjanu Pogačniku podelili nagradi za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

globalno prodornost slovenskega inženirstva.
Kot so zapisali v zvezi, je
Gorjupovo "odlično poznavanje
avtomobilske industrije rezultat
izkušenj, ki jih je v tej branži
pridobival 26 let". "V sebi nosi
visoko mero inovativne kulture.
Njegov svet je široko odprt, v
katerem vidi še veliko priložnosti."
Za Pogačnika pa so zapisali, da
"največ svoje energije posveča
razvoju sistema vodenja in

Foto: Mateja Bertoncelj

Marko Gorjup, direktor skupine
TPV

kontrolingu". "Sam meni, da so za
učinkovito vodenje potrebni
sistem, podatki in ljudje. Je predan delu in vedno odprt novim
priložnostim."
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Upokojenima profesorjema
Fakultete za strojništvo
Univerze v Ljubljani Janezu
Kopaču in Janezu Možini pa so
podelili nagradi za življenjsko delo
"za požrtvovalno delovanje na
področju inženirstva in
strojništva."

Foto: Jure Makovec

Janez Kopač je na Fakulteti za

Marjan Pogačnik, direktor
podjetja Iskra Mehanizmi

strojništvo ustanovil Katedro za
menedžment obdelovalnih
tehnologij in bil njen dolgoletni

vodja. Njegov koncept dela je timsko delo, povezovanje

s

sodelavci in

z

industrijo za skupno reševanje problematike. Janez Možina pa je leta
1995 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani ustanovil Katedro za
optodinamiko in lasersko tehniko. Kot sintezo optoakustike in laserskih
obdelovalnih procesov je dotlej ločeno obravnavane raziskovalne teme

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

povezal v novo interdisciplinarno znanstveno področje Optodinamika.
V drugem delu dogodka so na okrogli mizi najvidnejši predstavniki
gospodarstva in izobraževalnih ustanov pojasnili, kje vidijo svet novih
priložnosti.
Gorjup je poudaril, da uspešno vodenje v času stalnih sprememb zajema
več vidikov, to so odlični sodelavci, ki se povezujejo v time, pravi ljudje na
pravih položajih, pravilna in pravočasna komunikacija na vseh nivojih,
motivacija sodelavcev, odgovornost in pristojnost za vsakega zaposlenega.
Da je v kriznih časih v ospredje bolj prišla zanesljivost sodelovanja

s

kupci

ter dobri odnosi, pa je izpostavil Pogačnik. Po njegovih besedah se bodo
nekatere osnovne življenjske vrednote prenesle tudi v poslovni svet,
trenutni čas pa je tudi dobra priložnost, da se preveri profil in koncept
podjetja.
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Direktor podjetja Yaskawa Europe Robotics Kosler je menil, da se bo
industrija priselila nazaj v Evropo, trend vidi v avtomatizaciji, robotizaciji
in digitalizaciji, posledično bo narasla tudi potreba po inženirskem kadru
z

znanjem mehatronike, digitalizacije in analitike podatkov.

Ob koncu okrogle mize je predsednik uprave Kolektor Group
Radovan Bolko povzel, da, če želimo biti konkurenčni in dobri,
moramo združiti znanje in kompetence, ki jih že imamo, tehnologijo
umetne inteligence in vsebine iz desne polovice možganov, kot sta
komunikacija

z

ljudmi in razumevanje ljudi.

V okviru Akademije strojništva so raziskovalci iz akademskega in
industrijskega okolja prikazali inženirska spoznanja v obliki prispevkov,
ki so objavljeni v posebni številki revije Svet strojništva. Podelili so tudi
posebno priznanje za uspešen prenos znanj in izkušenj Iz roda v rod
inženirstvo utira pot, ki ga je prejel Marijan Brajdih iz podjetja Iskra
Varjenje

.

V Zvezi strojnih inženirjev Slovenije

z

organizacijo Akademije strojništva
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že vrsto let vzpodbujajo povezovanje inženirjev vseh generacij, opozarjajo
na pomembnost inženirskega poklica ter se vsako leto najboljšim
poklonijo

s

podelitvijo nagrad in priznanj.
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Januarske dražbe: stanovanja in hiše, hotel
na Obali, apartmaji na Bledu, ranč v Halozah,
letalo ...
Čas branja: 10 min

Shrani

Več

0

iz

teme

.

21.12.2020 17:09

Izbor najbolj zanimivih dražb

v

prvem mesecu novega leta

Aleš Perčič Uroš Božin
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,

Več

iz

teme

Obveščaj me o novih člankih

:

nepremičnine

dodaj

dražba

dodaj

cene nepremičnin

dodaj

TCRG

dodaj

Class

dodaj

:

nepremičnine >
Okrajno sodišče

dražba >
v...

>

cene nepremičnin >

Adria Airways >

TCRG >

Okrajno sodišče

v...

>

Class >
Robert Šuran >

Miran Vuk >

Po novoletnih praznikih se bo na dražbah v stečajnih in izvršilnih postopkih
znašlo več zanimivih nepremičnin. Pripravili smo pregled januarskih dražb, ki
jih po praznikih ne smete zamuditi. Naprodaj bo več stanovanj, hiš, poslovnih
prostorov ter letalo. Stanovanja smo našli v Ljubljani, Kamniku, Novi Gorici ter
Portorožu. Na dražbah se boste lahko potegovali za hišo z bazenom v
ljubljanskih Kosezah ter hišo v Cerkljah na Gorenjskem.
Naprodaj bo tudi turistični ranč z vinogradom v Halozah, hotelski kompleks v
Kortah nad Izolo ter počitniška hiša v Termah Čatež . Na Bledu se prodaja
turistično-gostinski objekt z devetimi apartmaji, v stečaju Adrijine letalske šole
pa bo naprodaj manjše letalo.

Hiša z bazenom v Ljubljani za dobrih 400 tisočakov

54

Finance.si
Država: Slovenija

21.12.2020
Ponedeljek, 17:09

Kazalo

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

https://drazbe.finance.si/8969727/Januarske-drazbe...

2 / 11

V izvršilnem postopku družbe Pretor bo
20. januarja na prvi dražbi naprodaj
stanovanjska hiša v ljubljanskih
Kosezah . Leži na Štirnovi ulici 8,
nedaleč stran od Koseškega bajerja. Na
zemljišču, ki meri 681 kvadratnih
metrov, stojijo stanovanjska hiša in
garaža ter bazen na dvorišču. Celotno
zemljišče je ograjeno. Hiša je bila
zgrajena leta 1972, obnovljena pa leta
2005. Enostanovanjska hiša obsega
pritličje, nadstropje in prizidek.
Prizidek je po ugotovitvah cenilca
neskladja gradnja. Cenilec domneva, da
je nelegalno gradnjo mogoče
legalizirati. Trenutne ograje bo treba odstraniti, ker po višini in tipu niso
skladne z urbanističnim načrtom.
Hiša ima skupno 270 kvadratnih metrov površin, od tega je 135 kvadratov
uporabnih površin. Zaprta terasa ima 32,3, odprta pa 46,8 kvadratnega metra.
Ena garaža je v prizidku hiše, druga je samostoječa znotraj ograje. Na dvorišču
so zagotovljena še tri parkirna mesta, izhaja iz cenitve. Vrednost hiše je
ocenjena na 580 tisoč evrov, na prvi dražbi pa je cena postavljena pri 406 tisoč
evrih.

Hiša v Cerkljah na Gorenjskem

55

Finance.si
Država: Slovenija

21.12.2020
Ponedeljek, 17:09

Kazalo

https://drazbe.finance.si/8969727/Januarske-drazbe...

3 / 11

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

Konec januarja se boste lahko v enem od stečajev fizičnih oseb potegovali za
stanovanjsko hišo v vasi Adergas v okolici Cerkelj na Gorenjskem. Od Kranja
je oddaljena okoli 11 kilometrov. Na dražbi bo naprodaj komplet petih zemljišč
površine 982 kvadratnih metrov. Na njih leži stanovanjska hiša iz leta 1968 ter
delavnica iz leta 1975. Stanovanjska hiša ima tri etaže in skupno površino 297,6
kvadratnega metra. V kleti so kletni prostori in kurilnica, v pritličju kuhinja,
jedilnica, toaletni prostor in dve sobi, v mansardi pa preostale stanovanjske
površine in terasa. Hiša je vzdrževana, ugotavlja cenilec.
Delavnica ob hiši, ki meri 275,6
kvadratnega metra, nima fasade. V
pritličju je delno izdelana, nadstropje
delavnice pa ni izdelano. Dvorišče je
asfaltirano. Tržna vrednost celotnega
kompleta nepremičnin je bila ocenjena
na 247.154 evrov, likvidacijska pa na
dobrih 200 tisočakov. Na tretji dražbi je
cena postavljena pri 158.179 evrih.
Dražba bo 26. januarja v Celju.

Stanovanje v Kamniku za 90 tisoč evrov
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V izvršilnem postopku na okrajnem sodišču v Kamniku bo na dražbi naprodaj
stanovanje v Kamniku . Je v prvem nadstropju večstanovanjskega bloka na
Livarski ulici. Meri 43,9 kvadratnega metra in sestoji iz hodnika, sobe, kuhinje z
jedilnim kotom, kopalnice, shrambe in zaprtega balkona. Pripada mu še kletna
shramba, ki meri 3,6 kvadratnega metra. Okna in notranja vrata so lesena, talne
obloge PVC, v sobi lamelni parket, v kopalnici in na balkonu keramika. Vhodna
vrata so novejša, protivlomna, izhaja iz cenitve. Stanovanje je dobro vzdrževano
in v dobrem stanju, še ugotavlja cenilec. Vrednost nepremičnine je ocenjena na
102 tisoč evrov. Na prvi dražbi bo naprodaj za 90 tisoč evrov. Dražba bo 20.
januarja, rok za plačilo varščine pa 15. januar.

Enosobno stanovanje v Mostah za 83 tisočakov

Okrajno sodišče v Ljubljani bo na prvi dražbi prodajalo enosobno
stanovanje v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta na Zaloški
cesti 16 v Mostah. Kot izhaja iz cenitve, stanovanje meri 42,5 kvadratnega
metra, pripada mu še klet velikosti osem kvadratnih metrov. Stavba je bila
grajena leta 1885, zadnjič je bila prenovljena (fasada in streha) leta 1985.
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Sestavljena je iz kleti, pritličja in dveh nadstropij ter podstrešja. Na prvi dražbi
bo stanovanje naprodaj za 83.325 evrov, kar je enako ocenjeni vrednosti
stanovanja. Dražba bo 13. januarja, zadnji rok za plačilo varščine pa je 8. januar.
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Hiša na Igu za 135 tisočakov

V postopku dveh osebnih stečajev bo januarja naprodaj stanovanjska hiša v
naselju Podgozd v občini Ig. Od Ljubljane je oddaljena približno 17
kilometrov. Po podatkih iz cenitve je sestavljena iz kleti, pritličja in mansarde.
Celotna površina je 194 kvadratnih metrov, uporabna površina meri 145
kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 2005. Na parceli ob njej je
postavljena vrtna uta. Hiša se v stečajnem postopku prodaja že dobro leto in
pol. Vrednost hiše je ocenjena na 203.800 evrov, za kolikor je bila naprodaj na
prvi dražbi. Na četrti dražbi je cena določena pri 135 tisoč evrih, kar je desetino
manj v primerjavi s predhodno prodajo. Dražba bo 14. januarja.

Stanovanje v Novi Gorici za 60 tisočakov
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Iz stečajne mase fizične osebe bo znova na voljo dvosobno stanovanje v
prvem nadstropju na naslovu Cankarjeva ulica 9 v Novi Gorici . Stavba
je bila zgrajena leta 1970, fasada je bila obnovljena leta 2003, streha pa leta
2005. Stanovanje skupno meri 46,5 kvadratnega metra. Dva kvadrata je velika
kletna shramba, 44,5 kvadratnega metra pa je bivalnih površin. Gre za tretji
poskus prodaje. Na prvi je bilo stanovanje neuspešno naprodaj za 77.500 evrov.
Druga dražba je bila preklicana zaradi koronavirusa. Tokrat je cena znova
postavljena pri 60 tisočakih. Rok za oddajo ponudb je 8. januar.
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Stanovanje v Luciji cenejše za okoli 119 tisočakov

V enem izmed osebnih stečajev je naprodaj stanovanje v Luciji . Gre za 73
kvadratnih metrov veliko stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na Ulici
istrskega odreda ob glavni cesti med Portorožem Strunjanom. Hiša je bila
zgrajena leta 1981. Streha in fasada sta bili obnovljeni leta 2004, okna v
stanovanju pa leta 2006. Stanovanje je zasedeno, a je bil po besedah stečajne
upraviteljice že izdan sklep o izpraznitvi, zato večjih zapletov pri tem ne
pričakuje. Na prvi dražbi je stanovanje naprodaj po izklicni ceni 148.400 evrov,
tokrat pa je cena nižja za slabo četrtino in znaša 118.720 evrov. Dražba bo 20.
januarja v Ljubljani.

Apartma v Termah Čatež za 20.400 evrov
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Iz stečaja Adrie Airways je naprodaj opremljen počitniški apartma v
enem od tipskih dvojčkov v kampu Term Čatež. Apartma ima 46,9 kvadratnega
metra površine in je v dveh etažah (dupleks). V pritličju so kopalnica, predsoba,
kuhinja in dnevna soba. Ob vhodu v objekt je tlakovano dvorišče s parkirnimi
mesti, na drugi strani je terasa. V mansardi sta dve sobi, v eni je spalnica. V
sobah in dnevnem prostoru je položen parket, v preostalih keramika. Po
navedbah sodne cenilke je potrebna celostna osvežitev notranjosti, sicer pa je
objekt solidno vzdrževan.
K opremi, ki jo bo dobil kupec, med drugim sodijo bojler, električna radiatorja
za ogrevanje, pohištvo, TV-sprejemnik, hladilnik, klimatska naprava, štedilnik
in podobno. Celoten seznam boste našli na našem dražbenem portalu. Izklicna
cena na drugi dražbi znaša 20.400 evrov, v prvem poskusu, ko je bil apartma
naprodaj po ocenjeni tržni vrednosti 24 tisoč evrov, kupca ni bilo. Pozor: novi
lastnik apartmaja bo moral tako kot drugi lastniki počitniških apartmajev v
Termah Čatež plačevati tudi mesečni pavšal upravljavcu. Ta po podatkih
stečajnega upravitelja znaša okoli 220 evrov na mesec, odvisno od meseca.
Zavezujoče ponudbe za nakup je treba oddati do 18. januarja.

Devet apartmajev z gostilno na Bledu za dobrih 300
tisočakov
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Okrajno sodišče v Radovljici bo v eni od izvršb na javni dražbi prodajalo
turistično-gostinski objekt na Kajuhovi cesti na Bledu , ki je od središča
Bleda in jezera oddaljen približno kilometer. Kot je razvidno iz cenitve, je v
objektu devet apartmajev, gostinski lokal in trgovina, pred objektom pa je
asfaltirano parkirišče površine 599 kvadratnih metrov.

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

Stavba, ki meri 757 kvadratnih metrov, je zgrajena v treh etažah. V pritličju sta
gostinski lokal (225 kvadratnih metrov) in trgovina (180 kvadratnih metrov), ki
je v postopku predelave v dodatne apartmaje. Gostinski lokal obsega vetrolov,
prostor za goste s pultom, sanitarije, zimski vrt, dve zunanji terasi, kuhinjo,
pomivalnico.
V nadstropju je devet apartmajev velikosti od 20 do 39 kvadratnih metrov. V
času izdelave cenitve (leta 2017) so bili apartmaji prenovljeni. V neposredni
bližini objekta so tudi Sparov in Mercatorjev supermarket ter bencinska postaja.
Ocenjena vrednost nepremičnin na Bledu znaša 603 tisoč evrov, na drugi dražbi
pa bo naprodaj s 50-odstotnim odbitkom, torej za 301.500 evrov. Dražba bo 18.
januarja na radovljiškem sodišču.

Hotelski kompleks nad Izolo za 1,7 milijona evrov
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Stečajni upravitelj Robert Šuran do
11. januarja zbira zavezujoče ponudbe
za nakup hotela v Kortah nad Izolo .
Kot izhaja iz razpisa dražbe, gre za
trizvezdični hotel, ki je deloval pod
imenom Guesthouse Stara šola.
Hotelski kompleks je sestavljen iz treh
objektov, skupnega dvorišča, bazena in
vrta.
V prvem objektu, ki meri 392
kvadratnih metrov, je 17 nastanitvenih
sob in štiri samostojne kopalnice. V
kleti sta skladišče in savna. V drugem
objektu površine 197 kvadratnih metrov
so štirje luksuzno opremljeni apartmaji,
vsak ima dve sobi, kuhinjo in kopalnico.
Ogrevanje je prek toplotne črpalke.
Tretji objekt pa meri 457 kvadratnih
metrov, v njem pa so recepcija, prostori za zaposlene, jedilnica, kuhinja ter sejna
soba. V zgornji etaži sta dva apartmaja. Iz jedilnice je izhod na manjši vrt, pred
objektom sta tudi terasa in zunanji bazen.
Hotel se prodaja skupaj z opremo, ki jo sestavlja 486 premičnin. Podrobnosti
dobite v dražbenem razpisu .
Poleg tega se v sklopu hotela prodaja
tudi starejša stanovanjska hiša v
neposredni bližini hotela. Kot je
razvidno iz razpisa dražbe, je potrebna
celovite obnove, je pa v njej možno
urediti sobe ter jih kot del razširjene
ponudbe priključiti hotelu. Izklicna
cena za vse skupaj na prvi dražbi znaša
1,737 milijona evrov.
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Ranč Mirana Vuka za 850 tisočakov

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

V osebnem stečaju nekdanjega župana
Zavrča Mirana Vuka je naprodaj
turistično-kmetijski kompleks v
Turškem Vrhu v občini Zavrč .
Izklicna cena na prvi dražbi je določena
pri 850 tisoč evrih. Kot pravi stečajni
upravitelj Dragan Manjulov , bi bil nakup najbolj primeren za nekoga, ki se
profesionalno ukvarja z vzrejo dirkalnih konj, ali pa nekoga, ki bi na območju
razvijal kmečki turizem. »Ko sem proučeval zadeve, tudi v tujini, sem ugotovil,
da je vrednost celotnega kompleksa nižja od vrednosti dobrega dirkalnega
konja,« pravi Manjulov.
Naprodaj je namreč 132 tisoč
kvadratnih metrov kmetijskih zemljišč
in vinogradov, 37 tisoč kvadratnih
metrov gozdnih zemljišč in 11.500
kvadratnih metrov površin, na katerih
je več objektov:
gospodarski objekt s hlevom in prostorom za shranjevanje mehanizacije
(477 kvadratnih metrov),
nadstrešek z vrtljivo konstrukcijo in prostorom za sprehajanje konj (220
kvadratnih metrov),
turistični objekt z dvema apartmajema, kmečko sobo s kuhinjo in vinsko
kletjo (361 kvadratnih metrov) in
starejši, dotrajan stanovanjski objekt.
Zunanje površine, na katerih je med
drugim pergola z gostinskim
objektom
Dražba je razpisana za 20. januar, vsi
interesenti morajo dan pred dražbo vplačati 42.500 evrov varščine.

»Zračni taksi« za 45 tisočakov
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Stečajni upravitelj Adrijine letalske šole išče kupca za še zadnje šolsko letalo
ameriškega proizvajalca Piper Aircraft . Izklicna cena na drugi dražbi je
določena pri 45 tisoč evrih. Gre za štirisedežno letalo, zasnovano za
usposabljanje pilotov, sicer pa se lahko uporablja tudi kot zračni taksi oziroma
za osebno uporabo, izhaja iz cenitve. Letalo je dolgo dobrih sedem metrov,
razpon kril je devet metrov, višina letala pa 2,5 metra. Tehta 544 kilogramov in
ob maksimalni hitrosti 230 kilometrov na uro lahko preleti skoraj 900
kilometrov. Letalo trenutno ni plovno – nima veljavnega pregleda plovnosti in
potrebuje nekaj popravil. Dražba bo 7. januarja.
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Kmetijska zemljišča – posel ali vrednota?
RADIO SLOVENIJA 1, 21.12.2020, STUDIO OB 17-IH, 17:04
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Dober dan. Za tiste, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane, so kmetijska zemljišča vsak dan bolj dragoceni strateški naravni
vir. Kmetje prežijo na možnosti, kako bi prišli do dodatnih kmetijskih zemljišč, ki jih potrebujejo za razvoj in izboljšanje
konkurenčnosti. Tudi občine in drugi investitorji imajo apetite po kmetijskih zemljiščih v ravninah, nikoli po zemljiščih, ki so
v zaraščanju. Potreba po aktivnejši kmetijsko zemljiški politiki postaja vse bolj izrazita. Hkrati pa odpiranje tega vprašanja
prinaša interesne konflikte in politično občutljivost odločitev. Trenutna zakonodaja na področju kmetijskih zemljišč v
Sloveniji zavira delovanje zemljiškega trga in ne nudi podpore prestrukturiranju kmetijstva. V javni razpravi je predlog
noveliranja zakona o kmetijskih zemljiščih, ki med drugim zvišuje odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in prinaša možnost razdruževanja solastnine v denacionalizaciji vrnjenih kompleksov. Je to dovolj za aktivno
vodenje kmetijsko zemljiške politike? O tem se bom Jernejka Drolec pogovarjala z gosti Studia ob 17-ih. Jožetom
Podgorškom, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in Romanom Žvegličem, predsednikom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije. Lepo pozdravljena tukaj v studiu. Dober dan.
JOŽE PODGORŠEK (minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Dober dan.
ROMAN ŽVEGLIČ (predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije)
Dober dan.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)

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

No, pogovarjali se bomo tudi z Ireno Majcen, direktorico Sklada kmetijskih zemljišč, ki je z nami na telefonski zvezi.
Dober dan, gospa Majcnova.
IRENA MAJCEN (direktorica Sklada kmetijskih zemljišč)
Dober dan vam v studiu in vsem poslušalcem.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
No, vključili pa bomo tudi nekaj posnetih pogovorov. Najprej na začetku seveda ne moremo mimo tega vprašanja.
Gospod Jože Podgoršek, tu nastopate kot kmetijski minister. Ampak kako boste glede na to, da je vaš ministrski kolega
za zdravje Tomaž Gantar odstopil in da je šla stranka DeSUS iz koalicije, vi nadaljevali svoje delo?
JOŽE PODGORŠEK (minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
To je seveda v tem trenutku eno veliko vprašanje, ampak kolikor vemo kakšni so bili sklepi stranke DeSUS, da stranka
odide iz koalicije, medtem ko ministri pa vendarle nadaljujemo s tem našim delom, tudi sam spoštujem te sklepe organov
stranke in v tem trenutku tudi lahko zagotovim, da še vedno uživam podporo predsednika vlade pri tem svojem delu.
Tako, da v tem trenutku še vedno prosto nadaljujemo z vsemi polnimi pooblastili to delo na našem ministrstvu.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Kot seveda član DeSUS-a?
JOŽE PODGORŠEK (minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Zaenkrat seveda kot član DeSUS-a, seveda.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
No, tukaj smo mi sicer danes se zbrali, da bomo govorili o zemljiški kmetijski politiki in bi prosila še to, minister
Podgoršek, da predstavite spremembe in novosti, tako da jih naštejete v nekaj točkah. Kaj prinaša ta novela, predlog
novele?
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JOŽE PODGORŠEK (minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ja, v bistvu lahko kar poskušam odgovorita, ali je tisto kar ste že sama naštela dovolj za resno zemljiško politiko in
spremembo. Zagotovo ni to dovolj in tudi sam zakon prinaša bistveno več rešitev, kot ste jih uvodoma naštela. Na nek
način, pa grem kar po vrsti, da ne bomo kaj pozabili. Širimo nabor objektov in posegov v prostor, torej na kmetijska
zemljišča, kjer bi lahko postavljali tudi rastlinjake, prefabrikate za pridelavo zelenjave v tleh, na kmetijskih zemljiščih do
nižje bonitete. Potem se uvaja instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč v postopkih OPN, občinskih prostorskih
načrtih in državnih prostorskih načrtih. Dviguje se že omenjena višina odškodnine zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč. Predlaga se tudi prepove postavljanja reklamnih panojev ter drugih oblik oglaševanja na kmetijskih
zemljiščih. Razširila se je možnost dajanja kmetijskih zemljišč v začasno upravljanje skladov, v kolikor je lastnik
neznanega prebivališča ali nima zakonitega zastopnika in se s temi zemljišči ne gospodari kot dober gospodar. Naj
omenim, da je to samo korak od tega, kar je sedaj v zakonu napisano nazaj, na podlagi zdajšnjega zakona se ta možnost
začasnega upravljavca določi za zemljišča, ki so že v zaraščanju. Mi predlagamo, da vseeno naredimo še korak prej,
torej še pred samim zaraščanjem. Ravno tako se v tem zakonu in kar na veliko področjih debirokratizirajo nekateri
postopki. Gre za poenostavitev vročanj upravnih pisarn v zemljiških operacijah. Ravno tako ne bo potrebno več delat
overitev podpisov za zemljiške operacije. Brez vpisov v zemljiško knjigo, spreminja se vrstni red predkupnih
upravičencev, kjer je sedaj res velik poudarek lokalnemu kmetu. Ravno tako, kot ste že omenila, se uvajajo nove
operacije za razdružitev solastnine, bodisi v komasacijah ali pa v samih postopkih agrarnih teh operacij in ravno tako
govorimo o tem, da se uvaja možnost uvedbe investicij s strani države za namakalne sisteme, kajti pogosto ugotavljamo,
da imamo na marsikakšnem lokalnem območju možnost, da se kmetje strinjajo z uvedbo namakalnega sistema, da
imamo vodni vir, pa nimamo investitorja kot lokalno skupnost in pa odpravlja se status zaščitene kmetije v pravnih poslih
med živimi. Medtem, ko se še vedno ohranja v postopkih samega dedovanja. Ocenjujemo, da vendarle ta zakon na nek
način že kaže neko novo skrb za kmetijska zemljišča in tudi neko novo možnost, predvsem pri teh nakupih. Seveda pa,
ko govorimo o zemljiški zakonodaji, nas še vedno čaka drugo vprašanje, to je vprašanje zakona o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov, ki pa v večji meri govori o oziroma ki ga v tem trenutku nismo odprli, zaradi tega ker še vedno iščemo
tisto glavno kompromisno rešitev, kako z zakupi zemljišč v lasti Republike Slovenije.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)

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

Roman Žveglič, kako na ta predlog zakona, ki je v javni obravnavi, in ki kot smo slišali želi urediti predvsem nekaj
neproblematičnih vprašanj na področju zemljiške zakonodaje, gledate v Kmetijsko gozdarski zbornici?
ROMAN ŽVEGLIČ (predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije)
Ja, lep pozdrav tudi v mojim imenom. V Kmetijsko gozdarski zbornici smo si seveda želeli veliko bolj ambiciozen zakon.
Zakon, ki bo resnično šel v smer zemljiške politike, se pravi v povečanje velikosti slovenskih kmetij, kajti vedeti moramo,
da smo v zadnjih desetih letih na tem področju naredili to, da so se povprečno za pol hektarja ali še ne za pol hektarja
zvišale, povečale slovenske kmetije. Na drugi strani pa seveda imamo ene velike firme, včasih smo se zgražali, ko je bila
še Anglija v Evropski uniji, da največ subvencij dobi, se pravi angleška kraljica, jaz lahko rečem, da imamo v Sloveniji kar
enih devet angleških kraljic okoli velikosti, po velikosti ukrepov kmetijske politike, ki jih dobijo. Zato smo seveda v
Kmetijsko-gozdarski zbornici na seji, ki se je začela v petek in jo bomo nadaljevali v torek, ampak to točko smo že
obdelali, ugotovili, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, da se tak zakon ne more iti prvič v postopek v času
korona ukrepov, ko ne moramo naredit kvalitetne predstavitve in kvalitetne razprave potrjeno z vsemi našimi izvoljenimi
strukturami in da se ta zakon naj umakne iz procedure in se naj začne, ko bo država odprta in potem naj bo tri mesece
časa za to obravnavo. Kajti prepričani smo, da vse te lepotne popravke, ki jih zakon sicer zdaj našteva, ki pa seveda niso
vsi lepotni popravki, da gredo pa nekaj členov tega tudi v izključno škodo kmetom.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
No, zdaj ta predlog je še v obravnavi in predlagam, da se ustavimo pri nekaj teh novostih, ki jih je tudi minister že na
začetku naštel. Recimo pa se pogovorimo malce o komasacijah. To je velika novost, kot omenjeno. Pri komasacijah je
predvidena možnost razdružitve solastnine na kmetijskih zemljiščih, pri katerih je solastnik Sklad kmetijskih zemljišč.
Irena Majcen, lahko to razložite? Kaj to pomeni in koliko je v Sloveniji takih primerov, ko so bili v končanih
denacionalizacijskih postopkih vrnjeni sklopi zemljišč kar v solastništvu?
IRENA MAJCEN (direktorica Sklada kmetijskih zemljišč)
Rada bi vseeno povedala, da 27. člen zakona o denacionalizaciji je predvidel tri oblike razdružitve solastnine. Eden je
dogovorni, potem je pravdni in pa komasacije. Zdaj glede na to, da vemo, da je bil zakon o denacionalizaciji sprejet
davnega leta 1991, potem sama komasacija v postopku razdružitve solastnine ni nobena novost. Res pa je, da se je
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približno pred osmimi leti, ne vem po kakšnem naključju, končala doba razdružitve solastnine v postopkih komasacij. Zdaj
smo ponovno to obudili. To pa predvsem zaradi tega, ker na skladu gospodarimo ali pa upravljamo 60 tisoč hektarov v
lasti Republike Slovenije in od teh 60 tisoč hektarov je 9 tisoč, to je približna številka, 9 tisoč hektarov zajetih v sklopu,
kjer je solastnina. Te solastnine pa je približno 30, 31 tisoč hektarov, torej približno polovico vsega, vse mase kmetijskih
zemljišč, s katerimi gospodarimo na skladu. Dejstvo, da gospodariti ali pa upravljati z lastnino v postopkih, kjer je
nedorečeno, torej je ta solastnina nerazdružena, se je najbolj nam pokazalo v primeru KŽK Kranj, kjer je seveda takšno
gospodarjenje pravno tudi zelo zapleteno in zelo težko.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Hvala lepa. To je pa prav dobra iztočnica, ker namreč imamo prav ta primer pripravljen. Možnost delitve solastnine v
komasacijskih, te možnosti so veseli kmetje, solastniki zemljišč na Sorškem polju in soglasja je podpisalo več kot 90
odstotkov lastnikov in solastnikov, ki bi radi zemljišča dobili tudi v posest. KŽK namreč zemljo na Sorškem polju še vedno
obdeluje brez urejenih pogodbenih razmerij. Na kranjski upravni enoti so pojasnili, da se je KŽK kot upravljalec v
postopkih vračanja zemljišč upravičencem pritoževal in posredoval dokazila o kompleksih. Upravna enota je zemljišča
vračala kot solastnino na 44-ih kompleksih, kar je 770 hektarov. Postopki se še vedno vlečejo. Lastniki obdelovalno
zemljo najemajo drugje. V komasacijskem odboru pa opozarjajo na neurejena lastniška razmerja. Vse skupaj predolgo
traja, je Aljani Jocif najprej povedal predsednik komasacijskega odbora Robert Langerholc.
ROBERT LANGERHOLC (predsednik komasacijskega odbora)
Zadeva se vleče že iz 90-ih let prejšnjega stoletja, ko so se izdale prvo odločbo o denacionalizaciji. Sedaj smo pa v letu
2021 pa zadeva še vedno ni rešena. Tukaj govorimo o cirka sto solastnikov na tem območju in nekak moramo se vsi
strinjati, da se ta komasacija izvede. Poleg njih imamo pa še kar nekaj soglasodajalcev. Največja cokla bi lahko bil Zavod
za varstvo kulturne dediščine, saj je to območje razglašeno kot kulturna krajina in s svojimi omejitvami lahko tudi ustavi
postopek. Prepoveduje namreč združevanje parcel, ki pa je ključno za izvedbo komasacije. Želimo biti enakovreden
partner v tem postopku. Država je pač naredila v preteklosti tako kot je njim pasalo.
ALJANA JOCIF (novinarka)

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

Na Sorškem polju tudi primanjkuje obdelovalne zemlje. Kako se kmetje, nekateri bi tudi radi širili dejavnost, znajdejo,
kako pridobijo manjkajoča zemljišča?
ROBERT LANGERHOLC (predsednik komasacijskega odbora)
Problem ni samo v pomanjkanju kmetijskih zemljišč. Problem je tudi v visokih cenah, saj zaradi ponudbe in
povpraševanja se ta cena giblje okrog 6 evrov za kvadratni meter, kar pomeni, da je za en hektar kmetijskega zemljišča
danes treba plačati vsaj 60 tisoč evrov in je iz poslovanja kmetije to težko zagotoviti. Posledično so pa tudi najemnine
zelo visoke. Kako pa kmetje rešujejo to situacijo? Najemajo zemljišča v drugih občinah, na primer Šenčur, Vodice, Škofja
Loka, kar pa seveda prinaša s sabo višje stroške in pa več časa za obdelavo teh kmetijskih zemljišč. Vse to po
predpostavki, da imamo pred nosom praktično večjo količino kmetijskih zemljišč v teh kompleksih okoli farme na
Sorškem polju, katerih pa zaradi neurejenih lastniških in najemnih razmerij ne morejo uporabljati.
ALJANA JOCIF (novinarka)
Na upravni enoti v Kranju pa so pojasnili, da se v zvezi z reševanjem zapuščinskih postopkov in po novem tudi postopkov
komasacija še ugotavlja, da na podlagi kakšne pravnomočne odločbe o denacionalizaciji ni bil izvršen vpis lastninske
pravice v korist upravičenca v zemljiško knjigo in je potrebno to izvršiti. Kakšen je vaš komentar?
ROBERT LANGERHOLC (predsednik komasacijskega odbora)
Že od začetka postopka denacionalizacije smo nad upravno enoto in državo zelo razočarani. Mnenja smo, da bi se
morala vrniti zemljišča, ki so bila odvzeta, saj še vedno obstaja parcelacija iz časa Marije Terezije in so vse parcele
oziroma parcelne številke, ki so bile odvzete, še vedno tam. Seveda pa zaradi politike takratne in potrebe po ohranitvi
umetne tvorbe KŽK-ja, upravna enota izvedla postopek, tako da smo solastniki oziroma tisti, ki jim je odvzeta zemlja,
dobili deleže na teh kompleksih, kar predstavlja verjetno edinstven primer v Republiki Sloveniji. To je tudi srž problema in
vse ostalo, kar se je dogajalo potem in se še dogaja je le posledica te škodljive odločitve politike in države. Nimamo
podatka, koliko kmetij se je zaradi tega zaprlo. Od takrat, ko se je ta zemlja odvzela, potem s postopkom
denacionalizacije pa z odkupi deležev na kmetijskih zemljiščih, delež države na tem območju povečal na 50 procentov.
Zato smo mnenja, da bi se morala ta zemlja, državni delež razdeliti med aktivne kmetije, ki delujejo na tem območju.
ALJANA JOCIF (novinarka)
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Ali drži podatek, da ima KŽK GERK-e še vedno na vseh površinah in še kar upravlja z zemljo lastnikov zemljišč tudi še
danes?
ROBERT LANGERHOLC (predsednik komasacijskega odbora)
Ja, vaš podatek drži. KŽK ima še vedno vpisane vse GERK-e, kljub temu da smo na upravno enoto Kranj in Škofja Loka
že v začetku leta preko odvetniške družbe dali zahtevo, da se vsi GERK-i, za katere ni sklenjenih najemnih pogodb,
umaknejo iz registra. Do današnjega dne tega odgovora oziroma rešitve naše zahteve še nismo dobili.
ALJANA JOCIF (novinarka)
Kako, gospod Langerholc, vse te nerešene zadeve, tudi negotovost vplivajo na same kmetije, morda tudi na bodoče
prevzemnike kmetij?
ROBERT LANGERHOLC (predsednik komasacijskega odbora)
Ta negotovost ni dobrodošla. Kmetije se zapirajo na tem območju. Mladi se pač ne odločajo, da bi nadaljevali z
večstoletno prakso pridelave hrane na tem območju. Tudi mogoče zaradi vse večje konkurenčnosti in prihoda večjih
pridelovalcev hrane in organizaciji, ki delujejo na tem območju.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Gospa Irena Majcen, prejle sva govorili že o tem. No, zdaj pa tale primer na Sorškem polju. Me zanima najprej, ali je
sklad res odpovedal zakupno pravico KŽK-ju na tem območju in zakaj?
IRENA MAJCEN (direktorica Sklada kmetijskih zemljišč)

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

Zadeva se je dogajala konec leta 2019 pa tekom leta 2019. Najprej smo pozvali KŽK po številnih prijavah, da dajejo
zemljišča v zakup, da nam obrazložijo in zahtevali smo tudi določeno dokumentacijo, ki bi spodbijala te navedbe. Je
nismo prejeli in zato smo leta 2019, konec leta jim izdali odločbo o prenehanju zakupa. Na žalost je potem prišlo do tega,
da se je KŽK pritožil, tako da se sedaj zadeva odvija na sodišču. Bi pa vseeno povedala kar se tiče komasacij. Veste, ni
na vseh upravnih enotah, niso enaki postopki. Mi smo na Ptuju, na upravni enoti Ptuj pol leta kasneje začeli s postopkom
komasacije pa je izdana že odločba o uvedbi komasacije. Tako, da gorenjske upravne enote, vsaj po mojem mnenju, ne
dohitevajo v upravljanju teh upravnih postopkov štajerskih upravnih enot in mi je zato zelo žal.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Ali bo ta zakon, ki je zdaj v obravnavi glede kmetijskih zemljišč, s to rešitvijo, ki jo ima glede solastništva, ali bo rešil
takšne zapletene probleme, ki imajo seveda škodljive posledice za kmete? Slišali smo zapiranje kmetiji, iskanje
obdelovalnih površin v drugih občinah in podobno.
IRENA MAJCEN (direktorica Sklada kmetijskih zemljišč)
Mislim, da ne. Je pa res, da tudi ta rešitev, ki je predvidena z novim zakonom, pa je v sedanjem zakonu ni, jo je mogoče
uporabiti v samo določenih primeri. Osnovna ta poanta komasacije pa bo še vedno najbolj opravičljiva v večjih
kompleksih, torej v večjih združenih površinah, ki predstavlja tam nad 20 hektarov in kjer je mnogo solastnikov, med
katerimi v nekaterih primerih ni več živih oziroma so ti solastniki razseljeni po celem svetu. Torej v teh postopkih je nujno
potrebna komasacija in edino s komasacijo se lahko razrešijo te težave. Seveda pa porazdelitvi te solastnine bodo
kmetje prišli do svojih zemljišč, ki so jih pravzaprav vložili v teh postopkih denacionalizacije v te komplekse in tudi država
do svojih zemljišč in potem bomo lahko naredili razpis, kajti ob sedanji zakonodaji razpisa za obdelavo te solastnine
pravzaprav sploh ne moremo izvest.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Ja, hvala. Gospod Roman Žveglič, slišali smo, da kmetje ne morejo do zemljišč, da so cene visoke. Morda še vi dodate
kaj na to temo agrarnih operacij oziroma komasacij?
ROMAN ŽVEGLIČ (predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije)
Ja, tu v bistvu komasacije so seveda nujne in krvavo potrebne za bolj učinkovito kmetovanje, za zniževanje stroškov, za
tudi nenazadnje prilagajanje modernim strojem. Je pa seveda tu, v tej zadevi so seveda pa ključni lastniki teh zemljišč in
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seveda tudi postopki na upravnih enotah, kakor je tudi sama direktorica sklada rekla. Seveda nekje se zapleta, tam kjer
so solastniki, nekje se zapleta, ker se lastniki ne strinjajo in tako naprej. Kakorkoli pogledamo je pa za nekoga tista
zemlja tam sveta. Bi pa seveda dodal, da so ti zapleti na Sorškem polju pač...
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
To je edini tak primer, edinstven.
ROMAN ŽVEGLIČ (predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije)

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

Mislim, edinstven primer, tudi tu okoli tega kaže kaj je. Vemo kolikokrat si je.. To je tisto, to je primer tega, da mi seveda
nimamo zemljiške politike, nimamo zemljiške politike. Ne vemo niti, kaj bi s to državno zemljo. Vemo, eni vejo, eni ne
vejo. Tam se je lastništvo KŽK-ja zamenjalo ne vem kolikokrat, najemne pogodbe so ostale, dajale so se zadeve v
podzakup. Se pravi bila je anarhija, se pravi ni bilo reda in te stvari se mora zemljiška politika iti. Zemljišča politika, če se
zdaj vrnem na tisto, kar smo v začetku govorili, ali imamo zemljiško politiko ali je nimamo. Si jaz govorim, da je nimamo.
Zemljiška politika, se pravi ne more biti samo predmet zakona o kmetijskih zemljiščih. Zemljiška politika mora biti predmet
tudi, se pravi ostalih področij, to je višine izplačil ukrepov kmetijske politike. Glejte, mi v tej državi imamo degresijo, to
pomeni, da si omejen z višino subvencij, za omejene dejavnike, ker vemo, da imaš grozovite probleme in moraš tiste
hektarje obdelat in imaš stroške na tistih hektarjih čisto drugačne. Nimamo degresije kot jo imajo vse druge države, se
pravi te višine koliko lahko posamezna kmetija ali pa posamezna firma dobi, nimamo za ostale ukrepe, kar seveda ni
prav in zemljiška politika se začne tam, začne se s kapico, z degresijo, začne se z višinami najemnine. Do prvih sto
hektarjev je najemnina tolika. Za vsakih naslednjih sto hektarjev je najemnina višja in še tako naprej in potem, se pravi bi
mi lahko te stvari naredil. Mi pa, glejte, spreminjamo lastništvo firm, ki imajo v najemu to državno zemljo. Niso še niti
denacionalizacijske zadeve rešene, lastništva se menjajo, njihove najemne pogodbe ostajajo. Jaz zdaj ne vem, par firm
ali pa sploh ne vem zdaj koliko firm je tukaj bilo, da se ni vsaj en del lastništva zamenjalo. Vemo, da na Ptuju se je zdaj
že to zamenjalo dvakrat. Na Gorenjskem ne vem kolikokrat pa še tudi kje drugje, zato pa.. Imamo pa na drugi strani
seveda pa kmetije, mlade kmete, ki si grozovito želijo, ki si grozovito, govorimo tu na šentjurskem koncu, ko ima slaba
banka roko čez, pa v Kočevju pa še tako naprej, ko si grozovito želijo vsaj par hektarjev obdelovalne zemlje. Saj ni
problem hribovita zemlja, problem je njiva in njiv nam v Sloveniji primanjkuje in s temi njivami v okolici večjih mest, pa
seveda ne samo država, tudi, bom rekel sami lastniki, ki smo, država seveda pri tem tudi pomaga. Pa, da se grdo
izrazim, delamo kot svinja z mehom.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Ja, gospod Jože Podgoršek, kaj lahko stori država? Ko slišimo, na eni strani veliki kmetje ali pa pač kmetje, državi očitajo
škodljivo zemljiško politiko, ker ne morejo priti do državnih zemljišč. Po drugi strani, ko ste že skušali narediti večjo
reformo, so pa dosedanji največji zakupniki, to se pravi kmetijska podjetja mislim, da zažugala z ustavno presojo, če ne
bodo mogli več podaljševati svojih zakupnih razmerij. Kaj torej lahko stori država?
JOŽE PODGORŠEK (minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ja, hvala lepa. Dovolite mi še par misli glede na do sedaj povedano. Kot vidimo vendarle kmetijski resor in tudi kmetje
potrebujejo te rešitve iz tega zakona, ki ga predlagamo. Danes se pogovarjamo o enem zakonu, ki je na mizi. Torej
zakonu o kmetijskih zemljiščih. Razpravljamo pa o drugem zakonu, ki ga ni, torej zakon o skladu in tukaj imamo bistveno
težavo tudi pri tej današnji razpravi. Ko govorimo...
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Pa pojdimo spet nazaj na ta zakon.
JOŽE PODGORŠEK (minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ja, ko govorimo v tem delu, skratka mi danes ne govorimo o teh rešitvah v tem zakonu, zato ker osebno menim, da čas,
se strinjam z zbornico, ni primeren, da te točke odpiramo. Ker tukaj zakon o skladu, ko ga bomo odpirali in ko bo tekla
razprava, potrebuje osebno interakcijo. To nedvomno drži. Ravno tako naj omenim, da ta del zakona od prvotnega
zemljiškega paketa, ko je v celoti se obravnaval, bi na koncu ravno tako prišli na posamezne zakone. To je treba
povedat, ker nam tudi tukaj služba vlade za zakonodajo ni spustila teh zakonov kot nek omnibus v nadaljnjo obdelavo,
ampak po posameznem zakonu. In zato smo se odločili, da ta del zakona zemljiškega paketa, torej zakon o kmetijskih
zemljiščih vendarle spustimo naprej, ker bolj ko ne predvsem prinaša debirokratizacijo, nove možnosti in tako naprej.
Tudi prinaša predvsem možnost nakupa kmetijskih zemljišč s strani lokalnih kmetov, ker res podarja lokalnost
zaokroževanje itd. Omogoča te težave, ki so tudi kmetje, oziroma rešitev teh težav ko so tudi kmetje na Sorškem polju
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ugotovili, poznam primer od 130 lastnikov, solastnikov teh zemljiščih jih 30 ni niti v Sloveniji ali pa če so se upokojeni,
niso še rešeni postopki samega delovanja itd. Skratka zato so na nek način kar malo presenečen nad tem stališču
zbornice, seveda ker pa pričakujejo predvsem drug del zakona. Zakona o skladu kmetijskih zemljišč, ki bo jasno
odgovoril na ta vprašanja, kako razdeliti državno zemljo na kmetijska gospodarstva. Kot so že omenu ta zakon potrebuje,
ta drugi del zakon zagotovo potrebuje celovito razpravo in ne to v covid časih, ko moramo skupaj razmišljati in sedeti .
Medtem ko ta del prvi del zakona tega zemljiškega pa menim, da predvsem prinaša kmetijskih gospodarstev in bolj kot
ne že leto in pol usklajen ali pa se je usklajeval v tem delu. Se strinjam tudi s tem, da zemljiška politika se vrši tudi preko
skupne kmetijske politike. Ampak v tem trenutku moramo vedeti, mi smo na koncu programskega obdobja, mi tega ne
moremo spreminjat za zadnjih pol leta ali zadnje leto tega programskega obdobja, ko govorimo o novem v programskem
obdobju bo pa zelo kmalu po novem letu, za 3 kralje, tudi ugledala luč sveta prva delovna verzija še, govorimo še 1.
delovna verzija, našega strateškega načrta tudi z intervencijami in tudi s temi rešitvami v katerih se danes pogovarjamo.
Zato na nek način se zelo veselim tudi končnega mnenja, ki ga bomo dobili od kmetijsko gozdarske zbornice. Na na
podlagi te javne razprave, ki zdaj poteka. Ker menim, da še zlasti, ker se tega dela zakona tiče, menim da smo se v
zadnjem letu in pol tudi z zbornico, z mladimi kmeti praktično z vsemi deležniki na tem delu vendarle, vendarle,
usklajevali in tudi vsebinsko bolj kot ne uskladili. Poznate primer, da smo želeli tudi v enem delu umakniti in celo nakup
kmetijskih zemljišč, torej dovoliti nakupe kmetijskih zemljišč na lokalnem nivoju, celo brez oglasne deske. Kar pomeni, da
se lahko 2 kmeta dogovorita, da bi še bolj lahko pospeševali to združevanje. Tega seveda zdaj ni, zato ker so v velikem
primeru, vse nevladne organizacije temu nasprotovale iz enega preprostega razloga, zato ker ugotavljamo, da smo ljudje
na kmetijah skregani, na podeželju in zato, ker vemo, da s tem ko bi se lahko 2 dogovorila, tretji ki je do zdaj predkupni
upravičenec kot sosed ali kaj takega mejaš ne bi prišel do nekih kmetijskih zemljišč. To bi bila za mene neka prava
zemljiška reforma. Torej, da bi vendarle prepustil bolj temu svobodnim nakupov, po zdajšnjem zakonu na podlagi, na
podlagi, tudi teh razprav, ki so tekle leto in pol smo se potem odločili, da vendarle ta del umaknemo iz tega zemljiškega
paketa in da bomo še vedno imeli relativno reguliran princip z velikim poudarkom na lokalnih kmetih.

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

ROMAN ŽVEGLIČ (podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije)
V Kmetijsko-gozdarski zbornici seveda smo sprejeli sklep in tako je tudi mnenje in predvsem bojazen. Bojazen je pa
seveda v tem, dogovor je bil takrat, da bo šla zadeva, da bo to paketno. Kajti potem bi lahko tudi verjeli, da se bo kaj
spremenilo. Zdaj pa seveda se ena zadeva umakne, druga se da naprej, se prav za ta 2. del, za to da bomo začeli
aktivno zemljiško politiko, ki je seveda moramo začet tako kot reko minister tudi še z drugimi ukrepi, ne. Se prav za ta
zakon o skladu ali o tem, pa seveda pravijo kmetje, da bo prišel na vrsto ob Svetem nikoli. Tudi ta bojazen in ta bojazen
kmetov je seveda velika. Vemo tudi zakaj. 2 leti , če izvzamemo to bom reku turbulenco na vladi, ki jo imamo, če mi, če
damo predpostavko, da imamo stabilno vlado, vemo da je še 2 leti do konca ali še manj kot 2 leti do konca mandata in v
zadnjem letu pred volitvami se nikoli niso sprejemali politično občutljivi zakon. Zato je zdaj tisti skrajni čas, bi bil, bi bil
pred enim letu. Je pa še nekaj. Ta zakon je bil usklajevan, zdaj je drugačen, tako isto kot zakon o zagotavljanju zemlje v
tem tako imenovanim šolskim posestvom, je šel v proceduro čisto drugačen kakor je bil prej usklajevanj, je bil, lahko vam
povemo točno, predvsem je čudila sama procedura. Zakon je šel na vlado, potem je bilo, da imamo do 8. 12. javno
razpravo in lahko damo pripombe, na kar smo presenečeno ugotovili, da je vlada 3. 12. sprejela zakon na vladi in ga dala
v proceduro, čeprav bi lahko še do 8. 12. dajali. Ko se nam taka stvar zgodi potem seveda za sejete nezaupanje,
minister.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Jaz bi prisila, da se o tem kasneje še pogovarjata naprej. Mi pa pojdimo naprej, tudi občine imajo pogosto interese
vezane na kmetijska zemljišča na katerih bi spremembo namembnosti seveda uresničevali svoje razvojne potrebe.
Kakšne pripombe pa imajo občine na predlagane novosti zakona o kmetijskih zemljiščih, med katerimi je 100 procentni
dvig odškodnine za spremembo namembnosti pa nam bo povedal predsednik združenja občin Slovenije , Robert Smrdel.
ROBERT SMRDELJ (predsednik Združenja občin Slovenije in župan Občine Pivka)
Glede na same spremembe oziroma predloge sprememb je naša sugestija oziroma bodo naše pripombe v smeri, da se
za objekte, ki so v javnem interesu se pravi razna dvorana za šport, za kulturo. Skratka objekti v tem kontekstu,
infrastrukturo da se za njih ne plačuje odškodnina za spremembo namembnosti. Naš namen ni osporavat povišanju
recimo odškodnina ampak, da bi za to javno infrastrukturo oprostilo plačila. Pač enostavno pomeni sam predlaganja
denarja iz enega žepa drugi v kontekstu teh javnih financ. Potem druga naša pripomba je, da se bi v okviru možnosti za
gradnjo na kmetijskih površinah omogočilo tudi izvedbo kolesarskih in pešpoti. In sicer zaradi tega, ker je umeščanja
predvsem teh linijskih objektov zelo zahtevno iz vidika pridobivanja pravic gradnje, zaradi razpršena lastniške strukture in
če je potrebno prilagajat potencialno samo traso kjer recimo kakšna razlastitve in podobno občine izjemno naroda se
tega poslužujejo. Prvič zato, ker je to zoprn postopek, po 2. strani pa tudi zelo dolgotrajen. Ponavadi pa so evropski
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projekti morajo biti hitro izvedljivi zaradi tega je zelo smiselno omogočat možnost predvsem, da so kolesarske potek ni
nek velik po poseg in pešpoti, da je možnost tudi gradnja na kmetijskih zemljiščih. Potem nova stvar, ki pa bi jo, k smo že
večkrat predlagali pa nekako nismo prišli še skupi, je pa da bi bilo občinam za površina, kmetijske površine, ki je izkazan
spet javni interes, da bo bilo možno neposreden nakup teh površin. Tukaj gre pa predvsem ta logika, recimo, širitve
industrijskih con, širitve za stavbno zemljišče za potrebe gradnje, individualne gradnje, stanovanjske gradnje ali pa za
mogoče tudi zdaj širitev oziroma rekonstrukcijo infrastruktura. Skratka, da bi bilo možno tukaj kupiti že zemljišče v fazi, ko
je še kmetijsko, ker sedaj se nam v praksi dogaja to , da najprej je treba prostorske akte spremeniti, potem seveda
občina lahko taka zemljišča kupi, ampak po nekaj 10 višji ceni kot pa na samem začetku. Pa še ta težava je, da v kolikor
občina odkup oziroma spremeni prostorske akta še ni rečeno, da bo tam dejansko lahko sploh odkup izvedla . Tako, da
ta stvar bi izjemno olajšala pravzaprav gospodarjenje z prostorom in po drugi strani bi bila to precej racionalna,
gospodarna rešitev predvsem z vidika javnih sredstev.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Kje pa pričakujete največ razprav in pa recimo odpora vašim predlogom?
ROBERT SMRDELJ (predsednik Združenja občin Slovenije in župan Občine Pivka)
Zelo verjetno je, da bo težava z umeščanjem kolesarskih poti na kmetijska zemljišča, tukaj verjamem, da bo o kar nekaj
polemike. Pa tudi ta neposreden nakup kmetijska zemljišča brez, da smo v vrsti z vidika prednosti nakupa.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Občinske razvojne težnje vedno posežejo po kmetijskih zemljiščih. A imate kakšen predlog kako bi nadomestili tista
zemljišča, ki jih občine recimo rabijo za pozidavo za svoje razvojne načrte?
ROBERT SMRDELJ (predsednik Združenja občin Slovenije in župan Občine Pivka)
Dejstvo je, da imamo v Sloveniji posebej na tem ne ravninskem delu , na kraškem prostoru. Skratka precej površin, ki
niso v kmetijski rabi, so v fazi zaraščanja in tukaj imamo precej potenciala, da ta zemljišča tudi s temi odškodninami, ki se
zdaj recimo povišujejo vrnemo nazaj v kmetijsko rabo. Moram reči, da vsaj na našem prostoru tukaj se, tukaj precej
intenzivno dogaja. Predvsem zaradi tudi subvenciji iz sklada Evropske unije.

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

JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Tako, sedaj bi vas pa prosila za vaše komentarje. Gospa Majcen pa mogoče bi vi, imate kakšen komentar na na to kar
smo slišali kako občine gledajo na kmetijska zemljišča in kako kako si želijo priti do njih.
IRENA MAJCEN (direktorica Sklada kmetijskih zemljišč)
Glede na to, da je seveda o kmetijskih zemljiščih v Sloveniji zelo nujno pravzaprav pazljivo razpravljati bi povedala, da
seveda v prostoru niso vsa kmetijska zemljišča enakovredno in da seveda bi mislim, da se tudi se pripravlja sedaj na
ministrstvo 1 kmetijska zemljišča, torej predvsem njive ali pa zemljišča z visoko boniteto bilo potrebno absolutno varovati.
Takih zemljiški knjigi pač sama osebno menim ni dovoljeno karkoli postavljati, tudi kolesarskih cest ne. Torej bi bilo nujno,
da se v Sloveniji dogovorimo katera kmetijska zemljišča bi absolutno varovali in katera kmetijska zemljišča pa seveda je
še dovoljeno uporabljati tudi za 2. namene, ne samo za kmetijstvo. Tega tega mislim, da ta dokument se čaka že kar
dolga leta, zato bi bilo potrebno absolutno. Sicer pa, če govorim s strani sklada, mi z občinami veliko sodelujemo.
Nenazadnje imamo še kar veliko zemljišč, ki jih moramo opredeliti torej ali so v last republike Slovenije ali ne. Je pa res
da po 16. členu zemljišča kjer je dovoljeno po prostorskih aktih izgradnja infrastrukture, torej javne infrastrukture in so v
lasti republike Slovenije na občine iz sklada prenašamo brezplačno.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Gospod Podgoršek kako, torej tale novost je zdaj, vi verjetno pričakujete, da se bo marsikaj uredilo na bolje. Ampak kaj
naj bi prinesla ta novost v zakonu, se pravi 100 procentni dvig odškodnine za spremembo namembnosti.
JOŽE PODGORŠEK (minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ja, naša naloga kot kmetijskega ministrstva je predvsem varovanje kmetijskih zemljišč in se strinjam z mojo predhodnico,
gospo Majcen, da mi ne moremo govorit o vsakem kmetijskem zemljišču, da so enakovredna med sabo. No in računamo
s tem dvigom odškodnine zaradi spremembe namembnosti, predvsem na vidik odvračevalnega značaja. Torej, da bodo,
da se bodo za gradnje predvsem uporabljale manj kvalitetna kmetijska zemljišča, kjer je tudi ta odškodnina temu
primerno nižja in se bodo najbolj kvalitetna kmetijska zemljišča prihranila vendarle za kmetijsko rabo. Naj omenim, da
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samo en kratek pogled tudi na ta vprašanja. Tudi pri občinah mi se tedensko srečujemo s pobudami občin in tudi z
velikimi pobudami , željami o tem, da naj vendarle sprostimo gradnjo na najboljših kmetijskih zemljiščih za vse, za
različne namene, tudi industrijske cone, tudi javno infrastrukturo itd. Jaz verjamem, da so to čist legitimna pričakovanja
ampak moramo vedet, da je Slovenija že zdaj na repu držav po površini kmetijskih zemljišč na prebivalca in zato je naša
ključna skrb, da se zmanjševanje kmetijskih zemljišč ustavi. In zato smo ravno tudi v teh dneh pripravili novo uredbo o
odpravi zaraščanja, ravno tako že začenjamo s postopkom za tako imenovana trajno varovana kmetijska zemljišča, ki
imajo že podlago v obstoječem zakonu. Zato tudi ko govorimo o objetih javnih interesih itd. pa industrijskih conah kot je
bil predlog občin in nam drugi strani kažejo nekatere zaraščujoča se površine na Krasu itd. je naš predlog tukaj zelo
enostaven, v koliko gremo z infrastrukturo na neka zaraščujoča se kraška pobojča, ki so problematična tudi z vidika
kmetijstva, imamo tam mi bistveno manj težav, ne bomo nasprotovali takšnim posegom na kmetijska zemljišča, kot na
neko ravninsko polje in na tem delu pa je naša naloga in mislim, da vseh slovenskih teh varuhov zemlje, da tukaj ne
dovolimo, ne dovolimo te gradnje. Dovolite mi vendar še eno misel. Ko govorimo o zakonu o skladu, sam kot minister
sem še na zadnji seji sveta, ki je bilo v petek vendarle na glas povedal idejo o tem, da nadaljujemo takoj v začetku
januarja z oblikovanjem delovne skupine v kateri pričakujem obe dve ključni zbornici. Zato, da bomo iskali ključne rešitve
kaj naredit s temi zemljišči. Da ne bi zgledal kot da na to nimamo odgovora in tudi sam kot minister bom zagotovo tudi ta
drugi del zakona ne pustil v predalu ampak ga vzel in ga tudi z njim intenzivno delal naprej. Pa še morda ena misel.
Vendarle v tem zakonu, ki ga imamo pred sabo seveda bo na koncu vredno šel še mal drugačen v samo procedure, ker
to je pač proces priprave zakonske materije. Zato je tudi javna razprava in zato se je od lanske spomladi ali poletja do
letošnje oziroma še do konca zime, ko je tekla v glavnem razprava, ko še nismo imeli covid ukrepov, ko smo bili tudi na
terenu, veliko razglabljali okrog tega zakona, do danes v tem zakonu ni prišlo do nobenih bistvenih sprememb, ki bi
bistveno vplivali na to kaj prinašajo in kaj ne. Skratka je bil pa že en del procesa usklajevanja tudi z resorji že narejen,
zato je zakon, ta predlog drugačen kot je bil morda pred pol leta. Ampak vendarle že bistveno bolj tudi z resorji usklajen
in menimo, da bo šel lažje čez proceduro, ker še 1 pravim, ta del zakona predvsem prinaša.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Samo, verjetno pa imate kljub temu še kakšne pripombe prav na posamezne dele tega zakona, gospod Žveglič. Glede
na to da hitro če teče čas.

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

ROMAN ŽVEGLIČ (podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije)
Pripomb imamo za skoraj toliko kolikor ima člen, kakor ima zakon členov, ne ker smo jih pač dobili od terena. Zdaj
ključno je to da je, da ta promet omogoča. Treba je jasno in glasno povedat, da omogoča in da izenačuje velike d.d. ki
imajo se prav čisto druge resurse kot kmetije in jih izenačuje z vsakim kmetom pri nakupu. Vedet morte neki, da imamo v
delniških družbah naših iz ukrepov kmetijske politike 33.000 EUR denarja na polno delovno silo. Na kmetijah pa se prav
na polno delovno silo 7.000 EUR in tukaj imamo totalno nelojalno, mi smo totalno nekonkurenčni tem velikim filmom, pa
naj bo to za pravno svetovanje, naj bo to za lobiranje ali pa naj bo za nakup kmetijskih ali pa naj bo to za nakup
kmetijskih zemljišč. Če bo to pri nakupu bilo in če bo imel ta d.d. v enakopravnem položaju s kmetom pač lahko dala več
denarja in prišla tam do zemljišča in potem se lahko širila itd. Treba se pravi pri tem prednostnem vrstnem redu in pri
nakupu tudi že postaviti neke pogoje koliko pa že ta oseba, ki kupuje kmetijskih zemljišč, kmetijsko zemljišče že ima
kmetijskih zemljišč. No potem recimo samo za primr. Zakon prepoveduje postavitev reklamnih panojev tudi na lastnih
kmetijskih zemljiščih, kar je po neki strani bom rekel OK. Po 2. strani moramo nekaj vedet, da je v kmetijsko toliko težko
in če tam nekdo postavi po mojem dobi nekih par 100 EUR na leto, zakon popolnoma 0 ne posega v to, da ima recimo na
kmetovi zemlji državni Eles, ne vem koliko in koliko drogov, katere se moramo kmetije z mehanizacijo izogibati. Tega pa
to ne briga. To nas kmete skrbi . Kmet ima tam v vrsti ne vem drogov toliko in se mora in še to postrani in se jim mora
izogibat, kako se jih kombanj izogibajo, to je bilo postavljeno prej, kar se postavlja sedaj se naredi služnost in tako naprej,
to je v redu. Tukaj za nazaj to nobenega nič ne briga , sedaj pa če ti na svoji zemlji postaviš pa tam en kozolec z eno
reklamo, to pa kmetu ne bomo dovolili.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Mogoče gospod še kakšno rečete o postavitvi objektov in pa posegih na kmetijska zemljišča, ki so pa zdaj dovoljeni
oziroma je nekako olajšano postavljati te prej fabrika rastlinjake ali pa skladišča je pa je nekaj pozitivnega.
ROMAN ŽVEGLIČ (podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije)
Seveda to nujno potrebno, čeprav je tukaj bilo že tudi prej določene stvari pač je bilo neko nesoglasje, te stvari je treba
nujno, nujno urediti. Treba je ugotovitev za ostale kmetijske objekte, mi tukaj imamo za enostavne objekte grozovite
omejitve, mi še vedno gledamo, da so te naše kmetije, da velja še zakon o zemljiški maksimum za te enostavne objekte,
v gradbeni zakon opredeljuje, tako mi jih tukaj v tej zakonodaji postavljamo malo drugače. Te stvari je treba poenostavit
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pa tudi pogledat malo v 2. države, da ne govorimo , to je pa sicer se tiče drugega zakona . Hočem prej komentirat na
župana, vsi ti župani imajo grozovite apetite in kje je najlažje graditi, na ravnini, če je to njiva ni važno, pa da je blizu
ceste, ker potem bo investitor bil zanimiv. Ne. Ne more se. Mi moramo začet trajno varovati to kmetijsko zemljišče, mi
imamo predvsem oranja, predvsem njive. Mi imamo tega tako malo in moramo to gledat, to je naš dragulj, to je edino kar
imamo.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Se zanimivo, da se župani tega še ne zavedajo, kako pomemben naravni vir je to in kako bo še samo pridobival. Kakšen
bo učinek predlaganih sprememb zakona o kmetijskih zemljiščih, koliko bo prispeval k prestrukturiranju našega
kmetijstva, to vprašanje sem zastavila tudi priznanemu agrarnim ekonomistom profesorju dr. Emilu Erjavcu z Biotehniške
fakultete.
EMIL ERJAVEC (Biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani)
Torej zemljiška zakonodaja je pomemben del, pomemben steber delovanje vsakega kmetijstva. Zakaj? Ker usmerja
delovanja zemljiškega trga, torej kako se rastlina ali pa v bistvu tudi najem, zakupi zemljišč premikajo od eni lastnih od
drugih. Potem je zelo pomembna njegova funkcija zaščite naravnega vira zemljišč in pa seveda nekateri tudi imajo,
nekatere zemljiške zakona imajo tudi v zemljiški zakonodaji podporo prestrukturiranju, torej k neki želeni strukturi
kmetijskih gospodarstev, bolj razpršena ali je bolj usmerjena k večjim kmetijam ali kakorkoli že. No in sedanja zemljiška
zakonodaja je v bistvu odkrila, torej ima problem , vrzel v tem, da je samo delovanje zemljiškega trga z nekaterimi
elementi zakonodaje precej omejeno. Pri zaščiti naravnih virov smo spet s prejšnjimi spremembami že kar precej naredili.
Sama zemljiška zakonodaje pa zagotovo ni v funkciji, to zelo izrazitega podpore prestrukturiranja ampak to
prestrukturiranje poteka na nek svoj način. Nam se v delu Slovenije dejansko povečujejo kmetije in kmetijska
gospodarstva, na drugi strani imamo pa praznjenje in celo opuščanje, popuščanje gospodarjenja in ta zakon je v bistvu
dober v tem, da pospešuje delovanje zemljiškega trga, ker je definitivno za pozdravit. Odpravlja nekatere pomanjkljivosti.
Pri prestrukturiranju pa nekega posebnega premika ni, ker to očitno tudi ni bil namen oziroma je to v Sloveniji kot smo
videli letos spomladi izrazito politično konfliktno vprašanje.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)

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

V Sloveniji ni zaznati nekega jasnega cilja kakšno zemljiško prestrukturiranje mi želimo.
EMIL ERJAVEC (Biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani)
To je res. Mi nimamo vizije kakšno strukturo hočmo met. To je tudi zelo težko in zelo konfliktno. Del političnega spektra v
bistvu interesnih skupin zelo usmerja debato v smeri večjih družinskih kmetij, da bi se v bistvu tako sklad kmetijskih
zemljišč reformiral kot tudi zemlja velikih kmetijskih društev na nek način, ki je državni lasti, pa v njihovem upravljanju
prenašala na njih. Drugi so želeli, da so pač država čim manj vmešuje, vendar ohranimo to razpršeno strukturo. V bistvu,
če pogledamo v realnosti imamo dejansko težave v delu Slovenije veliko opuščanje in bi moral bistveno naseljevati in
moral imeti aktivno zemljiško zakonodajo v smislu, da bi ljudi nazaj usmerjal v gospodarjenja na kmetijskih površinah. To
gre za predvsem jug in zahod Slovenije. Po drugi strani pa je še vedno neke prenašenjenost in definitvino zelo velik
odstotek kmetijskih gospodarstev recimo v vzhodni Sloveniji. Tukaj stroka je zelo jasna, če hočete usmerjat rabite
inštitucijo, ki stopi na zemljiški trg in usmerja zemljišča od tistih, ki opuščajo ali želijo, ali želijo pač del zemljišč prodat, da
prevzema in na nek način usmerja k tistim. Tako se to delalo pač v zahodni Evropi, pri nas pa v bistvu del političnega
spektra temu ali pa interesnega spektra zelo, zelo nasprotuje, da bi sklad kmetijskih zemljišč dobil neko izrazitejše vlogo.
Zakon se tega, v bistvu ta predlog zakona, se tega ne dotika in v bistvu nas ta zgodba še čaka. Če država misli resno s
podporo strukturnih sprememb s tem, da bo pač čez 30 let omogoči, da tisti, ki bodo kmetovalci imeli nekoliko več
resursov, ki jih ne bodo pridobili zgolj na trgu, kar je zmeraj zelo velika cena za vsako kmetijo , če mora iz svojih
prihodkov v bistvu obnavljat ali pa povečevati fond zemljišč. V tem primeru bi sklad moral prevzeti izrazitejšo vlogo in to
je naloga države, da jo opredeli.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
No zdaj ob koncu pogovora pa vsakega od vas prosim še za sklepni stavek ali 2. Roman Žveglič Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije kot ste rekli ni za polovičarske rešitve, ampak bolj kot ne pričakujete od države na tem področju
celovito rešitev. Kaj je pravzaprav bolj konkretno pričakujete ali ponovno predlog uvedbe zemljiškega maksimuma na
zakupe državnih zemljišč na 100 hektarov ali kako?
ROMAN ŽVEGLIČ (podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije)
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No, glejte . Te stvari so bile že kar veliko dorečene, en delček je manjkal, da se, se prav, iz tistih ven potegnit ampak
zadeva je taka. Mi pričakujemo, da bosta oba zakona šla skupaj, da ta zakon, so prav , se počaka. In da greta zakona v
paketu, se pravi skupaj z zakonom o skladu, da in ker sklad se pravi rabimo. Sklad je treba okrepiti, tudi finančno, sklad
mora posegat tudi ne samo na teh ravninskih poljih, kjer ponavadi sklad ima zemljo ampak mora iti tudi v drugo območje,
kjer so hribi, kjer se kmetovanje opušča in mora poseči tudi tam, ker ne vem zakaj bi moral kmet dajat težke denarje z
zemljo, ker potem ne bo mogel investirat v ostale stvari. Se pravi to mora delat sklad, mi imamo tukaj Francijo za zgled,
res da so to začel 72 leta in trajalo, se prav mi pričakujemo to. Vendar hkrati pričakujemo hkrati pričakujemo tudi, da se
zraven teh prikažejo še tudi ostali resursi, kateri bi podkrepili to delovanje sklada.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
No, čisto in zelo na kratko prosim še vas Irena Majcen, kaj menite vi. Bodo pripravljene spremembe zakonodaje, ki so
zdaj v javni obravnavi dovolj učinkovite za upravljanje s kmetijskimi zemljišči za naslednja desetletja, kaj menite je bolje
to kot nič?
IRENA MAJCEN (direktorica Sklada kmetijskih zemljišč)
Jaz bi se vrnila na začetek naše oddaje in povedala, da seveda sam zakon ne prinaša celovite kmetijske politike. Za
mene bo izredno pomembno razdelitev subvencij, torej po kakšnem ključu se bodo delile subvencije, kajti pri vsej tej
zgodbi, ki jo danes razvijate je ta odgovor izredno pomemben.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Hvala lepa. No, še minister Jože Podgoršek, še vaša zadnja beseda in tukaj imam pa še eno podvprašanje kaj bo zdaj z
izpolnitvijo koalicijske pogodbe v kateri je zapisano, da bo vlada pripravila vse za aktivnejšo zemljiško politiko, ki naj bi
vodil sklad kmetijskih zemljišč ali bo iz tega kaj ali nič, glede na to, da gre DeSUS iz koalicije?

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

JOŽE PODGORŠEK (minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Glede koalicijske pogodbe mislim, da je koalicijska pogodba jasna, zavezuje vse koalicijske partnerje v tej zadevi in ne
samo ene stranke, zato jaz ocenjujem, da pri tej vladi se bo to, te aktivnosti se bodo nadaljevale. Glede samega paketa
moramo reč, da v nobenem primeru kot kaže zaradi mnenje službe vlade za zakonodajo tudi, če dam obadva zakona
istočasno v obravnavo se ne bosta obravnavala istočasno, ker gre za 2 ločena zakona. Glede nekaterih pripomb tudi
Kmetijsko-gozdarske zbornice pa ocenjujemo, da vendarle govorimo o izenačenem nakupu in pri tem izenačen z
nakupom imamo tudi mi kakšno vprašanj, še ni zadeva dorečena in zato še pričakujemo tudi mnenje, mnenje zbornice in
pa kot sem še 1 reku, ko govorimo o strukturi same zemljiške politike, sem prepričan, da bo bistveno več pričakovanj in
tudi usklajevanj potrebni na drugem delu zakona, torej zakonu o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov.
JERNEJKA DROLEC (voditeljica)
Hvala lepa, zahvaljujem se vam za današnjo razpravo. Pogovor sem vodila Jernejka Drolec, za zvočno izvedba je
poskrbel Franci Moder, urednica oddaje je Erika Štular. Jutri pa vas vabimo, da prisluhnete pogovoru o tem kako
komuniciramo na spletu in v javnosti. Lep večer vam želimo.
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STANOVANJA

V Novem mestu več sto novih stanovanj
V treh do štirih letih naj bi v

individualnih gradenj

Novem mestu na območju

»V

dodaja Remec.

prete-

Brod

območju

Na

-

klih letih kar neki zastoj pri večstanovanjski gradnji. Še največji kom-

Drage oziroma v Mrzli dolini bo sklad

ku zgradili 200 do 300

pleks z dvema blokoma s skupaj sko-

vanj in v nadaljnji še 30.

najemniških stanovanj, pa tu-

raj

di nekaj neprofitnih in oskr-

močju

-

Brod

Drage in v Podbrezni-

cedoni.

vanjih trenutno močno prese-

ga ponudbo, zato tudi stanov mestu ob Krki

vidi “veliko novih izzivov”.
Stankovič

/ Dragana
Novo

mesto.

Novem

Prihodnje leto

začeli

mestu

bi v

naj

graditi

stano-

vanjske bloke v Podbrezniku, kmalu

-

pa tudi na območju Brod Drage. Tako sta si vsaj zadala Mestna občina
Novo

mesto

Republike

in

Stanovanjski

Slovenije

podpisu pogodbe o

terih zemljišč.

Na

ob

sklad

včerajšnjem

zamenjavi neka-

obeh območjih naj

bi tako skupaj

dobili skoraj 400 novih najemniških stanovanj v blokih,
med njimi tudi varovanih stanovanj
za starejše. Večino stanovanj naj bi
zgradili v treh do štirih letih, skupaj z

zasebnimi

investitorji

okoli 500 novih
kaže, da danes v
praševanje

po

pa

stanovanj.
Novem

obeta

se

»Vse

to

mestu pov-

stanovanjih bistveno

presega ponudbo,« pravi župan
gor Macedoni.

V zadnjih letih veliko

Gre-

zrasel

stanovanji je

Broda.

dodatnih

še. Povpraševanje po stano-

vanjski sklad

120

Tudi ta

leto

prihodnje

bovanih stanovanj za starej-
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začeli graditi že v prihodnjem letu,«

smo imeli v

mestu

Novem

na

gradil v prvi fazi približno

ob-

Manjkajo predvsem
stanovanja za mlade družine

investitor bo

nadaljeval

gradnjo

Macedonijevih besedah v

Po

120 stanovanj,« je dejal Ma-

Novem

manjkajo predvsem kakovos-

pa je bilo v preteklih letih po celotni občini nadpovprečno veliko individualnih investi-

Drugi

cij. Po njegovih podatkih je tako no-

zasedajo

vomeška občina v lanskem letu s petimi gradbenimi dovoljenji na tisoč

in prihajajo od drugod. Hkrati

prebivalcev močno prednjačila pred

nja

drugimi občinami.

vsem manjša

Po

Kot pravi,

besedah

direktorja

sklada

Črtomirja

skega

sklad pridobil

-

Brod

Drage

že pred

»Z

je

enim letom

občino smo se zdaj

z

dogovorili, da

ni aktualen, zamenjamo

mljišča v Podbrezniku,

kar

kakovostna

delovna mesta
na

ob-

tudi starejših,

ki

si

želijo

pred-

stanovanja z vključeni-

za ze-

kjer si prav ta-

celoten spekter povpraševanja,«

dodaja Macedoni.
dodaja

Kot

slabe banke.

tisti del zemljišča na tem območju, ki
za nas

mlade družine.
za
močan segment so ljudje, ki

stanovanja

tna

mi določenimi storitvami. »Tako bomo morali v prihodnjih letih pokriti

StanovanjRemca,

mestu

čini pričakujejo vse več povpraševa-

zemljišča na območju

odplačnim prenosom s

stano-

120

Remec,

stanovanjski

sklad gradi tam, kjer so občine aktivimajo

ne,

neko

razvojno

vizijo,

se

krepi gospodarstvo in kjer se vzpostavljajo

nove

priložnosti

mlade

za

ko želimo skupaj z občino začeti čim

družine. »Tako smo, denimo, gradili v

prej graditi.« V Podbrezniku so tako z

Kočevju, ko še nihče ni verjel v to, pa

menjavo zemljišča pridobili možnost

so

za

gradnjo treh blokov s

skupaj

stanovanji,

še

predvideno

med drugim za

vana

eno

stanovanja, kar

zemljišče

pa

105
je

oskrbo-

pomeni skupaj

se

s prihodom

industrije

razmere

tudi v Novem mestu se
že kaže veliko novih izzivov.« x
Večino stanovanj naj bi
izboljšale.

In

zgradili v treh do štirih

150 stanovanj. »Prvi blok bi radi z ob-

letih, skupaj z

čino gradili skupaj, če se bo prijavila

investitoiji se tako obeta

na

naš

razpis

za

soinvestitorstvo,

zasebnimi

okoli 500 novih stanovanj.

hkrati pa bi začeli mi sami graditi tudi drugi blok. Upamo, da bomo lahko
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PRORAČUN

MESTNI

Velike vsote za mestne investicije
Mestna občina Ljubljana v osnutku proračuna za leto 2022
nakazuje, da

namerava v letih pred lokalnimi volitvami občut-

obljubila
s

proračun

se

588,3

povišanje
628,2

na

pov-

evra.

bo tako nateklo

V

170,4

no veliko namenjati različnim naložbam. Prihodnje leto naj bi

milijona evrov dohodnine. Za nekaj

občina za investicijske odhodke namenila kar 183,7 milijona

manj

evrov, leto pozneje pa 175,7 milijona evrov.

tudi prihodki, ki

Ljubljanska

občina iz

uprava
osnutka proračunov za leti
in 2023, ki kažeta občinske fi-

leto

Prihodnje

je pri-

mestna

bo

se

tako

na-

pravila

daljeval veliki okoljski projekt od-

2022

vajanja

nančne

načrte

za

prihodnja

leta.

Občani lahko svoje predloge in pripombe k osnutkoma občini posedujejo po navadni ali elektronski
pošti do vključno 7. januarja. Pripravljala

proračuna jih bodo preverili in vključili v načrte, če jih bodo ocenili kot primerne, nato bodo
mestnemu

v potrjevanje pre-

svetu

ki

in čiščenja

vključuje

odpadne vode,

gradnjo

trukture.
cestne

Občina

bo

te infras-

dokončevala

kot

projekte,

ureditev

so

Tudi

prihodnje leto

prenove vrtcev

letu pa bodo

to 2021. Veljavni

dnje leto

so

bi

naj

mo prenovo

zagrizli v rebalans proračuna za leproračun za priho-

konec lanske-

potrdili

in

bo

šol

ceste.

vlagala

v

njihovo

ter

man-

občina začela deni-

tovarne Rog, Atletske-

kovanja

pripravljalcev

priča-

mestnega

Teniškega centra Ljubljana, prenova hipodroma, gradnja ceste

v Sadinjo vas

Cukrarna
skih

ter

ceste

površin

rekonstrukcija
z

kolesar-

ureditvijo

morale

Do-

počakati

na

šnja

številk ni razvidno,
koronakriza

upočasnila
več,
za

leto

prihodnje

občinske

naložbe.

Še

teh naj bi bilo prihodnje leto

kar

183,7

milijona evrov.

Če

bo

toliko tudi resnično porabila, bo to
znesek v občinskem proračunu v zadnjih desetih letih. Leta

najvišji

2022

ma

bo šlo za investicije predvidomilijona, leta 2023
175,7
pa

179,6 milijona evrov.

nega proračuna. Optimistični so tuda bo stekla prodaja nepremičjih občina

ki

nin,

prihodnji mandat.

Vseh odhodkov prihodnje leto
bilo

432,6

milijona,

naj

prihodkov

pa 433,8 milijona evrov. Občina bi
leto zaključila z 1,2 milijona evrov
proračunskega

presežka.

prihodkovni strani

Na

si občina priho-

dnje leto obeta za kar 10,3 milijona
evrov

več

sicer na

dohodnine kot letos,
račun

tega,

da

je

in

država

delo ne

svoje

račun prodaje stavbnih zemljišč naj bi se leta
v mestni proračun nateklo kar

2021

39.8 milijona

evrov.

Leto pozneje je

v proračunu načrtovana

ta

prodaja

za

evrov nepremičnin, le-

2023 pa pričakovanja občine poposkočijo, in sicer na kar

42.9 milijona evrov.
Zanimivo je, da naj bi mestni
darji in

re-

inšpektorji v prihodnjem le-

tu izdali za nekaj

manj kot 4,6

mili-

jona evrov glob in kazni, kar je enako,

kot naj bi v proračun prispevali

letos.

A

v letih

po

kar

milijonov evrov.

Projektov za prihodnji
mandat ne bo zmanjkalo
bi

za

potrebuje. Predvsem na

prinesli

da bi leto-

evrov

milijona več,

2,2

2022

in 2023 naj bi

mestni organi nadzora

proračuna tudi za prihodnje leto.
Iz

dobrih 34,1 milijona

novno

v Zalogu,

lenjske

kakšna so

bodo

evropskih skladov

oziroma približno

curling dvorane

vendar pa osnutek proračuna za lerazkriva,

počrpali

da

pričakujejo,

prihodnje leto iz

37.8 milijona

ter povezovalne ceste med Zaloško
in Letališko cesto, ureditev Palače

2022

in 2023.

2022

občini

Na

ga centra Ljubljana in kopališča
Vevče. Medtem pa bodo gradnja

ga leta, zato je pričakovano potreben konkretne prevetritve. Predlog
rebalansa še ni javno objavljen,
to

tudi v letih

di,

Kajuhove

Tik pred iztekom tekočega

po nomestni svetniki

dohodnine občina za zdaj načrtuje

konstrukcija dela

data pa
prvi seji

tega naslova prejela 16,3
Enake prihodke od

evrov.

kot so pričakovali ob pripravi prvot-

Januarja rebalans
proračuna 2021
vem

Ljubljani pripada-

kolesarskih in peščevih površin ob
Tržaški in Dunajski cesti ter re-

energetsko sanacijo.

na

milijona

kanalizacije

na urbanih območij brez

dložili končna predloga.

Predvidoma že

kot 908.000 evrov bodo višji

jo kot glavnemu mestu, in sicer bo

/ Vanja Brkič
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občinam
prečnine

nekaj

v

več

proračun

kot

pet

x

Komentar O 12
Na občini pričakujejo,
da bodo prihodnje leto iz

evropskih skladov počrpali
dobrih 34,1 milijona evrov.

Iz številk ni razvidno,
da bi letošnja koronakriza

prihodnje leto upočasnila
občinske naložbe.
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400 novih najemniških stanovanj v
novomeški občini v prihodnjih letih
Komentiraj
21.12.2020

|

Objavi

Objavi

18:30

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo
mesto mag. Gregor Macedoni in mag.
Črtomir Remec direktor Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije (SSRS) sta danes
podpisala menjalno pogodbo za zemljišča in
pismo o nameri skupnega sodelovanja
Mestne občine Novo mesto in
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
pri gradnji večstanovanjskih objektov v
Novem mestu.

Današnji podpis pogodbe na občini:
Gregor Macedoni in Črtomir Remec.
(Foto: MONM)

Predmet menjalne pogodbe je menjava
zemljišč, na katerih se bo gradilo 400 novih
najemniških stanovanj na območjih Podbreznika in Brod-Drage,
bo na voljo tudi 57 parcel za individualno gradnjo hiš.

v

sklopu slednjega

v

drugi polovici leta

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

Hiše in oskrbovana stanovanja
Približno 200 novih stanovanj bo v
prihodnjih letih zraslo v Podbrezniku
(Mestna občina bo gradila dva stanovanjska
bloga, SSRS tri), enako število novih
stanovanj bo SSRS gradil tudi na območju
Brod-Drage. Med njimi bo tudi približno 30
t.i. oskrbovanih stanovanj. Brod-Drage bo
poleg stanovanj ponudil tudi zemljišča za
gradnjo hiš, in sicer za 14 prostostoječih hiš,
28 vrstnih hiš in 15 dvojčkov, kar skupno
znaša 57 zemljišč za odkup. Načrtovana
gradnja stanovanj v Podbrezniku bi lahko stekla hitro, morda že
2021.

Po besedah župana Gregorja Macedonija gre za pomemben cilj k zagotavljanju
novih stanovanj na območju Mestne občine Novo mesto: »Po tem, ko smo imeli
zadnjih letih v Novem mestu zastoj večstanovanjske gradnje, načrtujemo, da bo
treh do štirih letih samo v tem projektu na voljo več sto novih stanovanj, če
prištejemo še gradnjo stanovanj drugih zasebnih investitorjev, bo Novo mesto v
prihodnjih letih bogatejše za prek 500 novih stanovanj.«

v
v

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec je ob podpisu
pogodbe dejal, da ga veseli, da so se z Mestno občino Novo mesto dogovorili za tako
pomemben projekt: »Menjava zemljišč nam v tem trenutku omogoča, da lahko
začnemo z gradnjo stanovanjskih blokov v Podbrezniku v najhitrejšem možnem
času. Na tem območju bomo gradili tri stanovanjske sklope s približno 150
stanovanji, na območju Brod-Drage gre prav tako za 150 stanovanj, ki se bodo
gradila v dveh etapah. S tem nadaljujemo z izpolnjevanjem našega poslanstva, torej
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zagotavljanja javnih najemniških stanovanj.«
Zdaj več povpraševanja kot ponudbe
Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima
sicer v tem trenutku v gradnji blizu 2500
stanovanj po Sloveniji, poleg Novega mesta
se bodo na novo gradila stanovanja tudi v
Kopru, Izoli, Kranju in na Jesenicah.
»Gradimo tam, kjer imajo občine razvojno
vizijo in so aktivne, kjer se krepi
gospodarstvo in se vzpostavljajo možnosti
za mlade družine. V Novem mestu smo
zaznali, da se z vodenjem občine kaže veliko
izzivov, tudi za nas,« je še izpostavil direktor
Remec.

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

Na Mestni občini Novo mesto se zavedajo, da je trenutno na tržišču več
povpraševanja kot ustrezne ponudbe, zato so prizadevanja usmerjena v
enakomerno porazdeljeno stanovanjsko shemo. Nova stanovanja bodo poleg
omenjenih območjih Brod-Drage in v Podbrezniku zrasla tudi v Mrzli Dolini, na
Jakčevi ulici, Glavnem trgu, Uršnih selih, gradnja stanovanj je načrtovana tudi v
Brusnicah.
Po besedah župana Macedonija v Novem mestu primanjkuje kakovostnih stanovanj
za mlade družine, na drugem mestu med iskalci stanovanj so ljudje, ki zasedajo
kakovostna delovna mesta ali prihajajo od drugod, veliko je povpraševanja tudi po
manjših stanovanjih za starejše občane t.i. oskrbovanih stanovanj, ki bi imela na
voljo tudi določene skupne storitve. »Namen je, da pokrijemo različna
povpraševanja, predvsem pa, da na dolgi rok v Novem mestu, ki je gospodarsko
razvita občina, ponudimo čim več novih stanovanj,« je še podaril župan Gregor
Macedoni.
V priponki izjavi direktorja in župana.
L.
‹

M.

nazaj
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• Po vrsti posodobitev so začeli graditi tudi obvoznico

kojsko

Najprej se lotijo krožišča

Mimo Brestja namesto skozi ožino v Kojskem
Če kje, potem

se v Brdih lahko pohvalijo, da jim

država ureja ceste

Na

kot “po tekočem traku”. Vsaj v

zadnjem času je tako. Komaj
regionalke pod Dobrovim, že

na

se lotevajo največjega

nameravajo

bo gradil krožišče

zgraditi

predvsem

zato,

da

redil

promet

na

cesti

po

trov

glavni

obremenjeval

bo

ne

pri cerkvi in

jedra Kojskega

da

ki jo

ceste,

tam

ne bo

hiš,

500

me-

je

pod-

Pogodba

gradbišča

preu-

naj

bi

že

ustvari

pa se

za

do Koj-

vzpon

prenova 500

skega tudi serpentine. In ko

ali pa bodo kmalu odprli.

JpP&L

AS

milijona evrov
krožišče in

in

cesta

za

zgraditi podporne

Treba bo

bo

skozi Kojsko

občinska. •

bosta stala

zidove

in

1,7

bodo

metrov

končano,

Hum

povsem

med

projektov.

cesto

vse

skozi

vozišče in ga asfaltirali, ureodvodnjavanje.
dili
bodo

strani zožitev

drugi

po

pisana,

in

približno

še

ceste.

evrov,

šest

na

bo

ocenjeno

pripravlja,

drugim z izdelavo

razširili

Obvoznico

Brdih

milijona

Makadamsko

Kojskega.

•

fazo,

država šele

so prenovili krak

na tem področju: gradnje obvoznice

projekta

5,5

drugo

metrov

ceste
...1

*

niz

ovirala prometa.

Vozišče je tam tako ozko, da
seje po njem mogoče peljati
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le

v

eno

da bi

željo,

smer,

del

promet

ta

obšel,

naj bi Brici izrazili

pa

Kojskega

že pred mnogimi leti.
je prišla na

vrsto,

vrhunec

cele

države

v

In zdaj

skoraj kot

naložb

vrste

posodabljanje

briške regionalke.
bo

Obvoznica

zdajšnji

mimo

Brestja,

državno

ki

se

na
na

delu

Kojskega

na

pod

Humom

na

ter

drugem koncu.
priključku v

1,7

dela na

Za

Kojskem

izbran izvajalec del.
več kot

po

cesti

priključi

cesto

severnem
enem

urejena

makadamski

je

že

milijona

vodja sektorja

za investicije

v ceste pri

Tomaž

-

m

V

■

iVr'

•'

“

1 *-

'■*,

-

evrov,

kot je povedal

rekciji

8380$*®*"

Za nekaj

■■‘'‘V

-

?
■

•AiKsSMBMt

VivSBP«
*J.

■
■

,

di-

Willenpart,

jčrv*!« 1 ';
■

Za

bodočo obvoznico

\*v.r**.
bodo

najprej naredili

rondo

namesto

odcepa za

Brestje.
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miren- kost anje vic

• V prihodnjem letu naj bi v občini izvajali najmanj štiri večje projekte

a

V ospredju bo nova
šolska telovadnica
šolske telovadnice in

Gradnja nove

da bodo

upam,

protipoplavnega zidu v Mirnu, ureditev
krožišča v Opatjem selu ter širitev ceste v
Vojščici so štirje finančno zahtevni projekti,

drugi

diti." Kdaj
navljati 6,5

obnavljati še cesto Miren-Opatje selo.

selo

Ožbot

prihodnjem letu porabili
milijona evrov,

občinska naložba

“Največja
je

telovadnica,

lovite
za

je

ki

obnove

šole

prihodnje

leto

načrtih

2020

torej

pri-

skupno

1,4,

je

pa

v

večjih

konec

pa

začeli ob-

bi

kilometra

-

Miren

ceste
Opatje

je težko napovedati.

jo projektirajo, obna-

tudi kamp

v Selah na Krasu

oziroma v prvi fazi počivališče

so

ki

evrov,

pešno

vredno

avtodome,

za

176.000

prijavili

ga us-

razpis

na

v objemu sonca. 97.000

Las

prispevala

bo

evrov

preostalo

občina,
začetku

EU.
naj

leta

novega

V
bi

1,5

v letu

V začetku prihodnjega leta bodo
začeli drugo in tretjo fazo gradnje

bližno tri milijone.

protipoplavnega zidu pri Grabcu v

v Mirnu,

nekaj

kar

še

del ce-

pa

naj

odseku

na

“Zdaj

Alenka

ali

polovici

pro-

država v

prihodnjega leta začela gra-

ki naj zaznamovali prihodnje leto v občini
Miren-Kostanjevica. Morda bodo začeli

*

lastniki

dali zemljišča in bo

Telovadnico bi začeli

Mirnu, spomladi pa protipoplavnega

graditi spomladi

zidu pri novem mostu čez Vipavo.

projektov, kijih so vezani na

države

denar iz

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

vsem

in EU, pred-

izboljšanje cestne

za

je

infrastrukture,”

obravnavi
računov

pro-

da

in

oziroma

aprila

začnemo graditi.
tudi na denar

2,9

odprt

nje,

poudaril

ricij

Humar.

V letu

župan

Mau-

v

naj

bi v občin-

ceste

bi

dober
občina

jih

7,4

milijon

zadolžila

šolsko telovadnico

Za

za

ta športni objekt naj

in

-

Opatje

začetku

leta. Pri

Miren

v

bodo

Vojščici
pri

selo.

začeli

se

gra-

širitvi
je

novo

va varianta, cesta naj bi bila

še

vedno

pa

cestna

varnost

ožja,

bodo v začetku prihodnjega

bo

tudi

pot ob

učno

medobčinski

temat-

Vipavi,

projekt

predlogu

Vojščici

60.000

evrov.

novem letu

fitnes

V

na prostem,

bi

naj

pa

v

proračuna

bodo

v

za

je

v

opekarski

dobili

v Biljah

obnovili

2022

dimnik.

predlogu

letošnjega

proračuna je precej denarja
dokumentacijo,

za

denimo

tretjo

za urejanje manjkajočih ka-

fazo gradnje protipoplavne-

nalizacijskih odsekov v Bi-

začeli

leta

ga zidu pri

drugo

in

Grabcu

Predvidoma

spomladi

bodo začeli graditi
dolg

mostu

čez

v Mirnu.

192

pa

me-

protierozijski

in

pri novem

Vipavo

v bližini

občinske stavbe. Naložba
vredna
večino

vala

evrov,

940.000
denarja

direkcija

bo

je

prispe-

ljah

in

lovito

Opatjem

selu,

prenovo

vrtca

ce-

v

selu (v prihodnjem

Opatjem

letu bi obnovili le streho) in
za Hišo dobre volje v Selah
na Krasu. “Pomembno je, da

pridobimo

veliko

gradbenam

bo

omogočalo kandidiranje

na

nih

dovoljenj,

kar

razpisih v prihodnjih letih,”

za vode.

poudarja Humar.

za-

pridobivanju

boljšana

me-

v Opatjem

projekta Visfrim

protipoplavni Zid

v Vojščici

zemljišč. Pripravljena je no-

bi v

bo

sko

V

okviru

trov

se

v Mirnu.

2020

urejati

začeli

selu.”

raz-

pletlo

bi

trov kanalizacije

tudi

Za

milijona.
naj

pločnike,

javno

in

cesto

“Krožišče

porabili

naj

za

začela obnavljati cestni od-

sko blagajno kapnilo slabih
evrov,

selu,

svetljavo. Država naj bi

diti v

6,5 milijona

vredno

prispevala le

bi

evrov

razširila

v

zgradila

Opatjem

kanalizacijo

sek

2021

ki

ra-

bo

ceste

letu

milijona

90.000

bra-

zagotovo.

V

za

občina naj

v drugo

januarju,”

v

krožišče

svetniki brež pri-

Občina

župan.

pol

poslali

v letu

pa

nekaj

prihodnjem

pomb

prihodnje leto,

in

šolskih objektov,

v Mirnu

občinski

začela

rekonstrukcija

bo

da se

koncu Mirna

zlaga

ga

ločene. Težko bi rekel,

ministrstva za šolstvo za

Direkcija

so

do-

pločnik na

šolska telovadnica

ki

niso

še

za

bo

leto,

Računamo

Eko sklada,

iz

terminsko

pa

prispevala le

gradnjo

bi stala nova

maja

vljali jo bodo v treh fazah, ki

prijavili se bomo še na razpis

milijona evrov naj

prihodnje

spre-

razpis za izbiro izvajalca in

letošnje

za

po

objavimo

proračuna

prvi

po

predloga

da takoj

“Želja je,
jemu

Vendarle kamp v Selah
na Krasu

Predlog
prihodnji

obravnavi

iz-

Po

več letih načrtovanj

in

bi

prihodnje

leto

naj

zgradili

nuarja,
ga

proračunov
dve leti bo

do

za

v javni

sredine

občinski svet naj

potrjeval 27. januarja.

jabi

•
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• Epidemija kroji proračunsko načrtovanje

Postojna

-

Župan: vsi prihodki so realni

Tržaško cesto bodo

prihodnje leto prekopali
Postojnski proračun za prihodnje leto bo
zaradi epidemije in njenih posledic tanjši

mentacijo za komunalno

V proračunu je predvide-

Velik zalogaj, skupno vre-

kot običajno. Vanj naj bi se nateklo 21,8
milijona evrov, odhodkov bo

bo že v januarju.

in-

frastrukturo v Planini.

nih

den štiri milijone evrov, bodo tudi kolesarske poti med

za 900.000

glavnem

mestnem

Hraščami

kjer je predvidena prenova

Postojno,
Hruševjem

ter

in

elektro

Zagonom.

Dela naj bi potekala dve leti,
hkrati z gradnjo kolesarskih

Ženko

njem

V

2021.

nova zunanjosti stavbe.

predvidenih

občina

Postojnska

bo

tošnje leto končala z

le-

lijona evrov prihodkov
nj od predvidenega.

ma-

cesijske

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

nske jame in

lijona odhodkov,

22,7 mi-

od

tega

kon-

Postoj-

glavna mestna ulica

od

21,8

Kosovelovo

milijona evrov bo

co.

težak proračun

nje

ter

Igor

da

predvideva,

Med

postojnske občine
za leto

2021

projekti je začetek

Dilcah uredila

di pri pripravi proračuna.

nalno opremo.

v rokavu

pa

skri-

dodatna sredstva,

bili
še

Dodatni

župan.

a tega
pravi

upoštevali,”

nismo

do-

bi

denar

občina morda dobila

iz

na-

domestila za uporabo stav-

leto

lijonom
je

bo

zaključila

mi-

z

naložbe

tudi

od-

financiranje

tudi

lijona

ploščad

pa

bi se začela

občina

evrov,

jo

v

končala

leto,

proračunu

pri-

za

bo

občina

bo

od

400.000),
evropskih

stvu.

so-

je

re-

pripravo

za

za

vodni

partner-

Razpis za izbiro kon-

bo

cesionarja

komu-

objavila

v

leta,

prihodnjega

tujih podjetij.
Med

v

večina

večjimi

projekti, so-

in

1,5

evropskim
je

Kras.Re.Vita,
terega bo

v

tudi

sklopu

ka-

občina prenovila

fazo

Ravbarjev stolp in v Planini

uredila

postajališče

za

av-

podjet-

todome na parkirišču nas-

Ve-

proti osnovne šole. V priho-

milijona pa

dnje leto se prenašata ure-

inkubatorja

likem Otoku.

denarjem,

dru-

tretjo

za

nadstropja)

gega

je

državnih,

(pritličja

ureditve

še

2022

tega

in

predvidenih

v

gozda

ureditev

je predvidenih za izgradnjo

ditev

infrastrukture.

nove enote vrtca z desetimi

Soviča in revitalizacija no-

obsežno
je

tudi

do-

oddelki na

katerega

bo potekalo

odva-

občina že

komunalnih odpadnih
centralne

čistilne

naprave. Zaključili bodo tuizgradnjo

kanalizacije

Prestranek-Matenja
projektno

vas

in

doku-

Vrtec

območju

občina

dve

Na

je

gradila

v

partner-

razpis sta prispeli

prijavi,

računa,

OŠ

da

župan

bodo

pa

pogajanja

sklenili in podpisali

pogod-

primestnega

brivsko-frizerske-

tranjosti
ga

parcele.

lastnica

bo

javno-zasebnem
stvu.

za

Globočnika, kjer

Antona

pripravili

tudi

začetku

evrov (in

Milijon

preko

di

od

Denar

financiranimi z

črpališča,

do

odvisen

resno je v igri konzorcij treh

končanje

voda

tudi

V novem vrtcu še
deset oddelkov

niškega

občina

bo

in

v Zagonu

kot

v celoti tlako-

Hraščah

V

janje

900.000

proračunskega

manjkljaja

Stala

Predvideno

prihodnje

pokrila

evrov

uredili

Prenova naj

komunalne

S tem presežkom, ki ga bo
v

vali.

saj

nekaterih dogodkov.

bo

predvidoma

pres-

tavila na prihodnje leto,

prenesla

enonivojsko,

občina

evrov presežka,

je

infrastrukturo,

prenovili

plačala v dveh letih.

nekatere

padlo

in

tudi še ni pred-

izpadu

2020

prekopali

loti

poti

v

v ce-

bo predvidoma 2,7 mi-

občin.

Kljub

utaplja

se

aprila in trajala dobro leto.

videne finančne razbremenitve

in

pločevini. Ulico bodo

v

bnega zemljišča za Poček,
proračuna

podobo

bo

pa

javno-zasebnem

zelo klavrno

te 'jokerje', kjer bi lahko

Titovo cesto in KremenDejanski začetek grad-

dokumentacije

celovite

ki

že leta kaže

Jamsko cesto

in

park, ki ga občina načrtuje v

najpomembnejšimi

boljše, kar so upoštevali tu-

dosti

na-

cesti med

obvozni

zerviran

prenove glavne ulice v mestnem jedru, Tržaške ceste,

ne bo

novi

financiranja.

igralništva ter

prihodnje leto

“Imamo

za

8,

naložbe.

8 milijona za

Tržaška bo dostojna

turistične takse. Župan
Marentič

prihodkov in

Odnesli

so jih predvsem izpad
dajatve

evrov

mi-

2,5

milijona

21,8

je

evrov

100.000

menjenih za dokumentacijo

namreč

je

instala-

strojnih

in

trgu,

cij, vgradnja dvigala in pre-

Po

R.

Koper) ob

Grobiščami ter

Postojno

Veronika

za

Kutinove

Banke

milijonov evrov. Med največjimi so celovita

prenova Tržaške ceste, začetek gradnje
kolesarskih poti in nove enote vrtca.

evrov

150.000
prenove

hiše (stare

evrov več. Naložbam je namenjenih osem

in

tudi

začetek

salona Ozbič.
svetniki
Postojnski
sprejeli

proračun

in

skorajda

so

soglasno

razprave,

brez

pa brez kritik.
Proračunske seje se sicer ni
predvsem

udeležil

noben

opozicijske

SDS.

svetnik

iz

•
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Tržaška cesta

bo

novo podobo

dobila

do leta 2022,

promet po njej

pa bo

še

naprej

"ggr-'

7 p' |

potekal enosmerno.
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Kaj definirajo Posebne

gradbene uzance

2020 in kako opredeljujejo gradnjo na ključ
Uzance, do nedavnega so veljale tiste, ki so jih sprejeli sredi sedemdesetih
let, pravno niso zavezujoče, določajo pa pravila pogodbenih odnosov med

naročniki gradbenih del, izvajalci, projektanti in nadzorniki
|
I

VASILU KRIVEC

vastllj.krlvec@finance.si

V Posebnih

gradbenih uzancah

vajalcem del:

godbe vsa ta leta precej vprašljiva, vsa od-

a pogoje pri spremembah projektnedokumentadje ter stroškov, ki nastanejo vta-

negledenato, kako je bil izveden projekt

kšnem primeru,

2020, z njimi nadomeščajo jugoslovanske uzance,
di

ki

sedemdesetih

let prejšnjega sto-

vem mnenju je ključno, daje pri pogodbi

izvedbe na ključ tudi projektiranje v do-

letja, opredeljujejo pravila za ravna-

zaradi okoliščin, ki jih izvajalec ni mogel

meni izvajalca.

nje pogodbenih

predvideti, bodisi da gre za zvišanje bodisi znižanje cene,

Član uprave pomurskega Pomgrada
Boris Sapač pa pravi, da se z različnimi tipi pogodbo pojavljajo tildi tveganja. Prek

partnerjev pri izved-

bi del na gradbenih objektih, kot so
določena v obligacijskem

ter zakonih

in

zakoniku

1

L

Ob tem se opirajo tudi na poslovne običaje.
»Nove

uzance smo izdali, saj stare že dol-

go niso več sledile sodobnim zahtevam in
praksam vgradbeništvu,« nam je povedal

s

življenjskih potrebščin,

novih uzanc pa se ta tveganja opredelijo
in razdelijo. »Če gradbinec za svojo izvedbo prevzame večja tveganja, potem lah-

zamude pri gradnji,
klavzule o fiksnosti in nesprejemljivosti

ja dela,« pravi Sapač in pri tem opozaija,

povišanje ali znižanje indeksa rasti cen

spremembe cen,

in
• obračun
kakovost materiala,
•a več
ali
del
avansa

Gregor Ficko.

njegovega vpliva na

pogodbeno ceno,

Za gradnjo na ključ mora
gradbeno podjetje izvesti
tudi projektiranje

manj

®

cijo je sredi novembra izdala Zbornica za
gradbeništvo in industrijogradbenega ma-

teriala pri GZS, med drugim na novo definirajo pogodbo po sistemu ključ v roke. Nove uzance za to klavzulo predpisujejo

iz-

ključno mešan tip pogodbe. V teh prime-

rih gradbeni izvajalec, ki objekt gradi,

te-

ga tudi projektira, saj le tako lahko v celoti
obvladuje proces gradnje in v njem nastala tveganja, kakor to klavzulo opredeljuje

tudi obligacijski zakonik.

»S

tako jasno de-

finicijo klavzule ključ smo odpravili zme-

do in negotovosti v gradbenih pogodbah in
se vrnili na interpretacijo, kot jo poznajo v
svetu,« nam je še razložil direktor Zbornice gradbeništva

in industrije gradbenega
materiala pri GZS Gregor Ficko.
namreč zaznali več pri-

tiskov, da bi se tolmačenje definicije pogodbe na ključ, v nasprotju s praksami vsvetu,
lahko v Sloveniji začelo uveljavljati zgolj kot
cenovna klavzula, vendar pa gre za pogodbeno razmerje, ki določa obseg izpolnitve
in s tem povezan tip pogodbe.

Novi izrazi in definicije
uzancah so tako prilagodili nove izraze in definicije, vezane na dokumentaciV

jo, nujna nepredvidena dela, spremembe
cen, spremembo roka izvedbe

in podob-

no. Uzance bolj podrobno definirajo kar

nekaj vsebinskih področij, ki sestavljajo
pogodbeni odnos med naročnikom in iz-

ter nepredvidena dela,

določanje pogodbenih kazni zaradi za-

mud ali povzročene škode ter njihove

Posebne gradbene uzance 2020, publika-

V preteklosti so

spremembe cene zaradi sprememb kal-

kulativnih elementov,

predpisih, povezanih

z gradnjo.
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inznjimi povezani dokumenti. Po njego-

cenovni del gradbene pogodbe,
r pravila o določanju cen, dodatnih plačil
3

so jih sprejeli sre-

govornost pa se je prenesla na izvajalca,

ko upravičeno postavi višjo ceno za svoda se lahko z novimi uzancami bolj definira pogodbeno razmerje, s tem pa tudi
tveganja, kijih prevzameta nase tako naročnik kot tudi izvajalec.
Tudi direktor podjetja GIC Gradnje
Ivan Cajzek pravi, daje bil za nove uzance skrajni čas. V Sloveniji različna pogod-

izteijave,

bena razmeija med naročnikom in izva-

•

pogoji izdanih računov in obračunskih

jalcem del niso podrobno predpisana v

situacij,

obligacijskem zakonu. Določila v uzan-

»

pravice naročnika po zadržanju določenega finančnega zneska,

S

način obračunavanja predujma oziro-

cah, ki sicer pravno niso zavezujoča, pa
po njegovem mnenju dajejo smernice, kako naj se različni tipi pogodb oblikujejo in
kakšne odgovornosti prevzemajo pod-

ma avansa.

pisniki. »Zadnji čas je bil, da so te uzance

Pozitiven odziv gradbenih
podjetij

sprejeli, jih objavili in da jih bomo naroč-

niki in izvajalci upoštevali. Postati

mora-

»Odzivi slovenske gradbene operative so

jo nujni del poslovnih odnosov,« konču-

dobri, v enem tednu smo izvajalcem gradbenih del in naročnikom prodali okoli sto

je Ivan Cajzek.

izvodov novih uzanc,« pravi Gregor Ficko,

Uzance oblikovale
gospodarska, obrtne in
inženirska zbornica

ki napoveduje, da bodovprihodnjem letu
izvedli več izobraževanj na to temo. Tudi iz odgovorov, ki smo jih dobili od slovenskih gradbenih družb, lahko razberemo, da smo takšen dokument v Slove-

niji potrebovali. Če na kratko povzamemo pogovore z njimi, je bil že skrajni čas

Na GZS pričakujejo, da bodo z uzancami,
ki so jih izdali, v slovenskem gradbeništvu uveljavili sodobnejše, bolj transparentne in varnejše poslovne prakse, s čimer bo slovenski gradbeni trg bolj urejen

za nove uzance, saj so stare sprejeli sredi

in predvidljiv, kar bo koristilo izvajalcem

sedemdesetih let, v tem času smo zamenjali državo, politični in gospodarski sis-

in naročnikom.

tem, v gradbeništvu seje spremenilo ogromno stvari.

Posebne gradbene uzance je pripravila delovna skupina Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS. V njej so sodelovali prizna-

»Bistveno je, da nove gradbene uzance opredeljujejo odgovornosti med projektanti, naročniki gradbenih del, izva-

benega prava in strokovnjaki za gradbe-

jalci in nadzorniki,« pravi član uprave

ne pogodbe

novomeškega gradbenega podjetja CGP

no razpravo

Edo Škufca, ki nam je na vprašanje, kako komentira novo opredelitev gradnje

li vključeni še Združenje za inženiring in
Združenje za svetovalni inženiring (ZSI),

na ključ, odgovoril, daje bila ta vrsta po-

oba pri GZS, Sekcija gradbincev pri Obr-

ni pravni strokovnjaki

s področja grad-

iz podjetij. V strokovno javin končno oblikovanje so bi-

86

22.12.2020

Finance

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 14

2/2

Površina: 704 cm2

tno-podjetniški zbornici Slovenije, Inže-

nirska zbornica Slovenije ter pravni strokovnjaki iz odvetniških družb, ki delujejo na področju javnih narodi gradenj in
gradbenih pogodb. Uzance

so

sprejele

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Združenje za inženiring,

oba pri Gospodarski zbomid Slo-

venije, in Sekdja gradbincev pri Obrtnopodjetniški zbomid Slovenije.

■ Boris Sapač, Pomgrad: »Z jasnimi
uzancami se lahko definirajo tudi
tveganja pri gradnji, s čimer lahko

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

oblikujemo ustrezno cena«

■ Edo Škufca, CGP: »Z uzancami
lahko opredelimo odgovornosti med

naročnikom, izvajalcem, projektantom
in nadzornikom.«

■ Ivan Cajzek, GIC gradnje: »Zadnji čas
je, da smo za gradbene posle dobili

ustrezne uzance«
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j

GORENJSKA

i Gramoznico kupilo
j

podjetje Ažman

•

Več kot

milijon evrov vredno
je Občina Radovljica

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

zemljišče

:

javni dražbi

:

man

j

šest

prodala

podjetju

na
Až-

iz Lesc, ki nekaj manj kot
hektarov površine potrebuje

■

zaradi širitve, deponije

:

je na področju

in

sinergi-

gradbeništva.

4
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;

GORENJSKA

i

Novo upanje za

j

prenovo Hotela Brdo
Za

Hotel

Brdo

priložnost,

prihodnjega

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

sredine

:

razpis

:

Podjetje

•

prenovo

■

rok

za

je

se

so

le pokazala

da bi bil prenovljen

dobili
Makro

leta.

štiri

ponudbe.

5 gradnje
milijona

za 11,5
izvedbo 130 dni.

do

Na novi
ponuja
evrov

in

7
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Novo upanje za
prenovo hotela
Hotel Brdo, ki je zaprt že od konca aprila

Za

lani, se je vendarle pokazala priložnost, da bi bil

prenovljen do sredine prihodnjega leta.
Vilma Stanovnik

ponudbe

so bistveno dražje,

z izvedbo pa bi izvajalci kon-

- Dober

Brdo pri Kranju
sec

zaključku

po

čali od deset do dvajset dni
pred zahtevanim

rokom

od

180-dnevuvedbe

neuspelega javnega razpisa

nim

za

izbor izvajalca za prenovo hotela na Brdu, je bil ob-

delo, kar je razvidno iz ponudb, objavljenih na porta-

javljen nov razpis. Tokrat je

lu javnih naročil.

namesto

generalnega sekre-

tariata vlade

ni

naročnik
zavod

gospodarski

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

me-

zadnjega

Jav-

v

Prenova hotela bo obsegala rušitvena in odstranjeval-

Pro-

na dela, menjavo stavbnega

(JGZ

pohištva, inštalacij, prenovo

Brdo). Ta je v skladu z zako-

ovoja objekta, izvedbo notra-

nom o javnih naročilih zara-

njih programskih preuredi-

di nujnosti čimprejšnje iz-

tev, prenovo vseh obstoječih

vedbe postopka zaradi hitre-

78

ga

približevanja

predsedo-

vanja in pravočasnega izbora

izvajalca

začetka pre-

ter

nove hotela rok za

oddajo po-

sob,

sob in

še

ureditve

dogradnjo

kuhinje,

recepcije, ureditev wellness

in fitnes programa

predpisan rok.

njo ureditev.

Na

novi

razpis

ri

ponudbe.

Tri

Sicer pa je to

preno-

ponudbe

že

ter zuna-

tretji raz-

pis za prenovo Hotela Brdo,

ki je

zaprt že

od aprila lani,

mili-

ko so stekle priprave na ob-

jonov evrov, koprsko podje-

sežno prenovo in razširitev.
Na obeh prejšnjih razpisih

znašajo

okoli

za

so dobili šti-

prenovo
bara,

restavracij in aperativ

nudbe skrajšal pod splošno

vo Hotela Brdo

41 novih

nekaj drugih del, od

dvajset

tje Makro 5 gradnje pa prenovo ponuja za 11,5 milijona

so bile vse prispele ponudbe

evrov. Prav tako pomembno

bistveno višje od razpoložlji-

je, da je njihov rok za izved-

vih sredstev,

bo zgolj 130 dni. Preostale tri

ni

zato izvajalec še

bil izbran.
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Občina še ni obupala
Čeprav je investitor v dom starejših v Železnikih predlagal prekinitev koncesije, na občini še iščejo
možnosti, ki bi omogočile uresničitev projekta na predvideni lokaciji.
Ana Šubic

Župan

je v odgovoru na

nadomestnega zemljišča in

v vsakem

ki

njegovi protipoplavni uredi-

garažno hišo,

Mi-

tvi. Župan omenja tudi ok-

starejših

tobrski sestanek z novim di-

ne bo.

glede

vprašanja

-

Železniki

seji

je občinski svetnik

jih
ran

kih, ki je potekala minuli če-

zadnjo

trtek, je beseda pričakovano

sveta,

nanesla tudi na načrtovani

da

dom starejših.

njal

je

smo po-

Kot

investitor

Sene-

zastavil

Šturm

občinskega sveta v Železni-

ročali,

pred

občinskega

sejo

zapisal, da sklepajo,
bo spremi-

investitor ne

lokacije in da mu mo-

rajo

priti

naproti

lokaciji

ob-

pri

plaval-

Cura Central Sl podal pred-

stoječi

log za sporazumno prekini-

nim bazenom. Župan je

na

seji dodatno povedal, da

je

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

zadnji

Na

doma,

pogodbe

dom v
pa

koncesiji

o

Železnikih,

čemer

o

ministrstvu za

na

za

delo,

vestitor

nekako išče

da bi

nosti,

še niso odločali. Pred tem je

mom

namreč

pri čemer

na

enota

zavrnila

izdajo

gradbenega dovoljenja, saj
na

predvideni

Kresu
no

manjka

zemljišče

za

lokaciji

Na

znar

s

vidno,
ne bo

stitorja dogovoril,
predlagal

inve-

da bo

zamenjavo

na

na

dru-

z

do-

Železnikih končal,
je po njego-

mu

prišla tudi

ugoto-

da na

novo

lokacijo

šel še enkrat projekti-

rat doma za

50-60

ker ekonomsko

ni

postelj,
upravi-

čeno,« je dejal.

loka-

cije in umestitev doma
sosednje zemljišče

ta

zgodbo

in-

mož-

vitev upravne enote. »Mislim in tudi iz dopisov je raz-

parkirišče,

predstavniki

v

vem prav

funkcional-

zato se je župan Anton Lu-

da

iz dopisov razvidno,

družino in socialne zadeve

škofjeloška uprav-

za

Iz

ra

na

rektorjem

razvoj

Sene-

Na

Cure v Sloveniji, ki je povedal, da so bolj zainteresira-

kako

gradnjo večjih domov,

vem

ni za

saj

so

za

ekonomsko

čeni takšni z

upravi-

vsaj

150 posteljami. Omenja tudi pogovore

s predstavniki stolpnic

in predsednikom

mestnega

odbora Na Kresu glede
nosti

za

mož-

funkcionalno

ze-

mljišče za parkirišče doma.

Ena možnost je na zemljišču

na

drugi strani vodotoka

kar je povezano s
stroški nakupa zemljišča in

primeru

na

zgraditi
če

doma

območju

tem

začudenje,

Šturmovo

je lahko nadomestno

zemljišče

no,

tudi

Kemperlo-

na

vrtu poplavno

predvidena

teniškem igri-

obstoječem
šču

pa ne,

nil,

da

ogrože-

lokacija na

je

župan

je tako

odvr-

zavedeno v

obstoječih kartah poplavne
ogroženosti.

Šturm

meni,

da bi morala občina ponovno skušati prepričati inveda bi predlagal za-

stitorja,

menjavo lokacije. Če bo mi-

Dašnica,

nistrstvo

gradnjo povezovalnega mo-

nitev koncesije in doma v
tokrat ne bodo
Železnikih

stu.

Druga

možnost

pa

je

zgradili,

pristalo na

je po mnenju

pa

gradnja garažne hiše med trgovskim centrom in plaval-

topiti

nim bazenom, ki je predvi-

parcele za

preki-

Šturma treba aktivno pris-

k

iskanju

ustrezne

dom in drugega

odgovo-

dena tudi v proračunu za pri-

investitorja ter počakati na

vprašanja svetnika je

hodnje leto. Več svetnikov je

naslednji

županovega

tudi razvidno,

da so v Do-

na

seji

izrazilo mnenje, da

razpis

za

sijo.

Naklonjenost
lokacije

konceiskanju

gi strani vodotoka Dašnica,

melu pripravljeni sodelova-

bi morali zaradi pomanjka-

nove

česar pa nato ni storil.

ti pri morebitnem nakupu

nja parkirišč pri stolpnicah

nekaj drugih svetnikov.

je izrazilo

še
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VRTOJBA

Januarja
bodo izbrali
upravljavca
kronično primanj-

V Sloveniji

kuje

mest

v domovih

starejše

za

občane, zato na Goriškem že dolgo

pričakujejo rešitev

v zvezi s Socialnim centrom v Vrtojbi, katerega
gradnja se je začela v letu 2009 in
prekinila leta 2011. Zgrajen objekt
ni

bil nikoli predan namenu.

V

drugi polovici letošnjega leta so se
s tem začele končno

stvari v zvezi

premikati.
Poslopje
Vrtojba

Socialnega

centra

investitor

zgradil

je kot

Zavod za izgradnjo socialnega centra Vrtojba, ki sta ga ustanovili
Občina Šempeter- Vrtojba in zasebni partner družba Kampa. Zaradi neplačanih dolgov se

je objekt

v letu 2015 prenesel na Družbo za

upravljanje terjatev bank (DUTB),
ta pa je nepremičnine septembra

letos prodala družbi Dom upravljanje iz Rogaške Slatine. Na slovensko vlado se je v zvezi s tem
pred kratkim

obrnil tudi državni
iz Nove Gorice, Tomaž

svetnik

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

Horvat, kjer so mu pojasnili, da je
delo,

Ministrstvo za

cialne zadeve

in

družino,

enake

so-

možnosti

je junija objavilo razpis za podelitev
koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1.100 mest s klju-

čnim ciljem, da bi zagotovili dodatne kapacitete v domovih za
starejše zaradi povečanih potreb
po domskem varstvu.
Rok za prijavo na javni razpis
se je iztekel 1. oktobra. Na javni
razpis se je prijavilo 21 ponudnikov,

med katerimi
Dom

tudi

je

prijava

družbe

upravljanje iz Rogaške Slati-

ne, ki je podala ponudbo za pridobitev 150 koncesijskih mest za objekt v Vrtojbi. Strokovna komisija
ministrstva za

pregled in presojo

ponudb

pregledu razpisne

je po

dokumentacije ugotovila, da je ponudba družbe Dom upravljanje

foiiVialiio popolna. Strokovna kobo vse ponudbe točkovala
če bo Dom upravljanje dosegel
zadostno število točk (glede na
misija

in

ostale ponudbe), bo

s

ponudbo

uspel in pridobil koncesijo, so pojasnili

na

ministrstvu.

Postopek

podelitve koncesije bo predvidoma

končan januarja

2021.

(km)
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https://necenzurirano.si/flashnews#fn513

pred 1 uro

/

Bodo

v

1/1

tretje izbrali prenovitelja Hotela Brdo?
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Na javni razpis za prenovo Hotela Brdo, že tretjega v zadnjega pol leta, so
se odzvala štiri podjetja: CGP, Pomgrad, Makro 5 Gradnje in Lesnina MG
Oprema s partnerji. Najbolj ugodno ponudbo je oddalo podjetje Makro 5
Gradnje, ki je pripravljeno objekt prenoviti za 11,5 milijona evrov z DDV.
Prav toliko so pripravljeni plačati v generalnem sekretariatu vlade, pri
čemer so ponudbe preostalih bistveno višje. Hotel je zaprt že od aprila lani,
vlada pa ga želi prenoviti do 1. julija 2021, ko bo Slovenija prevzela
predsedovanje svetu EU in se bo večji del dogodkov odvijal prav na
posestvu Brdo.
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Površina: 1.824 cm2

ITALIJA IN SLOVENIJA:

NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI

NA PODROČJU INFRASTRUKTURE
IN ENERGETIKE
2. decembra je v virtualni obliki potekal prvi
italijansko-slovenski

poslovni forum o bodočem

sodelovanju na področju gradbene dejavnosti, predvsem

na področju gradnje infrastrukturnih in energetskih
objektov. Na forumu je sodelovalo več kot 80 italijanskih
sektorskih

podjetij in njihovih združenj.

PRILOGA

REVIJE GRADBENIK

IN TRANSPORT &

LOGISTIKA
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Gradbeništvo,
ne,

največja

je

vključuje

ki

infrastrukturo

v

panoga

predstavlja

darstvu

in

BDP-ja. Sektor je

izhajajo

ki

bolj

področju

Na

osnovne
tivnih

impresivne

infrastrukture

je

tletjih

bilo

veliko

vejšega

produktivnosti
sektorju

nju

le

tretjina

bljanju

digitalnih

inovacije

digitalizacija

celotne

strank

povprečne

so

pri

ra-

upočasnile

Poleg

v primerjavi

sektorji

tega je
skoraj

s

gospodarstva,

pogosto nizka,

tveganjem.

gi

varnostni

doin

to

pogoste prekora-
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radi

resnih

stemu

viteljev

težav,

vplivajo

dobaviteljev

cev in

covida-19

na

v

ki

strojev

do

ter

trpi

gradbenem

različne

osnovnih

lastnikov

industrija

ekosi-

dejavnike,

materialov,

distributerjev in
programske

za-

od

potrebnih

vseh

morajo

Zadnje

poročilo

in

beni

nadzori

v

sektor

so

Ko

razrahljale
in

pokazali
začelo

moči

in

združenja

s

področja

je

da
še

negativnim
četrtletju

omejitve
blokade

razpise,

vedno
vplivom.

leta

gospodarskim

na

držav,

ravni

prvi

znaki,

da

po

padcu

grad-

2020

v

okrevanja,

drugem

naložbe

do

prihodke
še

in bo
leta

naprej

2021.

da se bo konec

svetovna gradbena

proizvodnja

3,1

se

odstotka

in

da

realizacija

bo,

Po
beni

nekaterih
sektor

na

Infrastrukturni

sektor

gradbenih

učinke

re ključnega

del

od

skrči

10

z letom

do 25

svetovni

dosegel 4,1-odstotno

ravni

rast.

Če

v

odstotkov

Čeprav se

primerja-

ome-

pri

Zamude

projektih:

ustavitev

Dejavnost

del.

dično upadla

•

Zmanjšanje

•

Kitaj-

zmanjšala

pov-

grad-

je

posle-

ki se je gle-

BCG zmanjšala

od 25

do

v dobavni verigi. Blokade,

Prekinitve

za-

piranje

meja in finančna šibkost inženir-

skih

gradbenih

in

podjetij

verige

so

pretresle

ter ogrozile izvedlji-

vost projektov.

naj bi grad2021

odštejemo

podjetij

produktivnosti,

40 odstotkov.

skrčila za

so

blokade

do 60 odstotkov.

leta

2020

povsod

upočasnitev

ali

na

razlikujejo

državah

virusa, dejavnost

treh

se

Evropi

posledice

verižnih učinkov:

znake

de na analize

leta

v

glede na širjenje

zročile

svetu,

razme-

OICE

letos

kaže

podje-

vzdr-

po

na

odziv

Združenja

v posameznih

sektor

•

in

negativne

že čuti

dejavnost

2019.

oskrbovalne

predvidevanjih

digitalna

covida-19

poročilo

gradbena

lahko

četr-

pa-

proračuna

iz

so

se

je

pomena.

na

Glede

vi

ki

Evropa.

zato je hiter ter učinkovit

5,3 odstotka.

doba-

zelena,

bo

Kar

programi

spodbujanju

financiral

bolj

to

EU. In
žljiva

2020.

največji spodbujevalni

tudi

Združenje

z izjemo

namenjeno

se je kdaj

ki

v gradbenem sek-

NextGenerationEU,

začasno orodje,

ket,

znak

pozitiven

so dolgoročni

pobudo

s

ta

četrtletjih

dveh

države EU,

benih

na

vpliva

kriza

tij ter gospodinjstev

za

prvih

zadeva

tletju leta 2020.

ske,

v

nujno

ni

dejav-

gradbeništvo

je

to

okrevanja;

rezultat je odraz padca
torju

tehnično-eko-

kaže,

okrevati

Vendar

zdravega

in

bo rast proizvodnje

Vendar

gospodarske

covida-19,

krizi

močnim

v tretjem

se

nostim

3,0-odstotna.

ne na podla-

in

organizacij

svetovanja)

stro-

delovišč.

na

prijavljati

inženirstva

izpostavljen

tudi

italijanskega

(Združenje

OICE

dovoljenj

veljajo

zanesljivosti.

in

regulirana

zelo

najnižji ceni

izvajal-

opreme.

je

gi kakovosti

jevala

Izpostavljen gradbeni sektor
obdobju

kvalificiranih

sektorju

v

OICE pričakuje,

V

primanjkuje

ki temeljijo na

Na zadovoljstvo

in proračuna.

de-

v industriji na

predpisi

se

Podjetja

nomskega

priva-

področju.

odobritev,

tem

v

visok

da

industrija

in

arhitekture,

ter težave

pa slabo vplivajo

čitve rokov

letih

Po-

kitajsko gradbeništvo,

skupaj

Gradbena

rast

tvega-

bičkonosnost je tudi

visokim

najno-

bila

Nenaklonjenost

slabša

drugimi

vsemi

20

talentov

na tem

je

upoštevati

ter to,

dela

trgih

logistika.

delavcev.

dese-

podatkih

zadnjih

v

razdrobljenost

in

kljub

inova-

dveh

Kinsey

Me

gospodarstva.

sti

od

obsežne

do velikih

Po

težav.

poročila

številnih

in

vsem

po

in

zadnjih

v

tudi

tega je potrebno

modelov.

Vendar

prav tako

ročnega

dosežke,

krajin

bolj zapleteni,

s pridobivanjem

so

njegove

projekti so vedno

lež

obdobju

so

gradbeni

leg

gospodarskega

sektorja

značilnosti

kritične točke:

sve-

prihodnosti.

urbanih

ravno

In

zaradi

izzivom,

velikim

gradbeništva

dosegli

svetu

čudovitih

prav

je v tem

bo tudi v bližnji

tako

bil

iz svetovnega

trenda, še toliko

gospo-

13 odstotkov

izpostavljen

vedno

objekte,

svetovnem

tovnega
tega

nepremični-

industrijske

in

vezanimi
jetih
lov

skupaj

učinki,

Ti

z

zdravstvenih
-

je

kot

uporaba
opreme

in

uporaba

osebnih
ter
-

stroški,

nedavno

pospre-

varnostnih

protoko-

socialne

distance,

materialov

zaščitnih

sprejetje

postopkov
pritiske

večjimi

upoštevanjem

z

drugih

povzročajo

in

operativnih

velike

finančne

na podjetja.

Italijansko-slovenski poslovni

forum o infrastrukturi in
energetiki
Da
kali

bi

usmerili pogled

lahko

možnosti za sodelovanje

sti vtem pomembnem
jo in

Slovenijo,

ki

ju

v virtualni

obliki

-slovenski

poslovni

in
kot

energetiki.
80

njihovih
zirala
Agency

sektorju

je

Na

forum

decembra
italijansko-

o infrastrukturi

njem je

sodelovalo

sektorskih

združenj.

Konferenco

s

pisarna

koordinacijo

Itali-

2.

italijanskih

ljubljanska

med

dolgoletni

prvi

bil

izveden

is-

v prihodno-

povezujejo

odnosi,

gospodarski

naprej in

podjetij
je

Italian

več

in

organiTrade

Veleposlaništva
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Web Forum Italija

Slovenija

Campanile (Veleposlanik

Carlo

(Državni

Blaž Košorok
Ministrstvo

za

Italije

v Sloveniji!

sekretar.

Infrastrukturo RS)

Roberto Luongo

direktor Italian Trade Agency)
Marzoli
(Italian Trade Agency v Ljubljani!
Roberto Carpaneto (Združenje 0ICE1
(Generalni

Serenella

Vincenzo

Ercole Salazar

(Združenje

Sarfield

ANCE)

Fragasso

Mariarosaria

IZdruženje

ANIE)

Gajšek

Miran

za urejanje prostora Ljubljana)
Agrež (Energetika Ljubljana)

(Oddelek
Marko

Saša Podlogar Žnidaršič
Miha

(Slovenske

Butara

Žiga Fišer

IHSE)

(DARS)

Boštjan Rigler

(Luka

železnice)

Koper)

Črtomir Remec (Stanovanjski sklad RS)
Henigman
(Združenje za svetovalni inženiring)

Slovenko

v Sloveniji

Italije

podporo

in

veleposlanik

slovenskega

udaril pomen

Obsežen investicijski ciklus

deležni

Italijo

infrastrukturni

Slovenski

je

sektor
je

7,7

približno

v

(ceste,

prometu

vsem
stajajo

v zadnjih

z investicijami),
sektor,

getski

kjer

ali

začeti projekte,

in

širitvijo

vanjske

držav

zadevajo

vodovode,

zunanjo

v zaledju

nove

projekti

membni
štva

in

Veleposlanik

Drugi

po-

gradbeni-

-

z novimi

projekti za

vodi

v obalni

Italije in

Povezanost

tukaj

tudi

področju

preprečevanjem
ob

ostaja
trgovino

investicije.

na

okolje

nacijo zemljišč

razmer,

ki

poplav

in

z

jih

imamo

v

luči

in-
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zaple-

zadnjih

te-

zvojnih

za

možnosti
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Koper,

novanjskega

DARS,
HSE

v naslednjih

sektor.

ta

Veliko

predstavitve
Slovenskih

Holdinga,

sklada

Ljubljana skupaj
ima

za

prihodnjih

ter

Družbe

železnic,

Javnega

Mestne

sta-

občine

z Energetiko Ljubljana, ki
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letih

v prestolnici

v

že

in

tistimi

pano-

spomladi

zaradi

lani,

utrpel

»lockdovvna«

je

za

prizadeval
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v primerjavi

predvsem

izva-

varnostnimi

možnimi

z enakim

v sektorju

gra-

dnje stavb.
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raza-

med
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gradbeništvo

padec

Povezovanje

v celoti do konca

pregled

vzbudile

avtoceste

Luke

dosegli

ponudil

je

temu je v prvih

2020

2,4-odstotni
obdobjem

si

vsemi

leta

urbaniz-

cy,

Roberto

italijanskih
ANCE in
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podjetij

na

nakazovalo
kriza

Italian

gospodarskih

združenj,

so poudarili,

splošen

trend

oddaljene
velike

Trade

predstavniki
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Luongo

ANIE,
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OICE,
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preusmerjanja
kar

gospodarske

covid-19 pa je povzročila,
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lahko
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sa-

regiji.

Slovenije

v

Italije

ne bomo

2022,
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nedvomno
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pomena
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objektov,

zdravstvu.

pristanišče
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Blaž Košorok

frastrukturo
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sekretar

leta
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ukrepi. A kljub
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gradnje
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secih

povezane z

stano-

škode,

Infrastrukturne razvojne možnosti
Državni

ki

koronakruize

manj

področju

na

obnove.

sektor

v Sloveniji,

v Sloveniji

dnih, in okrevanja, ki ga, tako kot v celotni

vse

gami
vpliva

ravneh

Evropi,

pa

energetske

Gradbeni

dokončati

namenjenih javnemu
Koprsko

ener-

v

najvišjih

na

bili
insti-

daljnovodi

poslovne

bistvenega

naložb

nista

izmenjave

načrtu več projektov

ma in

je potrebno

plinovodov,

in

Slovenije

do

zao-

letih

srečanj

med

v tem obdobju.

kot

pred-

in

avtoceste

kjer

železnice,

jih bo

ki

gradbenih

letih: od

nikoli

še

ki

intenzivne

tako

je po-

koncu
odnosov

v

projektov

milijarde evrov,

prihodnjih

vlada

Na

dvostranskih

Slovenijo,

in

tucionalnih

energetski

in

Slovenska

seznam

obsežen

realizirala v
del

razvejan.

zelo

objavila

višini
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Campanile.

Ministrstva za infrastrukturo.

Sloveniji

Carlo

Campanile je ob odprtju foruma opomnil,
da

gradnja

večuje

države

njihova

produktivnost

pomembno

med

ma

dvema

zahodu

jugu),

zaradi

ga

blago

iz

Balkana

sodelovanje.

vozlišče,

in

cesarje
Vzhodne
ter

križišču

vseevropskiV

od

vzhoda

severa

X od

privilegiran
Evrope

obratno«,

tako

»Slovenija

je na

saj

(koridor
koridor

lahko

pa

spodbuja

prednostnima

koridorjema

proti

za

kot

in

po-

delovna

razpoložljivost

mesta,

konkurenco

ustvarja

in

poveča

je

objektov

infrastrukturnih

BDP

in
je

proti

prehod

Zahodnenadaljeval
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jetja

ozirajo

ponovno

Krepitev

regionalnih

prednostna

morala

biti

žav,

zmanjšanje

za

odpornosti
razvoja,

jo,

ki

jih

zlasti

povezujejo

ne

odnosi

samo

temveč tudi

podjetjem

poudarila,

da

trg za

nekdanje

13,7-odstotnim

2019

evrov

Italija

je tudi
in

v

deležem

8,6

Marzoli,

Statističnega

peti

tuji

getiko,

urada

gospo-
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Na

je

forumu

slovenske

na

številnih

je

namreč

vstopila
skimi

s

na

celotno

po

mnenju

finančnih

organi-

vplivale
so,

pozitivnimi

kazalniki,

boljše

evroobmočja.

sedanje

zato

bi

pomanjkanje
potreba

krizno

kot

Država

obdobje

makroekonomlahko

okrevanje

po

velike

in

bodo

delovne

Ne

in

covidu-19
in

da

samo,

plogrednih

ter

narašča-

lov

covida-19,

tudi

pa

digitalizacinovi

ter

bodo

podnebnih
tiskal

na

se

prihodnjo

bodo
pri

udeledina-

izdelavo

v tovarni.

ustreznejša

in

industrijo
dicijo

pri

industrijo,

da

novi

pa

po

zdravstveni
dogovor

o

bo še bolj pri-

naj zmanjša

vseh

tradicional-

beton,

bo

izpustov

to-

je

materiali,

-

teh

sodelovanje

kot

lahko

les,

delov

modu-

morala

biti

področjih

bo

bo

v tem sektorju, saj
gradnji

najnovej-

lepljen

logistika

na

zagotovo koristno

in

sestavnih

Tudi

tiskanje

3D

kot

lažji

Novi

okvirji

so

rezanje

z italijansko

ima

dolgo tra-

infrastrukturnih

objektov

visoko

raven tehnologije.

glede

povečale,

globalni

spremembah

je ogljikovega

zahteve

delu

potrebni

postopki,

varnostni

olajšajo

in

zmanjšanje

plinov.

kot

cest,

proizvodnjo

znatno

omogočila

in je dosegla

varnosti

za

po-

Uporaba

materialov,

so tanki jekleni

miko industrije.

trajnosti

osnovnih

in

mestu

procesov

tehnologij

nih

naj-

pri

nalogah,

velikosti

materialov.

ših

sektorju

uporabo

robotike

tlakovanje

v standardni

gradbenih

in

in lastnikov.

oblikovali

lesa

opeke,

tem

za

gradbenih

se

o trajnosti

materialov,

novih

kot

trga,

polaganje

možnosti

tehnologije,

infrastrukturi

predpisi

učinki

izdelkov

verjetno pov-

značilnosti

cenejši

joče zahteve strank

ženci,

V prihodnjih

usposobljene

strožji

Negativni

pandemijo

pred

premike

na delovnem

varnosti

ja

že

spremenjene

stanovanjih,

v

da če-

sektor

temeljne

bodo

zročile

situacijo,

v

industrijo

slovensko

navljajočih

mednarodno

srečeval s težavami.

uporaba

perspektive

trgih

v

ener-

razmere v zadnjih

mednarodnih

letih

sile,

povečanjem

poudarjeno,

trgovino,

mednarodno

zacij,

bilo

močno

mesecih

se je gradbeni

visoko

zabeležil

Za

obstajajo

pogledamo

Če

so

2018«.

so gospodarske

večjih

je lani

v Slovenijo,

259,6-odstotnim

primerjavi z letom

prav

deležem

ki

izvoz

kompleksnih

Veliki izzivi v prihodnosti

dejala

MSP, ki usmerjajo izvoz na-

italijanski

z

letu

v državi:

vlagatelj

»z večinskim

v bolj

kot

sodobnejše

covid-19

držav: s sektorjem,

največji

hitreje

gospodarstvih.

milijarde

Italija imata podobno

specializiranih

potekalo

in Albanije

darsko strukturo«, je med forumom

ših

naj-

celotnem

na

vrednostjo

in

Slovenije.

»Slovenija

ga.

o

podatke

Jugoslavije

podatkih

po

Republike

Lju-

predstavlja

Italijo

tržnim

skupno

in

v

italijan-

državama

med

Slovenija

pomembnejši

je

pa

predstavila

izmenjavi

s

Itali-

odlični

Agency

Trade

Marzoli

trgovinski

območju

in

področju,

kulturnem

Italian

Serenella

skim

industrijske-

tradicionalni

na

dr-

v trgovini.

Direktorica
bljani

naših

povečanje

Slovenijo

med

trgih.

verig bi

naloga

ranljivosti,

pospeševanje

in

ga

najbližjih

po

vrednostnih

emisi-

Za pomoč
podjetji
Italian

je

Trade

promovira
janskih

pri stikih

v Sloveniji
Agency

z italijanskimi
na

v

voljo

Urad

Ljubljani,

internacionalizacijo

ki

itali-

podjetij. Iubiana@ice.it

dioksida.
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https://deloindom.delo.si/bivanje/domovi/po-prenov...

Domovi
arhitekturnem biroju Ropot
otroško sobo.
Foto: Marko Vitas
V

21. 12.

2020

prenova,

prenove

so se lotili

dela

Besedilo: Aleksandra Zorko Fotografije:
interier, arhitekturni biro Ropot
|

Po prenovi

|

v

stanovanja

Marko

Vitas

za družino,

Deli

s

ki je

potrebovala

še

eno

prijatelji

kuhinji spalnica

Kako preurediti stanovanje, da bo nastal še en prostor, hkrati pa bo bivanje še
vedno prijetno in zlasti funkcionalno? Med odraščanjem se je pokazalo, da
otroka potrebujeta vsak svojo sobo. V arhitekturnem biroju Ropot so se tako
lotili prenove dela stanovanja za družino, ki je potrebovala še eno otroško sobo.
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Obstoječe stanovanje

kopalnico
ustvarimo

je

obsegalo dnevno sobo

jedilnico,

kuhinjo, dve

spalnici,

WC,

»Namen prenove je bil, da v stanovanju
še eno spalnico, saj
potreba po tem, da bi imela otrokoa vsak svojo
sobo. Da bi ustvarili dobro novo razporeditev prostorov, smo morali obstoječo kuhinjo
premakniti v predel slabo izkoriščenega notranjega prostora. Na njenem mestu pa smo
zasnovali spalnico,« pojasnjuje arhitektka Tina Semolič iz biroja Ropot. V prenovo je bilo
vključenih 44 kvadratnih metrov stanovanja, ki sicer meri 85 kvadratnih metrov.
in

večji

vmesni prostor

z

brez oken.
se je pojavila

nove razporeditve prostorov so morali porušiti steno med nekdanjo kuhinjo in večjim
notranjim prostorom, da so lahko na novo naredili spalnico z garderobnim prostorom in
kuhinjo. Poleg omenjene stene so odstranili tudi nizek parapetni zid, ki ni bil originalen zid iz
časa gradnje bloka, namesto njega pa umestili večjo panoramsko steno.

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

Zaradi

Nov prostor
»Kuhinja

za

kuhinjo

postavljena v notranjost prostora in je zaradi tega prikrajšana za dnevno
svetlobo. Zato smo se odločili, da v zgornjem delu montažne stene, ki ločuje kuhinjo od
spalnice in garderobe, umestimo steklo, ki bo dnevno svetlobo iz spalnice pripeljalo do
kuhinje. Ker je kuhinja relativno majhna, smo jo optično povečali s stenskim ogledalom.
Nekdanji prehod iz hodnika v prostor smo na strani kuhinje zaprli in vanj umestili hladilnik,
dodatne površine za shranjevanje v kuhinji pa zagotovili v omari, ki že sega v bivalni del
prostora. Poleg te omare v bivalni del prehaja tudi delovni polotok. Tako smo vzpostavili
prepletanje oz. povezovanje različnih delov prostora v zaključeno celoto,« je povedala
je

zdaj

arhitektka.
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Delovni polotok je v spodnjem
Foto: Marko Vitas

Namesto pravokotne
druženjih podaljša,

s

jedilne
tem pa

delu

obložen s keramičnimi ploščicami v odtenku starega

mize so oblikovali okroglo raztegljivo
omogočili večjo fluidost v prostoru.

mizo,

ki

se

zlata.

ob večjih

Knjižna omara pod stropom
bivalnega prostora, ki predstavlja dnevno sobo, je deloma krojila tudi obstoječa
sedežna garnitura, okoli katere so zasnovali stensko knjižno omaro. Pri oblikovanje te so bili
po besedah arhitektke omejeni z globino, saj je stranka želela obdržati že obstoječo
kakovostno sedežno garnituro. Zato so kljub plitvi omari želeli zagotoviti čim večjo površino
za shranjevanje. Knjižno omaro, ki je umeščena tik pod strop, so tako oblikovali kot mrežo, ki
je delno odprta in delno zaprta.
Predel
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Pod mrežastim delom
omare je tudi odlagalna
polica, ki sega na drugo
stran prostora in ima
različne funkcije. Tako
polica

tik

ob steni ob

sedežni garnituri
omogoča odlagalno
površino za polnjenje
telefona in odlaganje
daljincev, nato pod seboj
ob stranici sedežne
garniture skriva prostor
za

shranjevanje

odej,

ene
strani prostora potem samostojno steče do druge stene, na kateri je televizijski sprejemnik.
Pod televizijo pa so po besedah arhitektke zasnovali omarico za vse elektronske naprave. Na
vogal te omarice so umestili premični sedalni voziček, ki ob številčnejšem obisku pomaga
posesti vse obiskovalce. Pod oblazinjenim delom se skriva volumen za dodatno shranjevanje.
»Bivalni prostor je, kljub temu da smo na površino 44 kvadratnih metrov umestili popolnoma
nov prostor (spalnico z garderobo), prostoren in stanovalcem omogoča sproščeno gibanje
brez občutka utesnjenosti,« poudarja arhitektka.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

reviji in

časopisov.

Z

Nova spalnica
Spalnica za starša je zdaj urejena v nekdanji kuhinji in ima vhod iz bivalnega dela stanovanja.
»Ker smo bili v spalnici omejeni z majhno površino in hkrati s poševnim stropom, na katerem
je okno, smo morali zasnovati vse elemente tako, da so zasedli čim manj prostora, hkrati pa
ustvariti prostornost, ki jo imajo nekaj kvadratnih metrov večje spalnice,« pojasnjuje

Semoličeva.
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Ogrodje postelje je
omejeno zgolj na
površino vzmetnice.
Vzglavje postelje
predstavlja enovita
furnirana površina, ki se
razteza čez celotno širino

spalnega dela. »Ob oknu
so to odprte lesene
police, nad njimi poševna
omarica, spodaj pa nočna
omarica. Oblika nočne
omarice se ponovi še na
zasnovali kovinsko konstrukcijo
arhitektka zasnovo spalnice.

v

rumeni

barvi za

obešanje dnevnih

drugi strani postelje.
Nasproti nje pa smo
oblačil,« pojasnjuje

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

Garderobni del omar je po njenih besedah zasnovan zelo racionalno, da uporabnikom ponudi
čim več površine za shranjevanje. V notranjosti omare, na notranji strani vrat, se tako na
primer skriva tudi ogledalo. V celoti so omare v beli barvi, da spalnica deluje čim bolj svetlo in
prostorno.

Svetle površine

in

toplina

lesa

»Preoblikovani del stanovanja je bil zasnovan zelo natančno, saj smo želeli kljub majhni
kvadraturi, namenjeni kuhinji, garderobi in spalnici, ustvariti čim bolj prostoren, svetel in
funkcionalen prostor. Z naročnikoma smo se strinjali, da poskušamo oblikovati čim več svetlih
površin, hkrati pa z določenimi lesenimi deli ustvariti v prostoru toplino lesa. Na podlagi rahlo
beljenega hrastovega parketa po izboru lastnikov smo z mizarjem povzeli ton s hrastovim
furnirjem, ki se ponavlja skozi celoten interier na različnih delih pohištva,« pojasnjuje
arhitektka.

Poleg lesa in bele barve so uporabili še odtenke starega zlata in rumeno
stanovanje, obrnjeno proti vzhodu, kljub temu po besedah sogovornice

barvo. Zato
deluje svetlo

in

optimistično.

Kontrast so ustvarili z različnimi materiali. Poleg omenjenega hrastovega lesa so uporabili še
keramiko, steklo, umetni kamen, plastiko in kovino. »Monotonost v prostoru smo odgnali tudi
s kombiniranjem večjih in manjših struktur, kot je stenska obloga v kuhinji, ki je obložena z
manjšimi oblikovno modificiranimi metro ploščicami v mlečnem odtenku. Enake ploščice, a v
barvi starega zlata, se pojavijo tudi na spodnji površini kuhinjskega polotoka,« je še povedala
arhitektka.
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Posebne gradbene uzance 2020
21.12.2020 07:52

Izšle so nove Posebne gradbene uzance 2020. Uporabljajo se od 21.
decembra 2020. Posebne gradbene uzance 2020 so bile sprejete na
Upravnem odboru Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala
pri Gospodarski zbornici Slovenije, Upravnem odboru Združenja za
inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije in Upravnem odboru Sekcije
gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici.

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

Z dnem pričetka veljavnosti Posebnih gradbenih uzanc prenehajo veljati Posebne
gradbene uzance , objavljene v Uradnem listu SFRJ, št. 18-247/1977. Nove
Posebne gradbene uzance 2020 niso objavljene v Uradnem listu RS zaradi določil
Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS, št. 20/10 in
36/14) , ki ne dovoljuje objave tovrstnih predpisov. Objavljene so na spletnih
straneh Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski
zbornici Slovenije in Sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije .
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/
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Oddali posel prenove Hotela Brdo

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

Prenovo Hotela Brdo bo izvedlo koprsko podjetje Makro 5 gradnje za 11,5 milijona evrov skupaj z DDV. Država je ostale tri
ponudbe, ki so bile bistveno dražje, zaradi njihove cene zavrnila kot nedopustne. Izbrani izvajalec zagotavlja, da bodo dela
vključno z dobavo in montažo ter pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključena v 130 dneh.
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