Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 23. 6. 2020
Število objav: 16
Internet: 14
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 3
Inženirska ...: 3
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0
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Naslov

Trg nepremičnin: Stanovanja rezervirana, še preden se začnejo graditi

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...plačevanja obroka najemnika predolgo ostali brez dohodka in posesti nepremičnine, ljudem zagotovijo ustavno
pravico do strehe nad glavo. S tem se spodbujajo gradbeništvo, trgovina, pridelava hrane, plačilo davkov in ne
nazadnje je to garancija tudi za stabilnejši proračun države," pravi Lajh. "Če se bo promet z nepremičninami...

Naslov

Ženske v povprečju zaslužile 93,1% povprečne bruto plače moških

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaslužili v povprečju več od žensk, razen v treh dejavnostih; dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in
odpadki, saniranje okolja, dejavnosti gradbeništvo, ter dejavnosti promet in skladiščenje. Razlog je v poklicni in
izobrazbeni strukturi, saj je bil v teh treh dejavnostih delež žensk z višjo šolsko izobrazbo...

Naslov

V 2018 nastalo za skoraj 6% več novih podjetij kot v 2017

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...poslovati za 9,8% več samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih fizičnih oseb kot v 2017 Med podjetji, ki po
svoji dejavnosti spadajo v industrijo, gradbeništvo ali storitve (področja dejavnosti B–N in P–S po SKD 2008), je bilo v
letu 2018 evidentiranih 19.442 novih podjetij brez predhodnika, kar je za 5,5 % več...

Naslov

SMO ŽE NA PRAGU DRUGEGA VALA EPIDEMIJE? Mikrobiolog Pretnar razočaran nad
tistimi, ki so prehitro odvrgli maske

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

T. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kratkim verski praznik, ki bi lahko bil začetek novega večjega števila okužb. Delavci, ki prihajajo iz južnih republik, so
pri nas verjetno zaposleni v gradbeništvu, gospodarstvu in tukaj bi bilo smiselno, da vsi, ki izkoriščajo te delavce in na
njih služijo velike denarje, te ljudi pošljejo na testiranje in ga tudi...

Naslov

Ne pozabite oddati zavodu poročila o čakajočih na delo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 22. 6. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je iz občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj, po panogah pa je največ delodajalcev iz predelovalnih
dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja....
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Naslov

V teh panogah je največ dela na črno

Medij

Cekin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

M. M. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih. Najštevilčnejše kaznivo dejanje je kršitev temeljnih pravic delavcevV...

Naslov

Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge postopke

Medij

Racunalniske-novice.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna korist, tudi upoštevajoč ZIUZEOP in novelo GZ
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na
strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem
usposabljanju...

Naslov

Soglasje drugega lastnika

Medij

Mojaleta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...da bi bil kvarjen zunanji izgled. Želi se izogniti nasprotovanju. Ali res mora imeti mnenje občine in okoljevarstveno,
kot trdijo na upravni enoti za gradbeništvo? Pozdravljeni, V vašem primeru se sprva postavlja vprašanje ali za takšen
poseg potrebujete soglasje drugega solastnika s katerim ste večkrat v konfliktih....

Naslov

Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja

Medij

Fgpa.um.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Inženirska zbornica Slovenije

...Diplomanti Študijskega programa Prometno inženirstvo so 16. in 17. junija 2020 uspešno opravili strokovni izpit v
okviru Inženirske zbornice Slovenije in s tem postali pooblaščeni inženirji s področja prometnega inženirstva. Pridobitev
statusa pooblaščenih inženirjev prometnega inženirstva...

Naslov

Mariborski študenti uspešni s poljedelskim robotom

Medij

Dostop.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški,” je povedal. Delo na
robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti. Ti se financirajo iz razpisov
Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za...
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Naslov

Kako je džamija gradila svet okrog sebe

Medij

Outsider, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Stran: 142

Površina: 2.333 cm
2

...vernike, ki gredo mimo. Snežno bel tlak, iz katerega se dvigajo ostro izrisani kvadri med Parmovo ulico in gorenjsko
železnico, se konča natanko na robovih gradbene parcele. Takoj na drugi strani so ruševine in gradbišča: izkopi,
pesek, pionirsko rastje med hrastovimi železniškimi pragovi, zarjaveli vagoni, tračnice, ki vodijo...

Naslov

Kdo se boji znanosti?

Medij

Outsider, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Edo Džafić

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 18

Površina: 571 cm2

...družbi. Že v nekaj dneh po obljubi smo v njegovi administraciji lahko našteli pet Nobelovih nagrajencev in 25 članov
nacionalnih akademij za znanost, inženirstvo in medicino. Deset let kasneje je v Beli hiši Donald Trump, ki mnenje
vodilnih raziskovalcevjavno zavrača kot nesprejemljivo zavoljo gospodarskih interesov....

Naslov

Nihče ne more danes zagotavljati, da se okužba vode ne more zgoditi v prihodnosti’

Medij

Alpeadriagreen.wordpress.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Anja Kralj

Teme

Gradbeni zakon

...več inšpekcijskih postopkov. Z dosedanjim inšpekcijskim nadzorom nad gradnjo Kanala C0 med Brodom in Ježico v
Ljubljani niso bile ugotovljene kršitve gradbene zakonodaje v okviru pristojnosti gradbene inšpekcije. Ker gradnja
predmetnega kanala še ni zaključena, zadnji inšpekcijski postopek ostaja v reševanju. Tako se nad...

Naslov

SMO ŽE NA PRAGU DRUGEGA VALA EPIDEMIJE? Mikrobiolog Pretnar razočaran nad
tistimi, ki so prehitro odvrgli maske

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

T. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kratkim verski praznik, ki bi lahko bil začetek novega večjega števila okužb. Delavci, ki prihajajo iz južnih republik, so
pri nas verjetno zaposleni v gradbeništvu, gospodarstvu in tukaj bi bilo smiselno, da vsi, ki izkoriščajo te delavce in na
njih služijo velike denarje, te ljudi pošljejo na testiranje in ga tudi...

Naslov

Za Energetiko Ljubljana leto 2019 v znamenju izgradnje PPE-TOL

Medij

Nas-stik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Polona Bahun

Teme

Gradbeništvo, graditev

...proizvoda in mu s tem preneha status odpadka. Prizadevanja za dolgoročnejše rešitve se nadaljujejo v letu 2020, in
sicer za uporabo stranskega odpadka v gradbeništvu (ceste, zasipavanje). Veliko naporov so v družbi vložili tudi za
uveljavitev spremembe izhodiščnih cen toplote za vročevodni sistem in parovodna sistema...
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30. junij: NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI

Medij

Gradimo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...javna korist, tudi upoštevajoč ZIUZEOP (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19...) in novelo
GZ (Gradbenega zakona). V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni
inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o
stalnem poklicnem...
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Trg nepremičnin: Stanovanja
rezervirana, še preden se
začnejo graditi
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Med kupci novih stanovanj so družine in mlajši pari, pa tudi starejši, ki so prodali preveliko nepremičnino in zdaj
iščejo manj potratno bivališče. SHUTTERSTOCK

Sanja Verovnik

22.06.2020, 02.00

Ponudba novih stanovanj je v Podravju silno raznolika, saj se v Mariboru
in njegovi okolici na veliko gradi. A povpraševanja je, kot kaže, še vedno
več od števila stanovanj, ki so na voljo. Kakšna stanovanja si želijo
kupci?
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Novogradnje gredo za med, bi lahko dejali. Nepremičninski posredniki in gradbinci imajo v teh
dneh polne roke dela - eni s prodajo, drugi z gradnjo novih stanovanjskih sosesk, ki jih
Mariborčani in prebivalci okoliških krajev željno pričakujejo. Novogradnje so razprodane, še
preden so dokončane, še več: mnogi sklenejo za stanovanje rezervacijo, četudi se to še sploh ni
začelo graditi. Pri tem je opaziti, da si kupci želijo funkcionalnih stanovanj, ne prevelikih in po
zanje dostopnih cenah.

Kot opaža Dika Vranc, nepremičninska posrednica iz podjetja RE/MAX
Avenija/Nepremičnine Maribor, je zanimanje za novogradnje zelo veliko, prevladuje
povpraševanje predvsem po dvo- in trisobnih stanovanjih. Trenutno prodajajo stanovanja v
večji novogradnji Studenški razgledi, ki je pod Pekrsko gorco. Med kupci so mlajši pari in
družine, tudi starejši, ki so prodali preveliko nepremičnino in zdaj iščejo nekaj manjšega, manj
potratnega glede stroškov. Novogradnje so konkurenca rabljenim stanovanjem, poudari
sogovornica. "Tako prodajalci kot kupci se ozirajo po cenah, primerjajo kakovost gradnje,"
pravi Dika Vranc. Opaža, da je ponudba rabljenih stanovanj na trgu v zadnjih dneh nekoliko
zastala: "Dejstvo je, da so novogradnje rabljenim nepremičninam odvzele dobršen del trga, saj
se izredno dobro prodajajo. Toda tudi rabljene nepremičnine bodo vedno imele svoje kupce," je

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

prepričana Vrančeva.

Ne potrebujemo prevelikih in predragih stanovanj
Mojca Žižek Mesarec iz nepremičninskega podjetja Galea nepremičnine opaža, da danes kupci pri
nakupu stanovanja v ospredje postavljajo funkcionalno razporeditev na optimalni kvadraturi. Pri tem
pa ni toliko pomembno, ali je stanovanje novo ali rabljeno. Žižek Mesarčeva opozori, da Mariborčani
ne potrebujejo stanovanj nad 120 kvadratnimi metri, ki stanejo nad 200.000 evrov. Potrebujejo pa
funkcionalno trisobno stanovanje v velikosti 70 do 80 kvadratnih metrov, za katerega bodo odšteli
približno 100.000 evrov do največ 120.000. “To je cenovni okvir, ki ga je zmožna prenesti povprečna
štajerska družina z dvema povprečnima plačama,” je nedvoumna sogovornica. Prepričana je, da bi se
tega vzorca morali držati tudi vsi, ki se lotevajo gradnje novih stanovanj.
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Sto stanovanj za Maribor ni dovolj
"Trenutno beležimo nekoliko povečano povpraševanje po vseh vrstah nepremičnin,"
pojasni Branko Potočnik iz nepremičninskega podjetja Insa nepremičnine. Razlog za večji
interes nepremičninski posrednik vidi tudi v tem, da je trg nepremičnin zaradi ukrepov ob
epidemiji miroval skoraj dva meseca. "Ogledov stanovanj ni bilo, oteženo je bilo tudi sklepanje
pravnih poslov," pojasni Potočnik. "S postopnim sproščanjem ukrepov in ob odpravi omejitev
so se spet pojavili vsi tisti kupci, ki so bili v navedenem obdobju prisiljeni počakati z nakupom
nepremičnin." Potočnik opozori, da v Mariboru še zmeraj ne moremo govoriti o večjem številu
novogradenj, ki se pojavljajo na trgu: "Za mesto, ki je bilo vse od gospodarske krize, ki se je
začela leta 2008, podhranjeno z novogradnjami, 100 oziroma 200 stanovanj, kolikor jih letos
ponuja trg, ni veliko." Potočnik pojasni, da se kljub pojavu novogradenj zanimanje za rabljene
nepremičnine ni kdo ve kako zmanjšalo. "Imamo kupce, ki jih zanimajo izključno novogradnje,
in kupce, katerim novogradnje niso zanimive," pravi Potočnik. Po njegovih besedah so
novogradnje vendarle nekoliko dražje od rabljenih stanovanj in zato za marsikoga
nedosegljive. Drugo dejstvo, zakaj so rabljene nepremičnine še vedno zanimive, pa je to, da na
nekaterih lokacijah v Mariboru novogradenj preprosto ni in jih tudi ne bo. Če bi radi bivali v

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

centru mesta ali v bližini bolnišnice, je edina rešitev - rabljeno stanovanje.
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Maribor je zadnja gradbeno-nepremičninska kriza najbolj prizadela. Zadnjih dvanajst let se niso zgradila nova
stanovanjska naselja, zato je razumljivo, da je po novogradnjah danes tolikšno zanimanje. IGOR NAPAST

Slabo se piše mestu, kjer se ne gradi
Izjemno visoko povpraševanje po novogradnjah opaža tudi Boris Lajh iz nepremičninskega
podjetja Century 21 Maribor Center. Pravi, je na dlani dejstvo, da sodobne novogradnje
ponujajo visoko kakovost bivanja, saj so vse po vrsti projektirane za zagotavljanje najnižjih
stroškov bivanja. Tudi Lajh ocenjuje, da je novogradenj kljub pospešeni gradnji v Mariboru
premalo: "V zadnjih desetih letih jih praktično ni bilo in zato je danes povpraševanje toliko
večje. Žal pa si novega stanovanja vsak ne more privoščiti, zato je tudi po rabljenih
nepremičninah še vedno dovolj povpraševanja, le da obstaja javno mnenje, da bi morala zdaj
nastopiti neka kriza." Vsi ljudje potrebujemo streho nad glavo, opozori Lajh. "Razlike med
ljudmi pa so resda prevelike in si nekateri pač ne morejo privoščiti novogradnje, spet drugi si
jo lahko. V najrazvitejših državah je kreditiranje prebivalstva in s tem spodbujanje potrošnje
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primarna naloga politike. Stanovanjska politika je usmerjena v to, da lahko na takšen ali
drugačen način, na primer z lizingom, ki deluje kot najem za odkup stanovanja in ne
predstavlja nevarnosti za kreditodajalce oziroma lizingodajalce, da bi ob nezmožnosti
plačevanja obroka najemnika predolgo ostali brez dohodka in posesti nepremičnine, ljudem
zagotovijo ustavno pravico do strehe nad glavo. S tem se spodbujajo gradbeništvo, trgovina,
pridelava hrane, plačilo davkov in ne nazadnje je to garancija tudi za stabilnejši proračun
države," pravi Lajh. "Če se bo promet z nepremičninami v prihodnjih mesecih v Sloveniji
zmanjšal, je to greh politike in politike komercialnih bank, ki z različnimi pogoji zavirajo
potrošnjo ljudi in ne vidijo širše slike posledic v gospodarstvu, če se omejuje potrošnja pri
nepremičninah," je kritičen Lajh. Prepričan je, da se "slabo piše mestu in državi, v katerih se ne

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

sučejo žerjavi".
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Gradbeni žerjavi mestu prinašajo nove objekte in denar, hkrati pa tudi napredek in razvoj. Brez njih se v mestu ne
dogaja nič. ARHIV VEČERA

Starost kupcev od 18 do 90 let
Več kot zadovoljni s prodajo stanovanj pa so gradbinci oziroma investitorji novogradenj.
Pravijo, da je povpraševanje po novih stanovanjih precejšnje. Tolikšno, da ne dohaja
ponudbe. Primož Pinter iz podjetja Primius gradnje ocenjuje, da v Mariboru še vedno
"boleha" za pomanjkanjem vseh tipov stanovanj. "Opažamo, da je nekoliko manjše
povpraševanje po velikih štirisobnih stanovanjih, ki presegajo sto kvadratnih metrov.
Precejšnje povpraševanje pa je po garsonjerah, kar v zadnjih desetih letih ni bila praksa. Kupci
jih kupujejo bodisi za bivanje bodisi kot naložbo," pojasni Pinter. Po njegovih besedah je težko
določiti natančen proﬁl kupcev, ki kupujejo nepremičnine ta čas. "Starostna struktura kupcev v
stanovanjskem naselju Primius je od 18 let do 90 let. Prevladujejo pa mladi pari, ki
povprašujejo po manjših stanovanjih površine med 40 in 60 kvadratnimi metri. Sledijo mlade
družine, ki jih zanimajo manjša in srednje velika trisobna stanovanja," še pove
Pinter. Ugotavlja, da se danes močno razlikuje tudi način ﬁnanciranja stanovanja: "V našem
prvem stanovanjskem objektu je skoraj 30 odstotkov kupcev nepremičnino plačalo v celoti z
lastnimi ﬁnancami. Preostali del kupcev je za ﬁnanciranje uporabil stanovanjske
kredite." Izredno dobra prodaja stanovanj v prvem stanovanjskem objektu, ki je v naselju
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Primius na Studencih, pa je motivacija za gradnjo drugega objekta, ki se bo, tako sogovornik,
začela že v juliju. Rezervacije stanovanj že sprejemajo, komunikacija s strankami, pove Pinter,
pa je kar na gradbišču, kjer bodo že kmalu ponovno zahrumeli gradbeni stroji. "Rezervacij je
že danes veliko, pa še sploh nismo pričeli graditi," najbolj slikovito opiše stanje glede
povpraševanja po novogradnjah na trgu v štajerski prestolnici Primož Pinter.

V nekaj dnevih prodali 40 stanovanj
Tudi v podjetju Novogradnje Maribor ne skrivajo zadovoljstva nad izjemnim povpraševanjem
po njihovih novogradnjah. Kot je pojasnil Andrej Jeričević iz omenjenega podjetja, trenutno
prodajajo samo stanovanja v Novih vrtovih ob Engelsovi ulici. "Samo v nekaj dnevih smo
prodali že skoraj 40 stanovanj tretjega bloka," pravi Jeričević, ki razlog za veliko
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povpraševanje pripiše dejstvu, da cena novogradenj iz njihove ponudbe bistveno ne presega
cene rabljenih stanovanj na trgu. "Glede na to, da je treba v staro stanovanje vložiti denar za
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obnovo, je nakup novega po vsej verjetnosti racionalnejša izbira," razmišlja sogovornik.
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Ženske v povprečju zaslužile 93,1 %
povprečne bruto plače moških

Na uro ženske zaslužile 66 centov manj od moških
Po mednarodnih standardih izračunavanja razlik med moškimi in ženskimi plačami, kjer se kot osnova uporabljajo bruto
plače za plačano uro za referenčni mesec, so ženske v Sloveniji za oktober 2018 v povprečju zaslužile 93,1 % povprečne
bruto plače moških. Moška bruto plača za plačano uro je v povprečju znašala 9,59 EUR, ženska pa v povprečju 66 centov
manj (8,93 EUR). Do omenjene razlike prihaja zaradi različne razporeditve moških in žensk po dejavnostih, poklicih,
izobrazbi, starosti in drugih dejavnikov.
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Ženske v povprečju zaslužile več od moških v treh dejavnostih
Za oktober 2018 so v večini dejavnosti moški zaslužili v povprečju več od žensk, razen v treh dejavnostih; dejavnosti
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, dejavnosti gradbeništvo, ter dejavnosti promet in
skladiščenje. Razlog je v poklicni in izobrazbeni strukturi, saj je bil v teh treh dejavnostih delež žensk z višjo šolsko
izobrazbo in bolje plačanim poklicem višji kot pri moških. Ne glede na to pa je delež žensk v teh dejavnostih (22,1 %,
12,0 % in 18,0 %) precej nižji od deleža moških. V dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje
okolja so bile, glede na bruto plače moških, bruto plače žensk v povprečju višje za 17,7 %, v dejavnosti gradbeništvo za
7,4 % in v dejavnosti promet in skladiščenje za 19,0 %. Najvišja razlika med moškimi in ženskimi plačami je bila v
ﬁnančnih in zavarovalniških dejavnostih, kjer so ženske v povprečju zaslužile 76,1 % povprečne bruto plače moških.
Najvišja povprečna plača v velikih poslovnih subjektih
V poslovnih subjektih z večjim številom zaposlenih oseb so bile za leto 2018 bruto plače v povprečju višje kot v tistih z
manjšim številom zaposlenih. Povprečna letna bruto plača je bila najvišja v velikih poslovnih subjektih (tj. z 250
zaposlenimi osebami ali več), in sicer 22.635 EUR na zaposleno osebo, medtem ko je ta v t. i. mikro poslovnih subjektih
(tj. z manj kot 10 zaposlenimi osebami) znašala 16.022 EUR.
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Starejše zaposlene osebe zaslužile 2-krat več kot mlajše
Primerjava plač po starostnih skupinah kaže, da so starejše zaposlene osebe za leto 2018 v povprečju zaslužile več od
mlajših zaposlenih oseb, in sicer za 2-krat. Tako so najvišjo povprečno letno bruto plačo za leto 2018 prejemale zaposlene
osebe v starostni skupini 60 ali več let (27.213 EUR), najnižjo pa v starostni skupini manj kot 20 let (13.498 EUR).
Največ (29,1 %) zaposlenih oseb je bilo v starostni skupini od 40 do 49 let - te so za leto 2018 prejele 22.106 EUR
povprečne letne bruto plače.
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Več preberite tukaj.

15

Bizi.si
Država: Slovenija

22.06.2020
Ponedeljek, 09:54

Kazalo

http://www.bizi.si/novice/v-2018-nastalo-za-skoraj...

1/2

V 2018 nastalo za skoraj 6 % več novih
podjetij kot v 2017

V 2018 začelo poslovati za 9,8 % več samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih ﬁzičnih oseb kot v 2017
Med podjetji, ki po svoji dejavnosti spadajo v industrijo, gradbeništvo ali storitve (področja dejavnosti B–N in P–S po
SKD 2008), je bilo v letu 2018 evidentiranih 19.442 novih podjetij brez predhodnika, kar je za 5,5 % več kot v prejšnjem
letu. Med omenjenimi novimi podjetji je bilo več kot v 2017 le ﬁzičnih oseb, tj. samostojnih podjetnikov posameznikov in
drugih ﬁzičnih oseb (za 9,8 % več); število pravnih oseb je bilo namreč za 8,8 % nižje. Z vidika dejavnosti je bilo
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ustanovljenih več kot v prejšnjem letu predvsem podjetij, ki so se uvrščala v dejavnost gostinstvo (za 550 več).
Med vsemi podjetji, ki so poslovala v letu 2018, jih je v tem letu nastalo 11,2 %. Glede na dejavnost je bilo med vsemi
podjetji največ novih podjetij v dejavnosti gostinstvo (20,3%), sledile so dejavnosti izobraževanje (17,8 % novih podjetij
med vsemi) in kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (17,6 % novih podjetij med vsemi).
V letu 2018 nastala podjetja so v tem letu zaposlovala 21.014 oseb, ki delajo, ali za 4,4 % več, kot so jih zaposlovala tista,
ki so nastala v letu 2017. Med novonastalimi podjetji so bila najštevilnejša podjetja brez zaposlenih (84,7 %); 0,9 %
novonastalih podjetij pa je zaposlovalo 5 ali več oseb. Glede na pravnoorganizacijsko obliko so bila v 2018 nastala
podjetja v 80,1 % ﬁzične osebe.
Pet let po nastanku poslovalo skoraj 49 % novonastalih podjetij
Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2013, jih je po enem letu še poslovalo 88,5 %, po treh letih 63,7 % in po petih
letih, torej v letu 2018, 48,8 %. Med nazadnje omenjenimi jih je delovalo največ v dejavnosti industrija (50,9 %), najmanj
pa v gradbeništvu (44,7 %). Število oseb, ki delajo, je bilo v teh podjetjih po petih letih od ustanovitve za 59,9 % višje kot
ob ustanovitvi (v 2013 jih je bilo 11.580, v 2018 pa 18.515).
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Med podjetji, ki so v 2018 prenehala poslovati, približno 83 % ﬁzičnih oseb
V letu 2018 je po začasnih podatkih prenehalo poslovati 11.453 podjetij brez naslednika. 82,7 % teh podjetij so bile
ﬁzične osebe. 48,2 % podjetij, ki so prenehala poslovati, je spadalo v naslednja tri področja dejavnosti: strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, v dejavnost gostinstvo in v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.
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SMO ŽE NA PRAGU DRUGEGA VALA
EPIDEMIJE? Mikrobiolog Pretnar razočaran
nad tistimi, ki so prehitro odvrgli maske
Koper
T.R. - Uredništvo - Foto: Facebook/Gorazd Janez Pretnar, pixabay.com, pexels.com - 22.06.2020 ob 14:12
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V minulem tednu so v Sloveniji odkrili 25 novih primerov okužb s covidom-19, kar
je največ po zadnjem tednu v aprilu. Še en teden prej je bilo novoodkritih okužb le
11. Primeri koronavirusa bliskovito naraščajo na Balkanu, kamor so po odprtju mej
množično potovali državljani republik nekdanje Jugoslavije, ki delajo na območju
Slovenije. Nošenje mask v trgovinah in drugih zaprtih javnih prostorih je postalo
prej izjema kot pravilo. Smo ob naštetih dejstvih na pragu drugega vala epidemije?
O tem smo se pogovarjali z mikrobiologom Gorazdom Janezom Pretnarjem.
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Dr. Gorazd Janez Pretnar je ob začetku našega pogovora pohvalil vlado in novo
vodstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je po njegovem mnenju
zelo dobro vodila državo skozi epidemijo covida-19 – do točke, ko so razglasili,
da je epidemije v Sloveniji konec. "Redko kdo je tu razumel, da gre samo za
administrativen model, ki je pomenil, da blagovne rezerve ne nabavlja več civilna
zaščita, ampak da so te nabave prepuščene zdravstvenim ustanovam in vsem
ostalim, ki jih potrebujejo. Sicer je bilo ob tem rečeno, da je virus še vedno prisoten
in opozorilo, da je potrebno še vedno izvajati vse preventivne ukrepe, ampak takrat
ni tega nihče več jemal resno," se spominja Pretnar.
Kot izredno veliko napako je izpostavil izjavo, da so maske obvezne le tam, kjer ni
mogoče obdržati varnostne razdalje 1,5 metra. "V vsaki trgovini, nakupovalnem
centru, lekarni, bencinski črpalki ljudje hodimo drug mimo drugega, ves čas
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dihamo, razdalja med nami pa je v nekem trenutku zagotovo manjša od 1,5 metra
ali enega metra. Tukaj vidim trenutno najbolj šibko točko. To navodilo, da so
maske še vedno nujno potrebne, je bilo premalo jasno izraženo in premalokrat
povedano," je prepričan priznani strokovnjak.

Gorazd Janez Pretnar
Kot drugo napako je navedel prehitro sproščanje ukrepov na mejah, neprimerna
pa se mu zdi tudi čakalna doba za testiranje za okužbo z novim
kronavirusom. "Če so informacije, ki sem jih zasledil v zadnjih dneh, da se na
testiranje čaka kar nekaj dni, resnične, to nikakor ni prav. Te stvari bi morale teči
promptno, z jasnimi navodili. Tukaj capljamo in tukaj je tudi zdravstvo popustilo."
Bo dopustom sledil drugi val epidemije?
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Iz podatkov o potrjenih okužbah zadnjega tedna je, tako Pretnar, težko napovedati,
kako se bodo okužbe širile. "Naši južni sosedje so imeli pred kratkim verski
praznik, ki bi lahko bil začetek novega večjega števila okužb. Delavci, ki prihajajo
iz južnih republik, so pri nas verjetno zaposleni v gradbeništvu, gospodarstvu in
tukaj bi bilo smiselno, da vsi, ki izkoriščajo te delavce in na njih služijo velike
denarje, te ljudi pošljejo na testiranje in ga tudi plačajo. Ni vse samo na državi,
NIJZ in ministrstvu, stvar je na vseh nas," poudarja Pretnar. V nedeljo, denimo, so
v Sloveniji potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom ravno pri tujem
državljanu, skupaj pa so pri tujcih v Sloveniji potrdili 20 primerov okužbe.

Pretnar pričakuje, da se bo v naslednjih dneh veliko Slovencev in Slovenk na
počitnice odpravilo na Hrvaško, šele 14 dni po njihovi vrnitvi bomo videli, kako
bo stanje na Balkanu vplivalo na epidemiološko sliko pri nas. "Dva tedna po
vrnitvi prvih dopustnikov bomo dobili odgovor, ali je prvi turistični val prinesel
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veliko novih okužb, katere bo težko obvladovati, ali bo to število majhno in
obvladljivo. Tukaj vmes se gibljemo."
Epidemiologi sicer zaenkrat precej uspešno zamejujejo okužene: "Ko pa bo neko
število dopustnikov preseglo kapaciteto reakcije epidemiologov, takrat bomo lahko
rekli, da smo na pragu drugega vala. Dokler je tako kot sedaj, pa mislim, da še
nismo,"meni Pretnar.
Maske, maske in še enkrat maske

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

Kot pravi, je ogromno odvisno od nas samih in preventivnih ukrepov, ki se jih
držimo. Pri tem mikrobiolog izpostavlja predvsem uporabo zaščitnih mask. Glede
na raziskave, ki so bile narejene pri prenosu gripe, je zaščita maske do 25odstotna. Ampak glede na to, da včasih ne vemo, kdo je prenašalec, da ta lahko ne
razvije nikakršnih simptomov, z masko predvsem ščitimo druge.
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"Razočaran sem nad sodržavljani, ki so maske tako zlahka odvrgli. Ko grem v
trgovino, dam masko gor zaradi drugih, vseh tistih, ki jih bom srečal in jih
spoštujem, čeprav jih ne poznam. Maske nosimo, da pred okužbo ščitimo druge,
ne toliko, da ščitimo sebe,"poudarja Pretnar, ki ugotavlja, da nekateri mask ne
nosijo iz trme, drugi, ker ne verjamejo, da zares ščiti, tretji pa menijo, da virusa
sploh ni. "Vse to pa ne pripomore k zajezitvi virusa. Zdravil ni, cepiva tudi še ni na
vidiku … nošenje mask je tako edini in zelo preprost način za preprečevanje
širjenja virusa," je prepričan.
Razvijati bi morali tudi zdravila, ne le cepivo
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V globalnem smislu pa ga moti, da se veliko denarja zbira za novo cepivo, medtem
ko bi sam pričakoval, da bi se ekvivalentna sredstva uporabilo za zdravila. "Nikoli
ne imej vseh jajc v isti košari," je Pretnar ob tem citiral angleškega kolega. Ni
namreč nujno, da bodo cepiva uspešna, da bodo uporabna za vse, lahko bodo
povzročala neprimerne stranske učinke, lahko da ne bodo razvila popolnoma trajne
imunosti in podobno. "Bi bila pa zelo dobrodošla zdravila, ki bi preprečevala
razmnoževanje virusov. Tukaj bi pričakoval večje angažiranje tako pri nas v
Sloveniji kot na ravni Evropske unije in Svetovne zdravstvene organizacije," je še
zaključil mikrobiolog.
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Ne pozabite oddati zavodu poročila o čakajočih na delo
Čas branja: 1 min
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:
delodajalci >
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Podjetja, ki so v času interventnih zakonov uporabila možnost subvencioniranega
čakanja na delo ali odsotnosti delavca zaradi višje sile, morajo oddati končna poročila za
povračilo nadomestila plače. Vlogo je treba oddati na zavodu za zaposlovanje na portalu
za delodajalce (zadelodajalce.si). Kot sporočajo iz zavoda, bo vloga dostopna prihodnji
teden, čeprav je rok za oddajo 60 dni po zaključenem začasnem čakanju na delo oziroma
po končani odsotnosti zaradi višje sile za delavce, pa na zavodu prosijo delodajalce, da
oddajo poročila do konca julija.
Na portalu za delodajalce lahko v aplikaciji tudi preverite, koliko denarja ste prejeli pri
izplačilu povračil nadomestila plače po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). Zavod tudi svetuje, da preverite
pravilnost podatkov, ki ste jih navedli v vlogi in jih primerjate z istimi podatki na
oddanih REK obrazcih. Če ste se pri tem zmotili, je treba podatke ustrezno popraviti.

Predvideni še vsaj dve nakazili
Povračila nadomestil plač za čakajoče in delavce, ki niso delali zaradi višje sile, bo zavod
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nakazal predvidoma 30. junija, vsaj eno nakazilo je predvideno še v juliju. Spomnimo, za
čakajoče v juniju je višina povračila omejena z višino najvišjega zneska denarnega
nadomestila za brezposelnost, ki znaša 892,50 evra. Zavod je sicer do zdaj nakazal 153,7
milijona evrov delodajalcem. Skupaj so prejeli že več kot 47 tisoč vlog za povračilo
nadomestila plače za okoli 280 tisoč zaposlenih na podlagi interventnih zakonov.
Največ oddanih vlog, okoli 80 odstotkov, je za povračilo nadomestila plače za čakanje na
delo iz poslovnih razlogov. Gre za različno velike delodajalce iz vseh regij, največ jih je iz
občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj, po panogah pa je največ
delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti
prometa in skladiščenja.
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V teh panogah je največ dela na črno
STA, M.M. / 22.06.2020, 8:26

Furs je na področju dela na črno lani izrekel za 5,8 milijona evrov glob. Kaj
ugotavljajo drugi pristojni organi, ki se ukvarjajo s to problematiko?
Finančna uprava (Furs) je lani izvedla 11.982 nadzorov na področju nadzora dela in
zaposlovanja na črno. V 22,3 odstotka primerih je odkrila kršitve in izrekla za 5,8
milijona evrov glob. Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno sicer prejema prav Furs. Lani jih je naštel 2826 zoper 3504
zavezance.
Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno ugotavlja, da Furs
uspe odkriti velik delež nepravilnosti, kar je "posledica dobro načrtovanih in izvedenih
ciljno usmerjenih nadzorov".
Furs je v okviru 2427 prekrškovnih postopkov obravnaval 2826 prekrškov in skupno
izrekel za 5,8 milijona evrov glob. Ob tem je podala tudi 11 kazenskih ovadb za
kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem zakoniku. Posledično je prišlo do
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dveh obsodilnih sodb s pogojno kaznijo za storilca.
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Ogromno je tudi plačevanja na roke. FOTO: iStockphoto

Kaj pa tržni inšpektorat?
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Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju
dela na črno opravi precejšnje število
nadzorov, a "gre v večini primerov za
preverjanje ustreznosti registracije in
dovoljenja registriranih subjektov, v
posamičnih primerih pa tudi za nedovoljeno
reklamiranje ali omogočanje dela na črno s
strani registriranih subjektov".

Raziskava Eurobarometer je
pokazala, da v Sloveniji
41 odstotkov vprašanih pozna
nekoga, ki opravlja neprijavljeno
delo oziroma dela na črno. Za
primerjavo: v EU tretjina pozna
nekoga, ki opravlja neprijavljeno
delo.

Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem
pomenu, pa takšen nadzor po navedbah
komisije pripomore k urejenosti trga,
predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju pogojev, ki je "ključen pogoj za zakonito
in strokovno opravljanje dejavnosti".
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Tudi drugi inšpektorati so zelo aktivni na tem področju
Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej kot problematičen
izpostavlja segment nadzora nad prevozi potnikov z osebnimi vozili, kjer je
dokazovanje dela na črno posebej težavno.
Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja omogoča
ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, a se še
vedno pojavljajo številni ponudniki varstva otrok, ki se izogibajo registrskim
postopkom, v katerih bi morali izkazati izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev
ter pogojev za prostor in opremo. "S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke,
ki so nedopustne, zato je treba za preprečitev tovrstnih ravnanj področni zakon
dopolniti z ustreznimi ukrepi," je mogoče brati v poročilu.
V praksi je težko dokazati, da nekdo prejema plačilo na roke
Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za notranje zadeve, naj bi bile težave v
zasebnem varovanju, kjer naj bi prihajalo do dela na črno in plačevanja na roko, a je v
praksi to težko dokazati.
Kaj ugotavljajo policisti? Kje je največ dela na črno?

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

Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno ne ugotavlja bistvenih
razlik s preteklimi leti. "Največkrat gre za opravljanje dela brez prijave v ustrezno
zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija.
Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva dejanja najpogosteje
pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v
drugih storitvenih dejavnostih.
Najštevilčnejše kaznivo dejanje je kršitev temeljnih pravic delavcev
V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost pa je v zadnjih
letih najštevilčnejše kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev. Gre predvsem
za neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila
za opravljeno delo ali ga prejmejo v gotovini, v manjši meri pa za kršitve glede
sklenitve oz. nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.
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Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri čemer je navedla, da so
njegovi izvajalci lani skupaj zabeležili 2,7 milijona evrov prihodkov. Za to delo je bilo
sicer pridobljenih 20.733 vrednotnic.
Med njenimi priporočili za naprej so pogostejši sestanki oz. dobro sodelovanje
nadzornikov s pristojnimi ministrstvi, sodobna informacijska podpora, ustanovitev
skupine za postopke s tujci, ki bi nadzirala zakonitost prebivanja tujcev, obveščanje
javnosti o posebej problematičnih ugotovitvah s terena, kadrovska popolnitev inšpekcij
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in skupno usposabljanje inšpektorjev.
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Agencija POTI, d.o.o.
Stegne 7, 1000 Ljubljana; Tel: +386 (0)1 511-39-21;
Obvestila

Sporočila za javnost

Dogodki {8}

Izobraževanja {52}

Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge postopke
Razpoložljivi termini

1.

Kdaj?

Čas trajanja

Cena v € z DDV

Vrsta izobraževanja

30.06.2020 do 30.06.2020

1 dan

253.00 €

Seminar

0

Opombe

Natisni besedilo

Velikost pisave

A

A
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Dovoljevanje gradnje, pritožbe na odločbe, uporabno dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna
korist, … tudi upoštevajoč ZIUZEOP in novelo GZ
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem
seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev.

Z novo zakonodajo je želel zakonodajalec poenostaviti postopke dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov, zato
Gradbeni zakon prinaša spremembe postopkov, ki naj bi prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije.
Dodatne novosti pa prinaša tudi novela Gradbenega zakona in Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena
zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi in bistvenimi zakonodajnimi
določbami:
pričetek gradnje je možen na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja,
poenostavljen postopek prevlade druge javne koristi,
podrobneje je določena vsebina mnenj v postopkih dovoljevanja gradnje,
spremembe so glede popolnosti zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje,
novosti so tudi glede udeležba nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje,
in drugo … (podrobneje razloženo tekom programa strokovnega seminarja)
Novela Gradbenega zakona pa prinaša tudi podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).
Celoten program seminarja si lahko preberete tukaj: Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne
postopke v procesu graditve objektov.
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Soglasje drugega lastnika
Oseba je lastnica hiše v 62% deležu. Sin, ki mu je podarila 38% delež je v solastništvu. Stalno ji nagaja z
grožnjami odvetnikov. Solastnica namerava vzidati na svoji strani dotrajana okna v popolni enaki obliki in meri,
brez da bi bil kvarjen zunanji izgled. Želi se izogniti nasprotovanju. Ali res mora imeti mnenje občine in
okoljevarstveno, kot trdijo na upravni enoti za gradbeništvo?
Pozdravljeni,
V vašem primeru se sprva postavlja vprašanje ali za takšen poseg potrebujete soglasje drugega
solastnika s katerim ste večkrat v konfliktih. V kolikor gre zgolj za zamenjavo obstoječih
dotrajanih oken, bi se takšen poseg moral šteti za redno vzdrževanje hiše oz. bi šlo za redno
upravljanje stvari, za katerega je dovolj soglasje večinskega lastnika. Soglasje vašega sina po
vsej verjetnosti ne bo potrebno, razen v kolikor bi se izkazalo, da gre za nekaj več kot le
vzdrževanje dotrajanega objekta.
Glede okoljevarstvenega dovoljenja / soglasja ni povsem jasno zakaj bi ga potrebovali oz. tega
niste opisali v svojem vprašanju. Okoljevarstveno dovoljenje se navadno zahteva pri
obratovalcih naprav, ki povzročajo različne obremenitve okolja, torej ko gre za dejavnosti, ki
povzročajo emisije v zrak, vode ali tla in so zanje že vnaprej predpisane mejne vrednosti emisij.
V kolikor ste v dvomih, se vsekakor obrnite na Agencijo RS za okolje, kjer vam bodo pojasnili ali
je takšno dovoljenje v vašem primeru sploh potrebno. Prav tako ni jasno zakaj bi bilo potrebno
mnenje občine v kolikor gre zgolj za vzdrževanje objekta. Iz previdnosti si vseeno poglejte
prostorski načrt svoje občine, ki navadno bolj podrobno ureja kakšni posegi so dovoljeni in pod
kakšnimi pogoji.
Seveda veljajo povsem druga pravila v kolikor ne gre zgolj za vzdrževanje objekta temveč za
spremembo odprtin v fasadi, torej za večja okna s katerimi bi posegali v nosilno konstrukcijo. V
takšnem primeru bi potrebovali celo gradbeno dovoljenje.
Lep pozdrav,
Gorazd Snoj
odvetnik

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

Odvetniška pisarna Snoj
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Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja
JUN 22, 2020 | NOVICE , VRTILJAK
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Diplomanti Študijskega programa Prometno inženirstvo so 16. in 17. junija 2020 uspešno opravili strokovni izpit
v okviru Inženirske zbornice Slovenije in s tem postali pooblaščeni inženirji s področja prometnega inženirstva.
Pridobitev statusa pooblaščenih inženirjev prometnega inženirstva je pomembno tako iz vidika
kakovostnejšega načrtovanja prometnih objektov in infrastrukture v slovenskem prostoru, kot pri nadaljnjem
uveljavljanju in proﬁliranju samega poklica prometnih inženirjev. Vsekakor je to tudi velika potrditev in priznanje
za sam Študijski program Prometnega inženirstva, kot celotno fakulteto, kjer se sedaj izvajajo 4 študijski
programi katerih diplomanti lahko pridobijo status pooblaščenih inženirjev ali arhitektov.
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Mariborski študenti uspešni s poljedelskim robotom

Ekipa študentov in raziskovalcev z mariborske univerze že več let razvija
avtonomnega poljedelskega robota, ki bi olajšal delo v kmetijstvu. Cilj je izdelati
napravo, ki se premika po polju povsem samostojno, ne da bi poškodovala
rastline, obenem pa opravlja različna dela, na primer odstranjuje plevel. Uspešno
so ga predstavili na več tekmovanjih.
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Uredništvo DOSTOP.si 22/06/2020 50

V projektu združujejo praktična in teoretična znanja o kmetijstvu, računalništvu, elektroniki in
strojništvu. “Farmbeast je študentski projekt, kjer je bistveno to, da se študenti na zanimiv,
poučen in kreativen način učijo in pridobijo uporabne izkušnje,” je za STA povedal vodja projekta
Jurij Rakun s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.
Ker ima robot manjše dimenzije, je njegova uporabnost omejena. Vseeno pa služi kot razvojno
orodje, s pomočjo katerega lahko razvijajo in preizkušajo možne rešitve. “Ideja je, da bi s
takšnimi roboti poenostavili delo, ga avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj
prijazno do narave in z nižjimi stroški,” je povedal.
Delo na robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi
projekti. Ti se financirajo iz razpisov Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski
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inovativni projekti za družbeno korist. Na takšen način so doslej izvedli že šest projektov. Vsak
pa se je posvetil določeni nalogi, ki naj bi jo opravljal omenjeni robot.
Robot, ki odstranjuje plevel

Lani so kot priključno enoto robota izdelali sistem, ki zaznava plevel, nato pa ga odstrani na
različne načine. V kolikor gre za manjše plevele, jih odstrani s pomočjo laserskega žarka. Večji
plevel odstrani mehansko, tako da ga odreže. Pri trdovratnejših vrstah uporablja za
odstranjevanje kemične pripravke, ki pa jih nanese samo na mesta, na katerih je to potrebno.
V letošnjem letu nadgrajujejo sistem tako, da naprava nanaša različne kemične pripravke glede
na to, ali gre za ozko- ali širokolistni plevel. Kemikalije pripravi v trenutku, ko jih dejansko
potrebuje in v ravno pravih količinah. Torej brez ostankov in brez dodatnega obremenjevanja
okolja.
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“Manjše robote razvijamo že 12 let in jih bomo tudi v prihodnje. Se pa zelo trudimo dobiti
projekt, iz katerega bi lahko zgradili večjega robota,” je dodal Rakun. Na takšnem, robustnejšem
robotu, ki bi bil uporaben za delo v vinogradu, delajo v okviru mednarodnega projekta Rovitis
4.0, ki ga izvajajo v Italiji kot edini tuji partner.
Da lahko nastale nove ali izboljšane robote realno ovrednotijo, se vsako leto udeležijo
mednarodnega tekmovanja poljskih robotov (Field Robot Event), kjer so v preteklih letih dosegli
več odmevnih rezultatov. Lani so na tekmovanju v Heilbronnu v Nemčiji osvojili prvo mesto v
disciplini Prosti slog. Letos je to tekmovanje prvič v 18 letih odpadlo.

STA
Pixabay
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Površina: 2.333 cm2

Kako je džamija gradila svet okrog sebe
Bevk

arhitekti,

Perovič

Napisal:
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žerjave,

gradbene

tra v Ljubljani in pozdravlja vernike, ki

Parmovo

progo.

čez

v senci Delove

površine
jo

vonj

sladkoben

pivovarne

se

umitega

petnajstih

gradbišča.
letih

zgodilo,

lahko

džamije zastalo

pridružilo obsežni

cenvideli

za

bi

se

da

bi

vedno

topografiji

ljubljanskih pol gradbišč, pol ruševin,
ki

ostajajo ujete

grehi in
Svetlost

nikoli

nekje

med

použito

preteklimi

prihodnostjo.

džamije je zapoznel znak ena-

kopravnosti v prostoru. Obenem pa je
zasnova biroja
tudi

Bevk

Perovič arhitekti

prostorski klicaj: pravzaprav gre

za edini zares ambiciozen
javni kompleks

v

centru

mestotvorni

prestolnice, ki
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Vi'

je nastal
da

se v

v zadnjih

Ljubljani

zgrajenih
hiš

in

javnih

bilo

je

tudi

obnovljenih
površin.

desetletjih.
medtem

Vendar

tisočletju nikjer v

odličnih

nekaj

precej

Saj ne,
gradilo,

ni

kakovostnih
pa

v

novem

središču Ljubljane

ni

nastal ambient, kot je ta: preplet javnih,

četudi je v zemljiški

na

kot

zasebna

kompleks,

ki

mesta,

arhitekture,

kom, nad katerim je od začetka do konca bdela disciplinirana roka
in ki je v mesto

arhitektov

pripeljal drugačno urba-

časih

jim izvorno

tega sploh

prostora,

kjer so pro-

do ljudi,

ki

namenjeni ali pa

niso pričakovali.

Ob ogledu

ko

do

država

gospodarno,

do

nost

svojega

nekatere

vedno

V pogovoru

življenje za

gospodarjenje.

horizont

proračun-

ce,

leta, v najboljšem primeru štirih

na

enega

let političnega mandata,

gospodarjenje

ki

jih

dnjem

trgu

pač

soncem.

ugotoviš,

šele, ko

tudi

zdaj

trgu

izrisujejo

ostre

objektov

spominja

Prizor

na

pred

dobesedno:

čisto

belino.

da so

so že zgrajene.

soncem je na

konture

betonsko

pod

prostora

čutiti

skup-

mnogimi težavami

stvari

pod

džamijo

na

seje islamska
z

manjkale,

Prostor

obnašala tako

prostora
kot

priborjenega
Za

več

centra

Ljubljana, če bi se tudi sloven-

bila

ska

onkraj

seže

Islamskega

razmišljati, kakšna bi lah-

začne človek

Upravljanje

in

skega

obliko javnosti

in

darežljivi tudi

generacij.

nje

Ta novogradnja

novo

delu

pogled, ki

zahteva

pa

na upravlja-

označuje

in javnega

morda

tem

v Ljubljani v zad-

sploh niso

•*

z muftijem nanese beseda

no gibanje, srečevanje in komunikacijo.
namreč proizvaja

namenili

lokacijo v

sicer manjka

njih

par-

bo

Obenem

Tu se nakazuje kakovost
ki nam

storski posegi

ozelenjenim

zaznamova-

postal generativnojedro celotne

bodoče četrti.

dvorano, označevalcem (minaretom),
trgom in

knjigi

mu

.

~T

lastnina.

najbolj devastirano

poljavnih in zasebnih prostorov z veliko

tlakovanim

so

;v

—
;

de

sen-

mečejo

na

osre-

Chiricova
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Površina: 2.333 cm2

i

metafizična

tako

platna,

kjer imajo

opustelih zgradb, kijih
Islamskega centra
moral

biti

po

množičen

kriza

zato

molitvah

še

gaju rastejo,

so

ob

še

in

bi

slavnosten,

izbruhu

korona-

razen

ob

Vendar drevesa v

kavarna

valnice bodo počasi

ne

čakanja in

obiskovalci

redki.

arhitekture

stene

ki

v življenje,

je zagrenila

sence

mečejo. Vstop

dolgih letih

negotovosti

virusa,

kot

prisotnost

intenzivno

se polni,

preda-

oživele. Življenje si

nekoliko nezaupljivo, a

vztrajno

utira

orodje,

risalno

arhitekt:
Bevk

sonce.

Perovič

nih

učinkov

elementov
rezultat
ampak

tudi

na zgraditev
univerzitetne

Tako

kot

opne

in

globoke

pri najbolj častitljivih

fasade.
primerih

Da

ga

izkazali

ima

ali

takšno

voljo

na

arhitekti

so

stavbe

najmočnej-

pa

kar

s tako

biroja

bogastvo

sencami

me

okrog

kvadri

osrednjega

verskega

objekta

na navidezno naključen met

spomnili

Igralna

kock.

gradnje

enako

srečo),

meni

nove Narodne in

knjižnice, ki si z džamijo

nekaj podobnih

izhodišč,

med

in z monumentalnimi
fasado.

mnogim

božansko

bežnemu

daje

in

kompleksa:

gradnje

srečni konec

je

pomenila

takrat

naključje, se pravi:
ki se

natanko

zdi kaotičen samo

nepozornemu

Kocka džamije je

svojimi

označuje

nezanesljiv kot igra na
pa

izoblikovan red,

cu.

lahko
začetku

na

zdelo,

gradnje,
čakanju

miza
(in

hazarderstvo

posrečen

draž pri

gradbišče,

razporejeni

le

ni

končane

pisal o džami-

dinamično

seje

njihove

izrisano

so

pred leti prvič

je bila takrat še odprto

številom

dodatna

drugim globoko

sem

Ko
ji, ki

majhnim

in materialov,

deli

tekstilne

ki

ravnokar

celoten
že,

pač

tu

panelov

ambientov in spreminjajočih se svetlob-

pot med igre sence in sonca, ki jih skozi
kompleks porajajo jeklene mre-

tudi

fasadnih

ulitih plošč,

oblika
še

preteklosti
barva

izrisuje

opazoval-

negibni

gibalcc

obrnjena je proti Meki,

dimenzijami in orientacijo

s
pa
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V

določa pravila

objekte.
skega

igre za vse

spremljajoče

Dematerializirana

kocka

objekta je še posebej v

ver-

notran-

kletno
med
če

pa postane očitno,

etažo

da trg

objekti ni samo simbolno središ-

celote.

Objekti

namreč

so

med sabo

josti dialog med skrajno preprostostjo

povezani

tudi pod zemljo, natanko

in ambientalnim bogastvom

trgom pa

se skriva obsežna, naravnost

svetlobnih

učinkov, materialov in oblik. V nasprot-

ju s trdo monomaterialno fasado je notranjost

pa

mreža

in sivo-modra,

mehka

dvorano lebdi

kupola iz modrega blaga, ki kongregacijo objema podobno
plašč

kot

na

primer

Marije Zavetnice na Ptujski

Izobraževalni,
objekt

džamijo

odpirajo proti

Gori.

upravni in stanovanjski
izmenično

mestu.

Sele

ob

ščitijo

in

spustu v

člen

je vezni

fasadna

v svetišče pri-

sončne žarke

samo deloma. Nad

pušča

monumentalna

Dobra

telovadnice, ki

dvorana

kompleksa.

let vsaj

nekoliko

ozračju,
natečaja.
in

strpnejšem
Vendar

arhitekturno

tostjo

in

v

je

v času

urbanistično

razmerje

zaprtostjo

integracijo

tistega

od

pa

spremeni

je zaživela v

tudi svet okrog nje. Danes

med odpr-

kompleksa,

mestno

tkivo

vzpostavljanjem lastnih

na

pravil

med

eni

in

igre na

vedno

da so

ti

tudi kulturna

drug od

vidiki

in

zaprtosti

objektov

lesu,

so

proti

drugega

fasade nižjih

oblikovane

notranjosti

introvertirani

in

neod-

odprtosti

obratu

zunanje

zunaj

na

in celo

se mi zdi,

Pravzaprav

tujljivi. V zanimivem

in

dolgotrajne gradnje je,

stran

teku

da se v

pod

drugi strani,

politična zadeva.

senčeni

v steklu

z

bolj

ti

so

pa

globoko

jekleno mrežo. Zato je razmerje
trgom
pogledi

in

mestom

na

onkraj njega,

sosednje objekte in

med

med
proti

oddaljenim stolpnicam, tudi v betonu
in

jeklu oblikovana

ki se

mehko

stopniči

navzgor proti

zunanjemu

iztegnjena roka,
v zelenilo

mestnemu

vrta

pločniku

in
ter

svetu.
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Kdo se boji znanosti?
Napisal: Edo Džafič, biolog

Pandemija koronavirusa je na gladino internetnega oce-

Kaj seje zgodilo z avtoriteto znanosti v družbi in zakaj se zdi

naplavila tisti urbani mit, da se v hollywoodskih

tako krhka, daje v nekaterih državnih vrhovih že skorajda

ana spet

apokaliptičnih filmih

nik ali znanstvenica,
strofo.

Zelo

na začetku

vedno

znajde znanstve-

ki preroško napove prihajajočo kata-

pričakovano nikogar ne zanima, kaj si misli

znanost, kaj šele da bi upoštevali njen nasvet. Seveda je to

več zaznati?
Temo je zelo dobro raziskal Robert Crease, ameriški

filozof

profesor zgodovine znanosti,

in

v svoji najnovejši

knjigi The Workshop and the World: What Ten Thinkers Can

nujno potrebno, da smo lahko naslednjo uro in pol grizoči

Teach Us About Science and

si nohte prilepljeni na rob sedeža. Ampak kaj se zgodi, ko

Kaj nas deset mislecev lahko nauči o znanosti in avtoriteti).

odseve takšnih zgodb začnemo videvati v

Očitki, kijih

našem

vsakdanu?

Človeštvo ni bilo še nikoli soočeno s tolikšnimi izzivi
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ni

-

tu so

družba

ima

Authority (Delavnica in svet:

do znanosti

- da

rite namene, je abstraktna in negotova

promovira

so dejansko njene

-

globalno segrevanje, onesnaževanje okolja, oskrba s hrano

šibke točke, meni Crease.

in nalezljive bolezni. Vsi ti preizkusi

znanosti. Prvič, znanost je ogromno kolesje

so seveda predvsem

Te

očitke omogočajo tri

znanost ni bila tako preslišana ali pa morda celo namerno

to, kako se predstavljajo in razlagajo znanstveni

prezrta, kot se to dogaja zdaj.

Drugič,

Ko
začele

so

države

počasi

po

prvem

valu okužb s koronavirusom

rahljati ukrepe, sem med prijatelji zaznal

dva pola mnenj. Kolegom biologom so se
zdravstvene organizacije zdeli

ukrepi

Svetovne

popolnoma razumni in o njih

niso dvomili. Na drugi strani seje večina prijateljev neznanstvenikov pritoževala

zaradi

-

po njihovem mnenju

-

očitno

prepočasnega rahljanja ukrepov. Poskušal sem jim razložiti,

njena

lastnosti

pravzaprav

birokracija

kjer

notranja politika

-

problemi, ki se jih mora lotiti (tudi) znanost. A še nikdar prej

-

prik-

lahko vpliva

na

rezultati.

razumevanje neobdelanih podatkov in potrebna

strokovnost za

analizo in razlago

takih

podatkov

sta zunaj

dosega rok povprečnega državljana in politika. In tretjič,
znanost je že v svojem bistvu v vsakem trenutku nepopolna,
negotova

in

na podlagi novih eksperimentalnih podatkov

vedno znova odprta za popravke in dopolnitve

že

obstoječih

dognanj. In ravno te tri lastnosti omogočajo, da se znanost

in njeno avtoriteto lahko zelo učinkovito napada.

zakaj točno so epidemiologi (torej znanstveniki) predlagali

Toda kako je znanost sploh pridobila svojo avtoriteto

določene korake. Kar nekaj jih je bilo mnenja, da gre v vsa-

kdo jo je ubesedil? Crease nas najprej popelje v sedemnajsto

kem primeru za teorijo zarote (»Seveda so znanstveniki v

stoletje, ko je Francis Bacon,

in

angleški politik in filozof,

farmacevtskih korporacijah ustvarili virus, da bodo služili

sanjal o dobro organiziranih delavnicah,

s cepivom!«), da ne razumejo, kaj jim govorijo (»Kaj je prav-

njene izvajanju znanosti. Širša javnost bi te delavnice pod-

da se niti znanstveniki med seboj ne

pirala in od njih imela tudi koristi. Skoraj tri stoletja pozneje

zaprav protitelo?«),

in

morejo zediniti (»Saj je vsak malo drugačnega mnenja«). Po

so se

takih telefonskih pogovorih sem bil vedno malo jezen zaradi

V ZDA so

ki bi bile

name-

organizirane »delavnice znanosti« začele pojavljati.
med

drugo svetovno vojno

vzklili federativno

nezaupljivosti do avtoritete znanosti. Je bil problem v meni?

financirani znanstveni centri, ki še danes opravljajo razi-

Je šlo za to, da znanosti preprosto nisem znal razložiti na

skovalno in razvojno delo za ameriško vlado.

manj zapleten način? Je morda to širši problem znanosti?

je drugi del knjige, kjer Crease ugotavlja, da znanost sama

Še zanimivejši
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V Sloveniji imamo

znanosti,

Hišo eksperimentov, čudovit center

in pa projekt Znanost

na cesti, kjer raziskovalci

prispevajo k zavedanju pomena znanosti v družbi. Seveda

pa znanost svoje avtoritete ne more povečati kar čez noč.
To je projekt,

po

sebi

ni dovolj,

ki ga država gradi skozi generacije.

da bi s svojimi dognanji pomagala rešiti

izzive človeštva. Prek predstavitve del treh posameznikov

- Giambattista

Vica, Mary Shelley in Augusta Comta

-

raz-

v svoji knjigi kot taktiko, ki lahko izboljša položaj znanosti,

izpostavil uporabo komedije in (politične) satire: resnica,
bolj resnična. V eni izmed

vije idejo, da mora biti odnos med znanostjo in preostalim

ki izzove smeh, je namreč

svetom še posebno negovan. Znanost

»koronskih« epizod ameriške satirične oddaje Saturday

ne sme biti izoliran

še

otok in znanstveniki se ne smejo obnašati kot njegovi pri-

NightLiveje dr. Anthonyja Faucija,

vilegirani

stvenikov v ameriški administraciji, zaigral Brad Pitt, kije

prebivalci. Nasprotno, graditi morajo mostove

do ostalih plasti družbe,

posebno pa morajo biti trdno

še

zgrajeni mostovi do političnega otoka, ki družbo tudi vodi.

enega vodilnih znan-

v nekaj minutah sistematično in na šaljiv način izpostavil

nevednost

in neresnost

Donalda Trumpa pri spoprijemu s

Med prvim valom okužb s koronavirusom so politični

koronavirusom. V Sloveniji vlogo dežurne politične satire

komentatorji zavzeto analizirali razumski, racionalni pri-

odlično opravlja Radio Gaga, a vprašanje je, ali je njegov

stop nemške kanclerke Angele Merkel. Tega, daje kanclerka

doseg dovolj močan.

Merkel doktorica kemije, ne gre

zanemariti.

Seveda

ni nuj-

no, da ima politik znanstveno izobrazbo, a pomembno se

kaj

In

lahko

storiš

ti,

draga

bralka,

dragi

bralec?

Pripoveduj zgodbe. Zgodbe, ki so nas pripeljale v razmere,

doze apokaliptičnosti ne strežejo hollywo-

zdi, da se zaveda, kako ključno je imeti znanost na dosegu

v katerih nam

roke. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je na

odski filmi, ampak politiki v večernem dnevniku. Jaz vam

obljubil, da bo znanost spet dobila svoje

bom povedal naslednjo zgodbo. Začne se na obali majhnega

prvi

dan mandata

zasluženo mesto v družbi. Že v nekaj dneh
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obstajajo bolj kratkoročne in gverilske alternative? Crease je

po

obljubi smo

ameriškega mesteca, kjer je 9. novembra

1970 naplavilo

mrtvega

jencev in 25 članov nacionalnih akademij za znanost, inže-

dni za razmislek, kaj storiti s truplom uboge živali,

nirstvo

koncu odločili,

in medicino. Deset let kasneje je v

Trump, ki

mnenje

nesprejemljivo zavoljo gospodarskih

znanosti

Beli hiši Donald

vodilnih raziskovalcevjavno

zavrača kot

interesov.

Paradoks

da sta ustvarili iluzijo, daje veliko

in tehnologije je,

stvari samoumevnih. Nedavno so nekateri slovenski politiki
z zakonom želeli ugasniti

varovanju narave

slovenskim

-

glas nevladnih organizacij pri

in to isti

naravnim

politiki, ki pišejo

slavospeve

kita

Lokalni prebivalci so si vzeli nekaj

v njegovi administraciji lahko našteli pet Nobelovih nagra-

glavača.

da

nju,

da bodo

kije

bil odgovoren

ga bodo razstrelili z dinamitom, v

majhni koščki trupla

nasitili

za razstrelitev kita,

galebe.

ni vedel,

upa-

Inženir,

koliko dina-

mita je potrebnega za popolno raztelešenje enega izmed
naj večjih sesalcev na zemlji, a pol tone eksploziva se mu je
zdelo

nekako

dovolj.

Strokovnjak za eksplozivna sredstva

je inženirju in ostalim mestnim uradnikom
pol tone dinamita

lepotam.

in se na

preveč

in da bo

za kita

svetoval,

daje

zadostovalo

že

pogovarjal, kako bi oni

nekaj palic dinamita -vendar ga niso poslušali. Dvanajstega

rešili problem nezaupanja v avtoriteto znanosti, so se vsi

novembra so pred očmi radovednežev kita potem razstrelili.

strinjali: z izobraževanjem najmlajših. In ne

Ko

sem

se s kolegi

znanstveniki

gre nujno samo

Takoj je postalo jasno, daje bila to zelo slaba ideja. Količina

za uradni izobraževalni sistem, ampak tudi za vse zunajšol-

dinamita je v zrak poslala ogromne kose kitove tolšče, kije

ske pristope.

imamo Hišo eksperimentov, čudo-

začela deževati po mimoidočih. Medtem ko so razpadajoči

V Sloveniji

projekt Znanost na cesti, kjer raz-

ostanki padali vsepovprek, je neznosen smrad odgnal ljudi

iskovalci prispevajo k zavedanju pomena znanosti v družbi.

vit center znanosti, in

domov. Seveda je največji del kitovega trupla ostal točno

Seveda

tam, kamor ga je naplavilo, galebi pa se zaradi eksplozije

pa znanost

pa

svoje avtoritete ne more povečati kar

čez noč. To je projekt, ki ga država gradi skozi generacije.

še dolgo niso pojavili na obali. Lokalni novinarje naslednji

Zato

dan poročal, da lahko zaključimo, da bodo v prihodnosti

pa

gre na

koncu koncev za politično odločitev, za katero

morajo stati politiki, ki trdno verjamejo v znanost.

Ali

odgovorni mestni uradniki vedeli, kaj narediti

-

in česa

ne.
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‘Nihče ne more danes zagotavljati, da se okužba vode ne more zgoditi v
prihodnosti’
Posted on 22/06/2020 by Alpe Adria Green org. 051 311 450

Rate This
Anja Kralj – 24UR.COM
Projekt kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani, ki je pred dvema letoma povzročil
pravi ‘kmečki punt’ in razburja nekatere okoljevarstvenike, je trenutno v presoji, ali
potrebuje okoljevarstveno soglasje. Alpe Adria Green je podala zahtevo za vstop v
postopek in predlaga Arsu, da ugotovi, ali je zaradi pomembnega vpliva na okolje
treba izdelati celostno presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje
za nameravani poseg. Še posebej to utemeljujejo s tem, “da gre za veliko in
nedopustno tveganje za zdravje ljudi zaradi okužbe vode, pri čemer po dozdajšnjih
ugotovitvah ni izključen niti covid-19, in tudi za posebej varovano območje pitne vode
za 300.000 prebivalcev glavnega mesta Slovenije”. Na Mestni občini Ljubljana trdijo,
da je projekt ključen za kakovost bivanja meščanov in predvsem projekt, ki bo
zanamcem zapustil zdravo in čisto okolje.
V vodovodni sistem Ljubljane priteka naravna pitna voda, ki jo odlikujeta svežina in slasten
vodni okus, kristalno čistost simbolizirajo Zelenci in slap Savica, znameniti izviri Save,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

reke, ki Ljubljani in njenemu vodovodnemu sistemu že 130 let zagotavlja potrebne količine
pitne vode. Glavni vir mestne pitne vode je v vodonosniku Ljubljanskega polja med
Brodom in Ježico, kjer poleg drugih talnih virov del reke Save ponika v vodonosnik, se v
njegovem produ prečiščuje in odteka v prostrano podzemno jezero pod Ljubljano. Voda iz
vodonosnika Ljubljanskega polja med Brodom in Ježico ustvarja glavnino pitne vode za
oskrbo Ljubljane, zato je to najpomembnejši in nenadomestljiv vir pitne vode za več kot
300.000 prebivalcev Ljubljane in okolice, poudarjajo v mednarodnem društvu za zaščito
okolja in narave Alpe Adria Green (AAG).
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FOTO: AAG
Opozarjajo, da nad oskrbo Ljubljane s pitno vodo “zle slutnje prinaša kanal C0, koncept

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

kanalizacije za prenos odpadnih voda iz občin Vodice in Medvode na čistilno napravo
Zalog-Ljubljana. Posebno sporna je trasa kanala C0, ki bi se vkopala v vodonosnik na
vodovarstvenem območju (VVO) Ljubljanskega polja od Broda do mostu čez Savo na
Ježici,” zatrjujejo v organizaciji.

V postopku glede presoje, ali je potrebno okoljevarstveno
soglasje
Projekt kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani je trenutno na Agenciji RS za okolje in
prostor v predhodnem postopku glede potrebnosti pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.
Na Agenciji RS za okolje so pred petimi leti odločili, da gre za manj zahteven objekt, ki
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nima večjega vpliva na okolje, zato pridobitev okoljevarstvenega soglasja takrat ni bila
potrebna.
In to kljub opozorilom, da bi bila gradnja kanala C0 med Brodom in Ježico s pretokom
tisoč ton nevarnih odplak stalna grožnja onesnaženja vodonosnika in podtalnice z možnimi
katastrofalnimi posledicami uničenja ﬁltracijskih sposobnosti vodonosnika, zaradi česar bi
lahko Ljubljana ostala brez glavnega vira pitne vode. Kot pojasnjujejo v AAG, “ima Kanal
C0 premer 1.200 mm, kar ga umešča med zahtevne gradbene objekte. Kljub temu je bil v
vseh postopkih, od služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, v postopku izdelave vodnega
soglasja, v prvem izdanem gradbenem dovoljenju obravnavan kot manj zahteven objekt. S
tem se je investitor MOL izognil postopkom presoje vplivov na okolje, omejitvam in
prepovedim, ki po veljavnih predpisih veljajo za zahtevni objekt, kar kanal C0 tudi je, saj je
premer cevi nad 1000 mm. Hkrati pa so pet kilometrov dolgo območje vodonosnika od
Broda do Ježice, ki je za Ljubljano nenadomestljiv vir pitne vode, obravnavali kot gradbeno
neproblematično.”

MOL: Trenutno se dela ne izvajajo, trasa in tehnične rešitve
optimalne
Na Mestni občini Ljubljana trdijo, da je projekt ključen za kakovost bivanja meščank in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

meščanov Mestne občine Ljubljana in predvsem projekt, ki bo zanamcem zapustil zdravo in
čisto okolje: “Odstotek gospodinjstev, priklopljenih na kanalizacijo, je še leta 2006 znašal
68 %, po zaključku velikega kohezijskega projekta pa bo 98 % gospodinjstev v strnjenih
območjih MOL priklopljenih na kanalizacijo, ukinjenih bo 4.500 greznic, iz katerih
odpadna voda nekontrolirano prehaja v okolje, na kanalizacijo pa bodo priklopljena tudi
gospodinjstva z 11.500 uporabniki, katerih odpadne vode se trenutno čistijo na
preobremenjeni čistilni napravi Brod.”
Na Mestni občini Ljubljana smo povprašali, v kateri fazi je danes projekt, ki buri duhove
okoliških prebivalcev in nekaterih okoljevarstvenih organizacij in ki naj bi se po njihovih
predvidevanjih zaključil do 24. 12. 2021. “Trenutno se dela ne izvajajo. Gradnja
povezovalnega kanala C0 je v celoti potekala po zemljiščih v lasti MOL oziroma na
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zemljiščih, na katerih imamo v Mestni občini Ljubljana ustrezne pravice, in je tam že
zaključena. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano za 98 odstotkov trase; skupna dolžina
kanala C0 je 12,1 kilometra. Pravica za gradnjo še ni pridobljena na dolžini 150 metrov, od
tega šest metrov na odseku Brod–Ježica. Na odseku Brod–Ježica je zgrajenih 970 metrov
kanalizacije med Brodom in Rojami in 312 metrov kanalizacije na Ježici, skupaj pa je

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

zgrajeno že osem kilometrov.”

Kanal C0FOTO: AAG
Kot so pojasnili, gradnja kanalizacije na odseku Brod–Ježica stoji, razlog je nasprotovanje
oziroma oviranje gradnje lastnikov sosednjih zemljišč: “Zadeva je na sodišču. Glede na
pridobitev pravice posega na posamezne manjkajoče parcele v zasebni lasti pa je začet
postopek omejitve lastninske pravice, za eno izdano gradbeno dovoljenje pa teče postopek
zaradi pritožbe.”
Na MOL sicer trdijo, da so izbrana trasa povezovalnega kanala C0 in tehnične rešitve
optimalne.“Preučili smo tudi druge možnosti, ki so se izkazale za tehnično in okoljsko
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nesprejemljive, poleg tega pa je treba poudariti, da bi tudi katerakoli druga trasa kanala
C0 prav tako potekala po vodovarstvenih območjih. Dejstvo je, da večji del ljubljanske
občine leži na vodovarstvenem območju, cela Ljubljana pa na napajalnih območjih
različnih zajetij za oskrbo s pitno vodo.”
V Slovenskem društvu za zaščito voda pa prav tako izpostavljajo, da večji del Ljubljane
leži na vodovarstvenih območjih: “S projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na
območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je ﬁnanciran pretežno iz evropskih
kohezijskih sredstev in je bil potrjen leta 2017, naj bi v aglomeraciji Ljubljana dosegli kar
98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Sporen naj bi bil del trase
povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 na odseku med čistilno napravo Brod in Ježico,
saj poteka tudi čez vodovarstveno območje. A že sam pogled na karto mesta pokaže, da
večji del Ljubljane leži na vodovarstvenih območjih in se je s tega vidika nemogoče izogniti
gradnji na VVO. S kanalizacijskim omrežjem so na primer prepredeni tudi Saveljska cesta,
Stegne in Glinškova ploščad. Poznano nam je tudi, da je izbrana trasa za kanal C0, ki jo je
izbrala stroka, znana že več kot dve desetletji, aktivnosti v zvezi s pripravo in potrjevanjem
OPPN pa so začele že pred več kot desetimi leti, ko je v okviru MOL potekala tudi javna
razprava.”
V polemiko glede gradnje kanala C0 pa se je šele v zadnjih dveh letih aktivno vključevalo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

več deležnikov, ki so opozarjali na domnevno sporne postopke in njihovo netransparentnost
ter z navedbami, da gradnja kanala C0 povečuje potencialno tveganje za pitno vodo v
Ljubljani, so dodali: “V društvu menimo, da podjetje VOKA SNAGA kot upravljavec
vodovodnega in kanalizacijskega sistema svoje delo opravlja strokovno in kakovostno ter v
skladu z zakonodajo, zavedajoč se pomembnosti prostora z vidika oskrbe mesta Ljubljane s
pitno vodo.”

Kaj je pokazal inšpekcijski nadzor?
Kot smo že poročali, so bili v projektu gradnje kanalizacijskega kanala C0 postopki vodeni
napačno. Ljubljanska občina je npr. najprej dobila gradbeno dovoljenje in soglasja, šele
nato je bil izdelan predhodni postopek presoje vplivov na okolje, kar je v neskladju s
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predpisi, je razvidno iz poročila notranje revizije, ki ga je objavila Alpe Adria
Green. Notranja revizorka je ugotovila, da predhodni postopek presoje vplivov na okolje ni
bil izveden v časovnem zaporedju, kot ga zahtevajo predpisi, ampak je bil izveden po že
izdanih in pravnomočnih vodnih, naravovarstvenih in drugih soglasjih ter gradbenem
dovoljenju za del gradnje povezovalnega kanala med občinama Medvode in Vodice in
ljubljanskim kanalizacijskim omrežjem. To ni v skladu z relevantno uredbo EU in zakonom
o varstvu okolja.
Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo preverili, koliko postopkov v zvezi z
gradnjo kanala je bilo sproženih od začetka gradnje. Gradbena inšpekcija IRSOP, OE
Ljubljana, je od oktobra 2018 v zvezi z gradnjo Kanala C0 med Brodom in Ježico v
Ljubljani uvedla več inšpekcijskih postopkov. Z dosedanjim inšpekcijskim nadzorom nad
gradnjo Kanala C0 med Brodom in Ježico v Ljubljani niso bile ugotovljene kršitve
gradbene zakonodaje v okviru pristojnosti gradbene inšpekcije. Ker gradnja predmetnega
kanala še ni zaključena, zadnji inšpekcijski postopek ostaja v reševanju. Tako se nad
navedeno gradnjo še naprej izvaja inšpekcijski nadzor, so pojasnili.
Agencija RS za okolje (ARSO) je novembra 2019 prejela zapisnik Inšpektorata RS za
okolje in prostor (IRSOP) o inšpekcijskem pregledu, iz katerega je razvidno, da se v okviru
gradnje kanala CO vgrajuje kineta, kar ni bilo predmet že izvedenih predhodnih postopkov.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dejstvo je, da gradijo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in vseh ostalih
soglasij, a ker vgrajujejo tudi kineto, je to takšna sprememba, ki potrebuje nov predhodni
postopek.

AAG za celostno presojo vplivov na okolje
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FOTO: AAG
Arso je zato po uradni dolžnosti začel predhodni postopek, v katerem se bo ugotovilo, ali je

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

za to spremembo treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno
soglasje. Po izjavi projektanta (iz inšpekcijskega nadzora 19. 9. 2019) je “sicer betonska
kineta detajl polaganja cevovoda, ki v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove
namembnosti, to je odvajanja komunalnih in tehnoloških vod, ter nima vpliva na tesnjenje
cevovoda, hkrati pa omogoča dodatno varnost in kontrolo v povezavi z zaščito podzemnih
voda.”
Na to pa so se ostro odzvali v AAG in 16. 6. 2020 na Arso poslali zahtevo za vstop v
postopek. “Iz pridobljene dokumentacije o tem projektu je razvidno, da ima po vsej
verjetnosti ali pa zagotovo nedopustne in prevelike vplive na naravo, okolje, zdravje ljudi in
premoženje prebivalcev v njegovi okolici. AAG predlaga Arsu, da v ugotovitvenem postopku
predhodnega postopka ugotovi, da je v primeru vgradnje povezovalnega kanala C0 zaradi
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pomembnega vpliva na okolje treba izdelati celostno presojo vplivov na okolje ter pridobiti
okoljevarstveno soglasje za nameravani poseg.”
Kot opozarjajo, je nujno potrebna presoja vplivov na okolje za Kanal C0 kot rezultat
predhodnega postopka. Še posebej to utemeljujejo s tem, da gre za veliko in nedopustno
tveganje za zdravje ljudi zaradi okužbe vode, pri čemer ni izključen tudi covid-19 po
dosedanjih ugotovitvah, in tudi za posebej varovano območje pitne vode za 300.000
prebivalcev glavnega mesta Slovenije ter še najmanj 120.000 dnevnih migrantov v
Ljubljano. Treba je preučiti tveganje vgradnje kanala C0 tudi z vidika več deset let v
prihodnosti. Nihče ne more danes zagotavljati, da se okužba vode, nenamerna ali namerna,
ne more zgoditi v prihodnosti, svarijo.
Kot izpostavljajo, še posebej zahtevajo upoštevanje dejstva, da spada ta vir pitne vode v
kritično infrastrukturo po Zakonu o kritični infrastrukturi. “Kar pomeni, da gre za posebej,
dodatno varovan vir pitne vode za glavno mesto Slovenije, česar noben dokument MOL ne
upošteva. Zato je dokumentacija MOL pomanjkljiva na kritičnem sektorju za javno zdravje
in tveganja okužbe,” trdijo v AAG.
Kot dodajajo, je ogrožanje pitne vode s fekalijami iz Kanala C0 še posebej veliko zaradi
mikroorganizmov človeškega in živalskega izvora: ” bakterij, virusov in parazitov.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nekateri se izredno težko odstranijo iz podtalnice. Tudi kloriranje vode ni vedno uspešno,
pa še nezdravo. V Sloveniji smo že imeli smrtne primere ali težka obolenja zaradi
onesnažene pitne vode s strupenimi mikroorganizmi. Torej polaganje fekalnega kanala C0
ni v javno korist. Javna korist ni veliko tveganje onesnaženja pitne vode, ki bi ga prinesla
vgradnja kanala C0, kakršnekoli ﬁzične izvedbe. AAG brani javno korist čiste neklorirane
pitne vode za desetletja naprej za Ljubljano, tudi kot glavno mesto Slovenije.”
Na MOL pojasnjujejo, da so “samoiniciativno, z namenom razjasnitve nejasnosti in
zavajanj, ki so se na to temo pojavile v javnosti, čeprav zakonodaja tega ne zahteva, še
dodatno vložili zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za ta poseg.Ministrstvo za okolje
in prostor (MOP) je prav tako 10. 2. 2020 izdalo sklep, da se postopek za odpravo in
razveljavitev po nadzorstveni pravici Sklepov Agencije RS za okolje, začet po uradni
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dolžnosti, ustavi. Ugotovitev ministrstva je, da ni podan noben zakonski razlog za izrek
ničnosti izdanih sklepov s strani ARSO. Ministrstvo je 20. 2. 2020 izdalo tudi sklep o
ustavitvi postopka nadzorstvene presoje izdanih gradbenih dovoljenj Upravne enote
Ljubljana, Izpostava Moste Polje, za gradnjo javnega povezovalnega kanala (kanalizacijski
zbiralnik C0) na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Nadzorstveni organ v postopku
za odpravo in razveljavitev izdanih gradbenih dovoljenj namreč ni zasledil nobenih
razlogov za odpravo ali razveljavitev le-teh, kot tudi ne obstoja ničnostnih razlogov po
določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.”
Dodatno so pojasnili, da so dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja, zato je v
projektu za izgradnjo (PZI projekt) konkretiziran ukrep dodatne zaščite kanala v dolžini 2,1
km, in sicer kot vodotesna armiranobetonska kineta: “Kineta je namenjena preprečitvi
vplivov kanala na okoliško zemljino, tla in podzemno vodo. S TV kamero bo mogoče
preveriti tesnost cevovoda kadarkoli v fazi obratovanja. V ta namen je ob cevovodu prostor
za kamero v širini med 35 in 40 cm. Pred gradnjo je izvajalec hidrogeološkega nadzora
IRGO izdelal elaborat Varovanje podzemne vode v času gradnje povezovalnega kanala C0
z zapisanimi in konkretiziranimi ukrepi med gradnjo, ki jih mora izvajati izvajalec
gradbenih del. Cevi so iz centruifugiranega poliestra, skupaj s spoji je to najboljša
tehnologija na svetu. Garantirana življenjska doba je 150 let. Cevi bodo na dolžini 2,1
kilometra nad tokom podzemne vode položene v armiranobetonske kinete, šest metrov pod
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zemljo, zatrjujejo na ljubljanski občini. Največja polnitev bo v času padavin, to je do 40odstotna, običajno pa bo zmogljivost cevi zasedena do 20-odstotno. Komunalna odpadna
voda, pomešana s padavinsko, teče gravitacijsko, ne pod pritiskom,” so še dodali.

Očitki NVO, da se niso dovolj oglasili
Vlada na seznam pomembnih investicij, ki naj bi pospešile izhod iz krize po covid-19, sicer
ni uvrstila tega projekta. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je pojasnil, da ga je
treba izpeljati po zakoniti poti, če pa to ni mogoče, je treba najti odgovorne za to, “zakaj so
silili s projektom tako daleč, da se je zataknil” . Vizjak meni, da bo postopek glede
potrebnosti pridobivanja okoljevarstvenega soglasja v kratkem zaključen in bo investitor
vedel, kako naprej.
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Politika je sicer nevladnim organizacijam očitala, da se te niso dovolj vključevale v ta
projekt. Na takšne očitke so v AAG odgovorili: “Alpe Adria Green je ena redkih NVO, ki se
ukvarja s konkretnimi problemi onesnaževanja na posameznih lokacijah s ciljem, ne samo
da opozarja, ampak da gre tudi v skrajnem primeru na sodišče v interesu prebivalcev. V
konkretnem primeru je bil ves dokazni material, s katerim smo razpolagali, posredovan tudi
na DZ RS, ki ga je obravnaval in zadolžil MOP za ukrepanje. Ko se je zamenjala oblast, je
tudi ta primer v DZ in MOP šel v pozabo. Nov interventni zakon želi omejiti NVO tudi na
tem področju,” so še izpostavili.
Kot so se na to odzvali Ekologi brez meja, “projekta ne poznamo v podrobnosti, niti nismo
strokovnjaki za to področje, zato vrednostnih sodb ne dajemo. Na prvi pogled je seveda
zadeva videti sumljivo, a si ne smemo dovoliti soditi knjige po platnicah. Pri varovanju
zdravja, narave in okolja velja previdnostno načelo, a je njegovo breme primarno na
načrtovalcih in odločevalcih. Neposredno prizadeti posamezniki in nevladne organizacije
smo le dodatni mehanizem nadzora. Takšne obtožbe komentiramo kot neroden poskus
diskreditacije, ker hkrati želijo, da bi se NVO bolj vključevali v postopke in da bi se manj.
Da bi v NVO imeli strokovne sogovornike, a hkrati da se vsi ukvarjamo z vsem, torej
nestrokovnost. Oglasilo se je več NVO, a jim te očitno niso dovolj.”

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

V Slovenskem društvu za zaščito voda pa so na to odgovorili, da se kot NVO zavzemajo za
varovanje narave in menijo, da mora pri tako obsežnih projektih imeti vodilno vlogo
stroka: “V izdelavo projekta so bili poleg strokovnjakov iz JP VOKA SNAGA vključeni tudi
urbanisti in soglasodajalci tako na lokalnem kot državnem nivoju. Strokovno študijo je kot
neodvisna institucija izdelal Geološki zavod Slovenije, iz njegovih ugotovitev pa izhajajo
vsi zaščitni ukrepi, ki so v izvajanju. Vsekakor pa velja, da je vsak poseg v okolje
potencialno tveganje. Treba pa ga je ovrednotiti in omiliti. V SDZV si tudi želimo, da bi se v
prihodnje v take projekte že na samem začetku lahko z opazovalci vključevale tudi tiste
NVO, ki imajo s predmetnega področja dovolj strokovnih kompetenc in znanj. Tako pa žal
danes le ugotavljamo, da projekt kanal C0 postaja vse bolj politično obarvan.”
“Umestitev kanalizacije v (iz)vir pitne vode tik nad potresno prelomnico, v zemljini
intenzivnih vzgonskih napetosti, ni v javnem interesu, zato predlagamo umik pet km trase
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kanalizacije iz vodonosnika od Broda do Ježice. Investitor MOL naj poišče rešitev, ki ne bo
ogrožala dragocenih in nenadomestljivih vodnih virov,” pa vztrajajo v AAG.
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ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
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SMO ŽE NA PRAGU DRUGEGA VALA
EPIDEMIJE? Mikrobiolog Pretnar razočaran
nad tistimi, ki so prehitro odvrgli maske
Koper
T.R. - Uredništvo - Foto: Facebook/Gorazd Janez Pretnar, pixabay.com, pexels.com - 22.06.2020 ob 14:12
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V minulem tednu so v Sloveniji odkrili 25 novih primerov okužb s covidom-19, kar
je največ po zadnjem tednu v aprilu. Še en teden prej je bilo novoodkritih okužb le
11. Primeri koronavirusa bliskovito naraščajo na Balkanu, kamor so po odprtju mej
množično potovali državljani republik nekdanje Jugoslavije, ki delajo na območju
Slovenije. Nošenje mask v trgovinah in drugih zaprtih javnih prostorih je postalo
prej izjema kot pravilo. Smo ob naštetih dejstvih na pragu drugega vala epidemije?
O tem smo se pogovarjali z mikrobiologom Gorazdom Janezom Pretnarjem.
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Dr. Gorazd Janez Pretnar je ob začetku našega pogovora pohvalil vlado in novo
vodstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je po njegovem mnenju
zelo dobro vodila državo skozi epidemijo covida-19 – do točke, ko so razglasili,
da je epidemije v Sloveniji konec. "Redko kdo je tu razumel, da gre samo za
administrativen model, ki je pomenil, da blagovne rezerve ne nabavlja več civilna
zaščita, ampak da so te nabave prepuščene zdravstvenim ustanovam in vsem
ostalim, ki jih potrebujejo. Sicer je bilo ob tem rečeno, da je virus še vedno prisoten
in opozorilo, da je potrebno še vedno izvajati vse preventivne ukrepe, ampak takrat
ni tega nihče več jemal resno," se spominja Pretnar.
Kot izredno veliko napako je izpostavil izjavo, da so maske obvezne le tam, kjer ni
mogoče obdržati varnostne razdalje 1,5 metra. "V vsaki trgovini, nakupovalnem
centru, lekarni, bencinski črpalki ljudje hodimo drug mimo drugega, ves čas
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dihamo, razdalja med nami pa je v nekem trenutku zagotovo manjša od 1,5 metra
ali enega metra. Tukaj vidim trenutno najbolj šibko točko. To navodilo, da so
maske še vedno nujno potrebne, je bilo premalo jasno izraženo in premalokrat
povedano," je prepričan priznani strokovnjak.

Gorazd Janez Pretnar
Kot drugo napako je navedel prehitro sproščanje ukrepov na mejah, neprimerna
pa se mu zdi tudi čakalna doba za testiranje za okužbo z novim
kronavirusom. "Če so informacije, ki sem jih zasledil v zadnjih dneh, da se na
testiranje čaka kar nekaj dni, resnične, to nikakor ni prav. Te stvari bi morale teči
promptno, z jasnimi navodili. Tukaj capljamo in tukaj je tudi zdravstvo popustilo."
Bo dopustom sledil drugi val epidemije?
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Iz podatkov o potrjenih okužbah zadnjega tedna je, tako Pretnar, težko napovedati,
kako se bodo okužbe širile. "Naši južni sosedje so imeli pred kratkim verski
praznik, ki bi lahko bil začetek novega večjega števila okužb. Delavci, ki prihajajo
iz južnih republik, so pri nas verjetno zaposleni v gradbeništvu, gospodarstvu in
tukaj bi bilo smiselno, da vsi, ki izkoriščajo te delavce in na njih služijo velike
denarje, te ljudi pošljejo na testiranje in ga tudi plačajo. Ni vse samo na državi,
NIJZ in ministrstvu, stvar je na vseh nas," poudarja Pretnar. V nedeljo, denimo, so
v Sloveniji potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom ravno pri tujem
državljanu, skupaj pa so pri tujcih v Sloveniji potrdili 20 primerov okužbe.

Pretnar pričakuje, da se bo v naslednjih dneh veliko Slovencev in Slovenk na
počitnice odpravilo na Hrvaško, šele 14 dni po njihovi vrnitvi bomo videli, kako
bo stanje na Balkanu vplivalo na epidemiološko sliko pri nas. "Dva tedna po
vrnitvi prvih dopustnikov bomo dobili odgovor, ali je prvi turistični val prinesel
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veliko novih okužb, katere bo težko obvladovati, ali bo to število majhno in
obvladljivo. Tukaj vmes se gibljemo."
Epidemiologi sicer zaenkrat precej uspešno zamejujejo okužene: "Ko pa bo neko
število dopustnikov preseglo kapaciteto reakcije epidemiologov, takrat bomo lahko
rekli, da smo na pragu drugega vala. Dokler je tako kot sedaj, pa mislim, da še
nismo,"meni Pretnar.
Maske, maske in še enkrat maske

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

Kot pravi, je ogromno odvisno od nas samih in preventivnih ukrepov, ki se jih
držimo. Pri tem mikrobiolog izpostavlja predvsem uporabo zaščitnih mask. Glede
na raziskave, ki so bile narejene pri prenosu gripe, je zaščita maske do 25odstotna. Ampak glede na to, da včasih ne vemo, kdo je prenašalec, da ta lahko ne
razvije nikakršnih simptomov, z masko predvsem ščitimo druge.
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"Razočaran sem nad sodržavljani, ki so maske tako zlahka odvrgli. Ko grem v
trgovino, dam masko gor zaradi drugih, vseh tistih, ki jih bom srečal in jih
spoštujem, čeprav jih ne poznam. Maske nosimo, da pred okužbo ščitimo druge,
ne toliko, da ščitimo sebe,"poudarja Pretnar, ki ugotavlja, da nekateri mask ne
nosijo iz trme, drugi, ker ne verjamejo, da zares ščiti, tretji pa menijo, da virusa
sploh ni. "Vse to pa ne pripomore k zajezitvi virusa. Zdravil ni, cepiva tudi še ni na
vidiku … nošenje mask je tako edini in zelo preprost način za preprečevanje
širjenja virusa," je prepričan.
Razvijati bi morali tudi zdravila, ne le cepivo

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

V globalnem smislu pa ga moti, da se veliko denarja zbira za novo cepivo, medtem
ko bi sam pričakoval, da bi se ekvivalentna sredstva uporabilo za zdravila. "Nikoli
ne imej vseh jajc v isti košari," je Pretnar ob tem citiral angleškega kolega. Ni
namreč nujno, da bodo cepiva uspešna, da bodo uporabna za vse, lahko bodo
povzročala neprimerne stranske učinke, lahko da ne bodo razvila popolnoma trajne
imunosti in podobno. "Bi bila pa zelo dobrodošla zdravila, ki bi preprečevala
razmnoževanje virusov. Tukaj bi pričakoval večje angažiranje tako pri nas v
Sloveniji kot na ravni Evropske unije in Svetovne zdravstvene organizacije," je še
zaključil mikrobiolog.
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Za Energetiko Ljubljana leto 2019 v
znamenju izgradnje PPE-TOL
Datum: 22. 6. 2020

Besedilo: Polona Bahun

Družba Energetika Ljubljana je objavila Letno poročilo za leto 2019.

Gradnja tega kompleksnega in zahtevnega
projekta se bo predvidoma začela leta 2020,
aktivnosti na investiciji pa potekajo po
terminskem načrtu. V začetku aprila 2019 so z
izbranim dobaviteljem podpisali pogodbo o
dobavi in postavitvi glavne tehnološke opreme,
v začetku avgusta pa nato z bankami še
pogodbo o dolgoročnem posojilu, s čimer so
zagotovili tudi sredstva za njeno izgradnjo.
Izgradnje plinsko parne enote PPE-TOL bo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nadomestila dva od treh premogovnih blokov
ter tako omogočila 70-odstotno zmanjšanje
uporabe premoga v enoti TE-TOL. Gre za
največjo energetsko-okoljsko naložbo v Ljubljani, ki predstavlja tudi pomemben korak za državo, saj se bodo z
nadomeščanjem premoga z zemeljskim plinom zmanjšale emisije prahu, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in
ogljikovega dioksida.
V smeri zmanjševanja emisij snovi v zrak so uspešno zaključili projekt zniževanja emisij dušikovih oksidov s
selektivno nekatalitično redukcijo emisij dušikovih oksidov na bloku 3 v enoti TE-TOL. Obratovanje je načrtovano v
letu 2020. Za proizvodno enoto TOŠ so pripravili investicijsko dokumentacijo za zamenjavo obstoječe plinske SPTE
z novo. Z njo so se prijavili na razpis Agencije za energijo za dodelitev obratovalnih podpor za projekte, s katerimi se
zagotavlja visoko učinkovita soproizvodnja, ki jo je agencija tudi odobrila. Obstoječa plinska turbina namreč zaradi
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starosti do te podpore sedaj ni bila upravičena. Z realizacijo tega projekta bodo v Energetiki Ljubljana tako še naprej
nadaljevali z visoko učinkovito soproizvodnjo električne in toplotne energije tudi na tej lokaciji. Naložba bo
realizirana predvidoma v tretjem četrtletju leta 2021.
Leto 2019 so v družbi zaznamovale tudi številne gradnje in obnove vročevodnega in plinovodnega omrežja, med
drugim: obnova in gradnja na Trubarjevi ulici, obnova na Poljanski cesti, Parmovi, Vodnikovi, Korytkovi, Kersnikovi,
Vošnjakovi, Samovi, Vodovodni, Partizanski, Jakčevi, Letališki in Erjavčevi ulici. Zgrajena je bila nova regulacijska
postaja na Vrtači, začela pa se je gradnja nadomestne regulacijske postaje ob Jurčkovi cesti. Izvedene so bile
novogradnje plinovodnega omrežja na širšem območju Sneberske ceste, na Litijski cesti, Miheličevi ulici in Cesti
dveh cesarjev. Izvajale so se tudi aktivnosti, ki so potrebne za postavitev CNG polnilnice ob Letališki cesti in na
območju P&R Stanežiče. Odprtje prve polnilnice je načrtovano za letošnje leto in druge v prihodnjem letu.
Uporabnikom so sicer celo leto zagotavljali zanesljivo energetsko oskrbo.
Lani največ sredstev namenjenih za investicijo PPE-TOL
V družbi Energetika Ljubljana so v lanskem letu za investicijske naložbe porabili skupaj nekaj več kot 23,9 milijona
evrov, od tega je bilo 42,1 odstotka investicijskih vlaganj namenjenih za obnove in nadomestitve ter 57,9 odstotka za
razvojne investicije. Največja vrednost realiziranih naložb je odpadlo na investicijo PPE-TOL in sicer nekaj več kot
8,8 milijona evrov, in se v večjem delu financira z dolgoročnim posojilom.
V Energetiki Ljubljana so se v lanskem letu soočili tudi z zahtevno problematiko odvoza in odlaganja pepela in
žlindre. Uspeli so poiskati določene kratkoročne rešitve, a ob tem ves čas vlagali precej napora tudi v iskanje bolj
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dolgoročne oziroma trajnejše rešitve: Prizadevajo so, da ta nenevarni odpadek dobi ustrezno mesto ter, da bi lahko
dejansko služil kot gradbeni material. S tem namenom so pristopili k registraciji pepela in žlindre po REACH Uredbi.
Cilj registracije je bil, da ta odpadek pridobi status stranskega proizvoda in mu s tem preneha status odpadka.
Prizadevanja za dolgoročnejše rešitve se nadaljujejo v letu 2020, in sicer za uporabo stranskega odpadka v
gradbeništvu (ceste, zasipavanje).
Veliko naporov so v družbi vložili tudi za uveljavitev spremembe izhodiščnih cen toplote za vročevodni sistem in
parovodna sistema TOŠ in TE-TOL. Aktivnosti z agencijo za energijo so potekale celotno lansko leto, k oddanim
vlogam pa so tekom leta posredovali še dodatno zahtevano dokumentacijo in pojasnila. Soglasje za spremembo
izhodiščnih cen toplote za vse tri sisteme so od agencije prejeli ob koncu leta, veljati pa so začele že s 1. januarjem
letos. V drugi polovici leta 2019 so pristopili tudi k spremembi Sistemskih obratovalnih navodil za toploto, ki se
nanaša na tarifni del, pri čemer so poenotili obračun pare z obračunom vroče vode (ločeni obračun fiksnega in
variabilnega dela cene pare). Soglasje agencije za energijo k spremembi so prejeli konec leta 2019, sprememba pa
velja od 1. januarja 2020 dalje.
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Tako pri nabavnih cenah električne energije kot tudi zemeljskega plina, je bil v letu 2019 opazen trend zniževanja cen
na odprtem trgu. Gibanje nabavnih cen emisijskih kuponov se je v letu 2019 začelo in zaključilo na okrog 25 evrov za
tono izpustov, med letom pa so se cene precej spreminjale. S prilagoditvijo strukture proizvodnje toplote in električne
energije, to je manj proizvodnje iz premogovnih blokov v enoti TE-TOL in več iz soproizvodnje v enoti TOŠ, ter z
nakupom cenovno ugodnejše električne energije na trgu so zagotovili nižje skupne stroške goriva in nakupa
omenjenih kuponov na nivoju družbe.
Energetika Ljubljana je leto 2019 zaključila s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 216.585 evrov, kar je v
okviru načrtovanega rezultata (206.251 evrov). Celotni prihodki so znašali nekaj manj 146,5 milijona evrov in celotni
odhodki skoraj 146, 3 milijona evrov. Rezultat iz poslovanja je pozitiven in znaša skoraj 566 tisoč evrov, kar je nekaj
več od načrtovanega in glede na preteklo leto. V primerjavi z načrtom in letom 2018 so v letu 2019 realizirali boljši
rezultat na tržnih dejavnostih proizvodnja električne energije in dobava plina, kar je doprineslo k pozitivnemu
končnemu rezultatu družbe. Poslovanje družbe je bilo uspešno tudi na ostalih področjih, ki so vezani na zadovoljstvo
uporabnikov, na presoje akreditacij laboratorijev in sistemov vodenja kakovosti ter inšpekcijskih pregledov.
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ZAKONODAJI
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Seminar "Vse NOVOSTI v
GRADBENI ZAKONODAJI za
upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov", Ljubljana, 30. junij 2020

Dovoljevanje gradnje, pritožbe na odločbe, uporabno dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled,
legalizacija, javna korist, … tudi upoštevajoč ZIUZEOP (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 ...) in novelo GZ (Gradbenega zakona).
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na
strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem
usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Z novo zakonodajo je želel zakonodajalec poenostaviti postopke dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe
objektov, zato Gradbeni zakon prinaša spremembe postopkov, ki naj bi prinesle tako skrajšanje postopkov kot
zmanjšanje obsega dokumentacije.

hitri skok do seminarja
Program:
Upravni postopki v zvezi z dovoljevanjem graditve objektov:
osnovna načela upravnega postopka
postopek za izdajo predodločbe
predhodni preizkus vplivov na okolje
postopek za izdajo gradbenega dovoljenja:
1. po izvedbi ugotovitvenega postopka
2. v skrajšanem postopku
3. za del objekta
4. posebnosti:
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dovoljenje za obstoječe objekte
za objekte pod spomeniškim varstvom
integralni postopke za izdajo gradbenega dovoljenja (tudi bistvene novosti ZIUZEOP- Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 ...)
Podrobno o posameznih inštitutih postopka:
vabljenje v postopek
stranke v postopku (tudi bistvene novosti ZIUZEOP)
sprememba vloge
odločba:
1. gradbeno dovoljenje
2. zavrnilna odločba
pravna sredstva:
pritožba zoper odločbo
pravna sredstva zoper sklep v upravnem postopku (sklep o popolnosti vloge)
podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja
Upravni postopki v zvezi z uporabo objekta:
uporabno dovoljenje – splošno
uporabno dovoljenje za zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje
uporabno dovoljenje za manj zahtevne in nezahtevne objekte
poizkusno obratovanje
tehnični pregled

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

odločba in pravna sredstva
Legalizacije:
upravni postopek legalizacije
postopek za izdajo odločbe za objekt daljšega obstoja
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