Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 23. 8. 2020
Število objav: 6
Internet: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0
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Naslov

Tomaž Štih: Svobodna naselja

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 8. 2020

Avtor

Tomaž Štih

Teme

Gradbeni zakon

...graditelje to, kar so za posel prostotržne cone. Kraj, kjer se kapitalizmu pri gradnji pusti razmeroma proste roke. V
svobodnih naseljih bi veljali posebni gradbeni zakoni, s katerimi bi se zagotovilo, da bi se gradnja družinske hiše lahko
začela brez začetnega stroška in se samograditeljstva ne bi preganjalo. Ta naselja...

Naslov

Hrvatska narodna banka: Pričakujemo upad cen nepremičnin

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 8. 2020

Avtor

Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...si hrvaški gradbeni sektor še ni v celoti opomogel od prejšnje finančne krize, gradbeniki pa so imeli tudi težave z
delovno silo, saj se je veliko gradbenih delavcev odselilo v druge države EU. HNB ugotavlja, da so stroški dela v
gradbeništvu rasli hitreje od cen materialov, so pa cene končanih nepremičnin vseeno rasle hitreje...

Naslov

Tekmovanje vrtičkarjev na mestnem vrtu pod Pekrsko Gorco

Medij

Lokalec.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 8. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Urbana zemljina za hrano združuje osem partnerjev, zraven Mestne občine Maribor, ki je vodilni partner, še Društvo
aktiviraj se, podjetje Snaga, Zavod za gradbeništvo Slovenije, podjetje Deltaplan, E-ZAVOD, Zavod za projektno
svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Inštitut za inovacije in podjetništvo...

Naslov

Franc Jager za nakup hotela Salinera v Strunjanu

Medij

Stajerskival.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Franc Jager se je po predaji podjetja Jagros svojim sinovom upokojil. A ob tem se je podal tudi v gradbeništvo in
nepremičnine. Obnavlja hotel na hrvaškem Murterju, želi si graditi tudi na Pagu. Zdaj se poteguje še za nakup Salinera
Resorta v slovenskem Strunjanu....

Naslov

Franc Jager za nakup hotela Salinera v Strunjanu

Medij

Stajerskival.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Franc Jager se je po predaji podjetja Jagros svojim sinovom upokojil. A ob tem se je podal tudi v gradbeništvo in
nepremičnine. Obnavlja hotel na hrvaškem Murterju, želi si graditi tudi na Pagu. Zdaj se poteguje še za nakup Salinera
Resorta v slovenskem Strunjanu....
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Naslov

DL: Poklic gradbinca je podcenjen; ''D. o. o. je brez zveze, je goljufanje, jaz sem s. p.,
odgovarjam s premoženjem''

Medij

Lokalno.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najmlajši, odličen mesar Janez pa najstarejši. Sandi ima v svojem podjetju z 18 zaposlenimi tudi srednjega brata
Jožeta. Je samostojni podjetnik, ukvarja se z gradbeništvom, krovstvom in tesarstvom. Delavnico ima v Kostanjevici,
živi pa v Prekopi. »D. o. o. je brez zveze, je goljufanje, jaz sem Sandi Tršinar, s. p., odgovarjam...
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Tomaž Štih: Svobodna naselja3,00

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

Avtor: Tomaž Štih

"Če želimo delujoč stanovanjski trg, si bomo morali za ključni cilj, namesto
kopice utopičnih želja in visokoletečih ciljev, izbrati nizko ceno izgradnje
novega stanovanja."
Foto: Osebni arhiv

Novela stanovanjskega zakona v javni razpravi
se (poleg pričakovanega zvišanja neproﬁtne
najemnine) osredotoča predvsem na krepitev
javnega najemnega trga in državni
intervencionizem na stanovanjskem področju.
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Oboje je na ministrstvu za okolje in prostor že
desetletja zdravilo, ki nikoli ne deluje, vendar
jim je tako zelo pri srcu, da vsak mandat
povečajo odmerek, upajoč, da bo tokrat
drugače. Navedimo pet glavnih zablod tega
kačjega olja našega stanovanjskega trga.
Prva zabloda se je v našo stanovanjsko politiko pretihotapila iz
prejšnjega sistema. Tedaj so nekateri dobili državna stanovanja in
med njimi je marsikdo še danes prepričan, da so v Sloveniji do
lastne nepremičnine vsi prišli s pomočjo t. i. Jazbinškovega zakona.
Številke pa govorijo drugače. Po tem zakonu je bilo sklenjenih 160
tisoč pogodb, v Sloveniji pa je 680 tisoč naseljenih stanovanj. Na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vsako jazbinškovo stanovanje v državi smo v socializmu zgradili tri
zasebne enostanovanjske hiše. V njih danes živita dva od treh
Slovencev. Naša stanovanjska blaginja ne sloni na "titovih"
stanovanjih iz socializma, ampak na enostanovanjskih hišah, ki so
jih ljudje zgradili v lastni režiji.
Druga zabloda je, da je treba ustvariti državni fond neproﬁtnih
najemnih stanovanj, ki bodo potem "krožila" med tistimi, ki jih
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potrebujejo. Najbrž ni treba posebej razlagati, da je vselitev v
državno, neproﬁtno stanovanje za Janeza Slehernika zadetek na
loteriji; in da bo v njem ostal za vedno ter skušal pravico vpisati še
na svoje potomce. Zato se kroženje v praksi nikoli ne zgodi.
Tretja zabloda je, da bo stanovanjske zadrege mladih rešila država,
z gradnjo državnih stanovanj z neproﬁtnimi najemninami. S
povprečno petsto novimi državnimi stanovanji in dvajsettisočglavo
generacijo vsako leto je to popolnoma nerealno. Če upoštevamo še,
da je povprečna cena stanovanj, ki jih trenutno gradi republiški
sklad, sto šestdeset tisoč evrov na enoto, je nek resen obseg, ki bi v
času naših življenj skrajšal vrste trenutno čakajočih, ﬁnančno

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

nevzdržen, saj bi vsako leto stal toliko kot drugi tir.
Četrta zabloda je, da je neproﬁtnih najemnih stanovanj malo. Ta
trditev se opira na mednarodne primerjave, ki res kažejo nizek delež
neprotiftnih stanovanj, kot odstotek vseh stanovanj. Kar je povsem
logično, saj iz formule vsa stanovanja = stanovanja v lasti
gospodinjstev + najemna stanovanja sledi, da ima država z večjim
odstotkom stanovanj v lasti gospodinjstev nižji odstotek najemnih
stanovanj. Zato nam podatek o odstotku neproﬁtnih najemnih
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stanovanj med njimi ne pove veliko. Bolj nas zanima, koliko tistih,
ki živijo v najemu, plačuje neproﬁtno in koliko tržno najemnino?
Izkaže se, da so na vsakega prebivalca, ki je izpostavljen tržni
najemnini v Sloveniji, kar trije v neproﬁtnih ali subvencioniranih
najemih. In smo po odstotku neproﬁtnih najemnih stanovanj v vseh
najemnih stanovanjih (v bistvu obratno!) že danes v samem
svetovnem vrhu.
Peta zabloda pa je, da bomo s spodbujanjem najemnega trga rešili
socialne težave. Najemni trg je orodje za zvišanje mobilnosti
prebivalstva, ki nas dela bolj konkurenčne. Zdrav najemni trg
ljudem nudi dodatno izbiro, ne pa edine možnosti, da sploh kje
stanujejo. Zadnje, kar si čez dvajset let želimo, je upokojence s
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

šeststoevrskimi pokojninami, ki morajo vsak mesec plačati štiristo
evrov najemnine, ker so vse življenje ostali najemniki.
SIOL PLUS

Odpravimo prisilni RTV-prispevek!
Če želimo delujoč stanovanjski trg, si bomo morali za ključni cilj,
namesto kopice utopičnih želja in visokoletečih ciljev, izbrati nizko
ceno izgradnje novega stanovanja.
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Da bi to dosegli, pa odstraniti vse, kar ceno danes viša: regulacijo
gradnje, restriktivno zemljiško politiko, visoka vnaprejšnja plačila,
zelo drage standarde itn.
Eden izmed načinov, kako lahko to operativno storimo brez
večletnega reformiranja, je z vzpostavitvijo t. i. svobodnih naselij.
Ta bi bila za graditelje to, kar so za posel prostotržne cone. Kraj,
kjer se kapitalizmu pri gradnji pusti razmeroma proste roke. V
svobodnih naseljih bi veljali posebni gradbeni zakoni, s katerimi bi
se zagotovilo, da bi se gradnja družinske hiše lahko začela brez
začetnega stroška in se samograditeljstva ne bi preganjalo.
Ta naselja bi morala biti v okolici večjih urbanih središč, saj ljudje
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želijo živeti tam. Biti bi morala dobro povezana z mesti. Lastnik vse
zemlje v njih bi bila država, ki bi jo razdelila na parcele velikosti
nekaj sto kvadratnih metrov in jih komunalno uredila, potem pa jih
za sto let oddajala vsakemu prvemu iskalcu stanovanja, ki je v
Sloveniji preživel najmanj dvajset let. Pogodbe bi bile
neprenosljive, cena stoletnega najema pa tako nizka, da bi bila
dosegljiva vsem.
SIOL PLUS
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Politkolesarji so težava, ne rešitev!
Če bi najemnik želel, bi si dodatno stroške lahko znižal
tako, da bi na parceli postavil eno izmed hiš, zgrajenih po tipskem,
vnaprej odobrenem načrtu. Takšna gradnja ne bi potrebovala izdaje
dovoljenja, zanj bi moral zaprositi le v primeru nestandardne
gradnje.
Država bi prostor za svobodna naselja lahko poceni pridobila s
prekvaliﬁciranjem zemlje, ki jo že ima v lasti in ni zazidljiva.
Idejno so svobodna naselja ena izmed redkih jedi, ki bi morale
tekniti tako liberalcem kot socialistom. Zamisel vsebuje državni
angažma in socialno komponento, temelji pa na kapitalistični etiki,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zasebni pobudi in večji izbiri za posameznika.
V kapitalizmu je tisto, kar ustvarimo in za kar plačamo davke, naše.
Zasebne lastnine nam nihče nima pravice odtujiti. To velja za naš
pridelek, naš avto, našo hišo itn.
Kaj pa kos zemlje, ki si ga lastimo; ali potok na njem? Narave nihče
ne ustvari in zato pripada vsem ljudem. Kako je torej lahko naša?
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Čas za zajamčeni dohodek
Lastništvo narave je pravica na njeno uporabo, ki temelji na
družbenem dogovoru. Ta določa, da lahko s to pravico tudi
trgujemo, kot da bi bila narava res naša lastnina, saj smo se skozi
zgodovino naučili, da to spodbuja skrb zanjo in njeno učinkovito
izrabo.
Toda temu družbenemu dogovoru manjka razmislek o tem, kaj v
primeru, da si vso naravo prilastimo, ostane za tiste, ki se bodo šele
rodili? Kje je njihov prostor pod soncem in zakaj bi se rodili kot
najemniki v svet, ki pripada vsem?

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

Če zadevo rešimo tako, da vsak človek ohrani pravico do svojega
majhnega koščka narave, ki jo lahko najde v svobodnih naseljih, s
pravicami na vso preostalo naravo pa se še naprej trguje – hkrati
omogočimo kontinuiteto delujočega sistema pravic in vsakemu
omogočimo, da iz tega sistema na lastno željo izstopi.
VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

Tomaž Štih

kolumna
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Hrvatska narodna banka: Pričakujemo upad cen
nepremičnin
Čas branja: 5 min

3
22.08.2020 09:00

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

PETRA SOVDAT

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
nepremičnine >

Hrvaška >

Hrvaška narodna banka >

Hrvatska narodna banka >

11

Finance.si
Država: Slovenija

22.08.2020
Sobota, 09:00

Kazalo

https://www.finance.si/8964999/Hrvatska-narodna-ba...

2/9

Cene nepremičnin na Hrvaškem so na nekaterih območjih v državi pred epidemijo
zaradi koronavirusa že dosegle ravni pred krizo leta 2008, ugotavlja Hrvaška
narodna banka (HNB) v publikaciji Finančna stabilnost, cene so rasle tudi v
letošnjem prvem trimesečju. A cene bodo zaradi epidemije in njenega vpliva na
hrvaško gospodarstvo zdaj začele stagnirati ali celo upadati, napovedujejo analitiki
centralne banke, ki poleg splošnega vpliva na gospodarsko rast še posebej omenjajo
pričakovano negotovost na trgu dela v zvezi s stabilnostjo zaposlitev in upadom
dohodkov, že zmanjšano aktivnost na nepremičninskem trgu ter povečane težnje k
bolj likvidnim in varnim naložbam.
Hrvaško gospodarstvo, ki ga je sicer koronakriza precej prizadela, je odpornejše kot
pred prejšnjo finančno krizo, ugotavljajo v HNB, ranljivost gospodinjstev in biznisa
pa zmanjšuje tudi članstvo v EU, s tem pa tudi dostop do raznih evropskih sredstev, ki
pomagajo blažiti posledice in bodo lahko vplivala na hitrejše okrevanje. Dodajmo, da
je Hrvaška 10. julija letos (skupaj z Bolgarijo) vstopila v mehanizem ERM 2,
"čakalnico" za evro, v kateri bo pred prevzemom skupne evropske valute dve leti in
pol, tečaj hrvaške kune pa bo fiksiran na 1 evro = 7,53450 kune. Pred vstopom v ERM
2 so morale test trdnosti portfelja opraviti tudi hrvaške banke.

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

Kako je bilo na hrvaškem trgu nepremičnin do izbruha
koronavirusa
Povprečna rast cen nepremičnin lani je znašala devet odstotkov, kar je ena izmed
največjih rasti v EU, ugotavljajo v HNB. Nepremičnine so se najbolj dražile v Zagrebu
in na Jadranu. Glede na leto 2015 so cene nepremičnin v Zagrebu zrasle za 37
odstotkov, na obali pa za približno 20 odstotkov. Glede na makroekonomske temelje
so cene, dodaja HNB, kazale na "blago precenjenost".
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Foto: HNB

Graf prikazuje gibanje cen stanovanjskih
nepremičnin na Hrvaškem.
Tudi po transakcijah sta ti dve območji prevladovali, skupaj pomenita približno dve

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

tretjini vseh sklenjenih pogodb z nepremičninami, okoli četrtino sklenjenih poslov
letos pa so pomenili nakupi v okviru državnega programa subvencioniranih posojil za
stanovanjska posojila.
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Povprečna cena nepremičnin v Zagrebu in na
Jadranu je dosegla predkrizne ravni.
Prav tako v HNB pričakujejo zdaj precejšen upad transakcij z nepremičninami. Rast
cen stanovanjskih nepremičnin je na začetku tega leta še poganjalo veliko
povpraševanje, tega pa dobre razmere na trgu dela, pričakovanja vlagateljev o
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

donosih, državne subvencije in nizke obrestne mere za posojila pa tudi za depozite, ki
so jih tudi Hrvati po slabih izkušnjah s trgom kapitala raje usmerjali v nepremičnine,
na Jadranu in v Zagrebu pa tudi naložbene nepremičnine, povezane s turističnim
najemom. Pozitivno je vplivalo tudi znižanje davka za promet z nepremičninami s
štirih na tri odstotke za prodaje, sklenjene po začetku leta 2019.
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Aktivnost na nepremičninskem trgu je na polovici
predkrizne.
Ponudba stanovanjskih nepremičnin je tudi slabo sledila povpraševanju, saj si hrvaški
gradbeni sektor še ni v celoti opomogel od prejšnje finančne krize, gradbeniki pa so
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

imeli tudi težave z delovno silo, saj se je veliko gradbenih delavcev odselilo v druge
države EU. HNB ugotavlja, da so stroški dela v gradbeništvu rasli hitreje od cen
materialov, so pa cene končanih nepremičnin vseeno rasle hitreje od obeh.

Kaj napovedujejo analitiki HNB
V centralni banki opozarjajo na visoko stopnjo negotovosti pri prihodnjem gibanju
cen nepremičnin. Poleg nadaljnjega razvoja epidemiološke slike bodo cene odvisne
tudi od vpliva koronavirusa na trg dela, turizem in splošno razpoloženje kupcev.
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Gibanje trga dela in optimizem potrošnikov bosta
glavna za cene nepremičnin.
Precejšnja upočasnitev aktivnosti na trgu nepremičnin povečuje tudi tveganja,
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povezana s slabo likvidnostjo tega trga, pričakovan upad cen pa bo, opozarjajo v HNB,
vplival tudi na vrednosti zavarovanj za nepremičninska posojila. Čeprav so pogoji za
financiranje še naprej ugodni, pa bi rast števila brezposelnih lahko upočasnilo
povpraševanje po nepremičninah.
K tveganjem za upad cen dodajajo tudi upad prihodov turistov, ki bo vplival na rast
ponudbe nepremičnin, kupljenih za kratkoročne najeme, saj lahko to ogrozi zmožnost
poplačevanja posojil za nakup teh nepremičnin.
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Poslovni optimizem v gradbeništvu je močno
upadel.
Na gibanje cen v Zagrebu pa bodo vplivale tudi posledice spomladanskega potresa, ki
bi lahko povečale povpraševanje po novejših in bolj kakovostnih nepremičninah
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

(potres je prizadel predvsem starejše zgradbe v središču prestolnice). To bi lahko
prineslo večje razslojevanje cen nepremičnin.
Odvisno od trajanja koronakrize na svetovni ravni pa bi se lahko zmanjšalo
povpraševanje tujih državljanov za nakup nepremičnin na Hrvaškem, posebej na
Jadranu.

Kaj pa poslovne nepremičnine?
Trg poslovnih nepremičnin na Hrvaškem do zdaj ni pomenil izvora večjih sistemskih
tveganj, njegova pomembnost pa je bila v odnosu na stanovanjske nepremičnine v
perspektivi stabilnosti hrvaškega finančnega sistema precej manjša, ugotavljajo v
HNB.
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Kot pri stanovanjskih nepremičninah so na gibanje trga poslovnih nepremičnin
najbolj vplivale številne finančne krize, ponudba pa je razmeroma neelastična. V
nekaj primerih je na trg poslovnih nepremičnin vplival tudi priliv mednarodnega
kapitala. V HNB opozarjajo, da je analiza trga težka, saj nimajo podatkov z daljšimi
časovnimi vrstami za nepremičnine zunaj Zagreba, ki pomeni najlikvidnejši segment
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trga, zato se lahko zanašajo na podatke agencij.

Delež gradbene aktivnosti pri nestanovanjski
gradnji je znatno nižji od predkrizne.
Glede na te podatke in podatke o izdanih gradbenih dovoljenjih ugotavljajo, da je trg
po upadu leta 2007 le blago oživel in je še vedno na polovici aktivnosti pred izbruhom
svetovne finančne krize. Večino nestanovanjskih nepremičnin, pri katerih so v
ospredju industrijske zgradbe in skladišča, so družbe gradile za lastne potrebe, zato
jih v statistiki med poslovne nepremičnine sploh ne štejejo. Gradnja se je sicer
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pospešila po letu 2015, a večinoma gre za hotele in tem podobne zgradbe, kar je bilo
povezano z dobrimi turističnimi sezonami.

Gibanje najemnin poslovnih prostorov.
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Analitiki centralne banke ugotavljajo tudi primanjkljaj logističnih nepremičnin,
precejšnjo stopnjo zapolnjenosti teh zmogljivosti in posledični dvig cen zakupov teh
prostorov. Pričakujejo tudi nadaljnjo rast cen, saj naj bi se del koronanavad, povečan
nakup prek spleta, pri porabnikih ohranil. Pri trgovskih prostorih pa je zato
pričakovano zmanjšanje povpraševanja.
Na trg poslovnih nepremičnin, poslovnih zgradb in pisarn, dodajajo, bi lahko vplivalo
tudi povečano delo od doma, nasprotno pa je v Zagrebu možno povečano
povpraševanje po novejših poslovnih nepremičninah zaradi potresa, ki je poškodoval
del prostorov v središču mesta. Več previdnosti kupcev pa, zaradi vpliva koronavirusa
na turizem, v HNB pričakujejo pri transakcijah v turistične zmogljivosti.
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Tekmovanje vrtičkarjev na
mestnem vrtu pod Pekrsko gorco
Objavil: Uredništvo
Dne: 22.08.2020 15:00

Kaj so prvi sezoni vrtnarjenja pridelali na mestnem vrtu pod Pekrsko Gorco?
V okviru evropskega projekta Urbana zemljina za hrano so pred dobim letom vzpostavili mestni
vrt pod Pekrsko Gorco, kjer svoje vrtičke obdeluje 66 najemnikov, na površini vrtov pa so
zasadili tudi sadovnjak. Vrtičkarje najemnike so skozi organizirane delavnice izobraževali na
področju urbanega vrtnarjenja, po dobrem letu njihovega ustvarjanja na vrtovih pa so se odločili,
da njihove pridelke postavimo na ogled strokovni komisiji, ki jih bo ocenjevala v različnih
kategorijah.
Iz Inštituta Wcycle Maribor sporočajo, da bo tekmovanje potekalo v štirih kategorijah, in sicer v
kategoriji Največja buča (po obsegu pridelka), Najtežji paradižnik (tehtali ga bodo na gram
natančno), Zelenjava najbolj nenavadne oblike in Zelenjava najlepše barve: “Vsak
udeleženec, najemnik vrta, lahko v vsaki kategoriji sodeluje z največ dvema pridelkoma. Vabimo
vas, da se nam pridružite v torek, 25. avgusta 2020, med 16. in 18. uro na mestnem vrtu pod
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pekrsko Gorco.”
Vsi udeleženci tekmovanja bodo prejeli manjše praktične nagrade, najboljši v posamezni
kategoriji pa bodo nagrajeni z orodjem OriFork.

20

Lokalec.si
Država: Slovenija

22.08.2020
Sobota, 15:03

Kazalo

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

https://lokalec.si/novice/tekmovanje-vrtickarjev-n...

2/3

Evropski projekt Urbana zemljina za hrano združuje osem partnerjev, zraven Mestne občine
Maribor, ki je vodilni partner, še Društvo aktiviraj se, podjetje Snaga, Zavod za gradbeništvo
Slovenije, podjetje Deltaplan, E-ZAVOD, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj
celovitih rešitev, Inštitut za inovacije in podjetništvo ter Inštitut Wcycle.
Glavni cilj projekta je uporaba mestnih odpadkov kot virov za proizvodnjo takšnih zemljin, da se
poveča lokalna prehrambena samozadostnost in zmanjša ogljični odtis.
Z novim letom smo v projektu Urbana zemljina za hrano vzpostavili digitalno platformo InnoRural Lokalna!Zdrava!Hrana!, s katero povezujemo proizvajalce in kupce lokalno pridelane
hrane in produktov. Platforma je dostopna na spletni strani in ustvarja virtualno mesto, kjer se
srečata ponudba in povpraševanje, hkrati pa uporabniku na enem mestu omogoča pregled
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ponudbe zdrave, lokalne hrane in predstavi ponudnike iz lokalnega okolja. Platforma prav tako
ponuja informacijo, ali ponudnik v danem trenutku svoje pridelke prodaja na kateri koli bližnji
tržnici in kateri, v kolikor pa ponudnika na tržnici ni, uporabniku platforma ponuja informacijo, kje
in kdaj lahko ponudnika obišče na domači kmetiji.
Dodana vrednost slednjih informacij je tudi možnost navigacije do lokacije kmetije. Platformi se
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lahko brezplačno priključijo vsi lokalni proizvajalci lokalno pridelane hrane in produktov.
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FRANC JAGER ZA NAKUP HOTELA SALINERA V
STRUNJANU
22.08.2020
Za
nakup
hotela
Salinera
je
več
ponudnikov,
katerega
bodo
izbrali,
naj
bi
sedanji
lastniki
odločili
prihodnji
teden.
(Foto:
hotelibernardin.si)

Franc Jager se je po predaji podjetja Jagros svojim sinovom upokojil. A ob tem se je podal tudi v
gradbeništvo in nepremičnine. Obnavlja hotel na hrvaškem Murterju, želi si graditi tudi na Pagu.
Zdaj se poteguje še za nakup Salinera Resorta v slovenskem Strunjanu.
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Franc Jagerje lani, prek podjetja Jager graditeljstvo s sedežem v Humu na Sutli, na
hrvaškem Murterjuprevzel propadajoči hotel Colentum, ki ga celovito obnavlja. To poletje je hotel
tako zaprt, ob čemer razlaga:

Jager si želi graditi turistične kapacitete tudi na Pagu, kjer pa so postopki umeščanja objektov v
prostor zelo dolgotrajni in zapleteni. »Ampak se premika,«pravi.
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Hotel Colentum na Murterju Jager celovito obnavlja. V naslednji sezoni bo že sprejemal goste. (Foto: Štajerski val)
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Se pa, kot je za naš radio povedal Franc Jager, poteguje tudi za nakup Salinera
Resortav Strunjanu, sestavljajo ga hotel in apartmaji, prodaja jih Sava Turizem. Ponudnikov za
nakup je več, Jager upa, da bodo sedanji lastniki izbrali njega kot slovenskega kupca, ki ima s
hotelom resne načrte.

Odločitev, komu bodo prodali Salinera Resort, naj bi bila znana prihodnji teden. (AD, TMG)
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Franc Jager je upokojen 80-odstotkov, ostalo še naprej dela. "Večina reče, da mi ne bi bilo treba delati, ampak delo, če delaš z
ljubeznijo, ni škodljivo. Je koristno, ker delata um in telo," pravi.
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Franc Jager se je po predaji podjetja Jagros svojim sinovom upokojil. A ob tem se je podal tudi v
gradbeništvo in nepremičnine. Obnavlja hotel na hrvaškem Murterju, želi si graditi tudi na Pagu.
Zdaj se poteguje še za nakup Salinera Resorta v slovenskem Strunjanu.
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Franc Jagerje lani, prek podjetja Jager graditeljstvo s sedežem v Humu na Sutli, na
hrvaškem Murterjuprevzel propadajoči hotel Colentum, ki ga celovito obnavlja. To poletje je hotel
tako zaprt, ob čemer razlaga:

Jager si želi graditi turistične kapacitete tudi na Pagu, kjer pa so postopki umeščanja objektov v
prostor zelo dolgotrajni in zapleteni. »Ampak se premika,«pravi.
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Hotel Colentum na Murterju Jager celovito obnavlja. V naslednji sezoni bo že sprejemal goste. (Foto: Štajerski val)
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Se pa, kot je za naš radio povedal Franc Jager, poteguje tudi za nakup Salinera
Resortav Strunjanu, sestavljajo ga hotel in apartmaji, prodaja jih Sava Turizem. Ponudnikov za
nakup je več, Jager upa, da bodo sedanji lastniki izbrali njega kot slovenskega kupca, ki ima s
hotelom resne načrte.

Odločitev, komu bodo prodali Salinera Resort, naj bi bila znana prihodnji teden. (AD, TMG)
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Franc Jager je upokojen 80-odstotkov, ostalo še naprej dela. "Večina reče, da mi ne bi bilo treba delati, ampak delo, če delaš z
ljubeznijo, ni škodljivo. Je koristno, ker delata um in telo," pravi.
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DL: Poklic gradbinca je podcenjen; ''D. o. o. je
brez zveze, je goljufanje, jaz sem s. p.,
odgovarjam s premoženjem''
22.8.2020 | 19:15
48-letni Sandi Tršinar, samostojni
podjetnik iz Prekope pri Kostanjevici –
Hčerka in sin gresta po njegovih stopinjah
Med tremi Tršinarjevimi brati je podjetnik Sandi
najmlajši, odličen mesar Janez pa najstarejši.
Sandi ima v svojem podjetju z 18 zaposlenimi

Sandi Tršinar (foto: P. P.)

tudi srednjega brata Jožeta. Je samostojni podjetnik, ukvarja se z
gradbeništvom, krovstvom in tesarstvom. Delavnico ima v Kostanjevici, živi pa v
Prekopi.
»D. o. o. je brez zveze, je goljufanje, jaz sem Sandi Tršinar, s. p., odgovarjam z
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vsem svojim premoženjem,« pravi zgovorni Sandi, ki smo ga srečali ravno na
tradicionalnem srečanju krajanov, na Ravnah nad Oštrcem v Gorjancih pri
bivaku LD Kostanjevica. Zelo je aktiven tudi pri Lovski družini Kostanjevica na
Krki, preteklo nedeljo je na srečanju pripadnikov zelene bratovščine pomagal pri
strežbi.
Ima dva otroka, Karmen končuje srednjo gradbeno šolo, ostala ji je le še matura,
potem gre pa študirat, medtem ko gre Martin letos v 1. letnik srednje tehničnegradbene šole v Novem mestu po sestrinih stopinjah. Očetu Sandiju se torej ni
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treba bati, komu bo predal podjetje oziroma obrt. Sicer pa o tem še ne razmišlja,
saj sta mu do srečanja z abrahamom preostali še dve leti in je v dobri kondiciji.
»Vsi so samo ekonomisti, financarji, novinarji, gradbincev, delavcev pa ni. Če
dobro plačaš, jih dobiš, če ne, pa ne. Pri nas so fantje že več kot 20 let. Razlog je
lahko dobro plačilo, lahko pa tudi dobra volja, ki vlada v našem kolektivu,«
razlaga, od kod taka zvestoba sodelavcev in dobro razumevanje z bratom. »Jože
in jaz skupaj delava, tako kot morava delati, sva sodelavca, prijatelja in brata.
Vsak malo potrpi, pa gre.«
Sandija skrbi, ker je tako majhno zanimanje med mladimi za deficitarne poklice,
med katerimi so vsekakor gradbinci. »V Srednji tehnični ali gradbeni šoli v
Novem mestu je bilo devet ali deset tehnikov, ko je bila hčerka še v razredu. Ko
bi potrebovali gradbinca, tesarja, ni nobenega, že nekaj let. Največji problem je,
ker starši ne usmerijo otrok v gradbeništvo, češ da ne bodo imeli dobre plače in
da gre za težko delo. Poklic je podcenjen. Težava je, ker ljudje ne spoštujejo
tistega dela, ki ga najbolj potrebujemo, na primer smetarje. Če pride smetar
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pobirat smeti, ga povabi še na kavo, ne pa da stran pogledaš, da te je sram.«
Članek

je bil objavljen v 25. številki Dolenjskega lista 18. junija 2020
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