Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 23. 9. 2020
Število objav: 15
Internet: 12
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 3
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 6
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Poslanec DeSUS-a Simonovič ostaja črnograditelj

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 9. 2020

Avtor

Eugenija Carl

Teme

Gradbeni zakon

...za komentar odločbe nam je poslal SMS: "Postopek formalno pravno še ni zaključen, zato ne bom dal izjave!" Zakaj
je poslancu že v drugo spodletelo? Gradbeni zakon pravi, da je legalizacija objekta daljšega obstoja mogoča samo, če
je ta istih gabaritov, enakega videza in namembnosti, je isto opremljen in z enakimi...

Naslov

Na javnem razpisu za prenovo Hotela Brdo tri prijave

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...CGP, ljubljanska Lesnina MG Oprema in litijski Trgograd. Omenjena tri podjetja so tudi edina, ki so se do poteka
roka prijavila na razpis. Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je
podala prijavo v sodelovanju z Ofis arhitekti. Lesnina MG oprema v prijavi sodeluje s podjetjem za...

Naslov

Dr. Viljem Pšeničny: Biti gazela je odgovornost za uspešnost in ugled podjetništva

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

rš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...imeli v profesorjih podjetništva Tei Petrin, Miroslavu Glasu, Alešu Vahčiču in Maksu Tajnikarju tako strokovnomentorsko kot povsem človeško podporo pri graditvi izobraževalnega podjetja – šole podjetništva in razvoju osebne
kariere. Poudarjate, da v Sloveniji na leto nimamo le 500, temveč 5000 gazel. Lahko utemeljite?...

Naslov

Slovenski kvIZUM: osrednjeslovenska regija – kdo ima pogum in premika meje?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Slovenski kvIZUM: osrednjeslovenska regija – kdo ima pogum in premika meje? Rešite slovenski kvIZUM in se
prepričajte, da je Slovenija zibelka inženirjev, inovatorjev in pionirjev! SLOVENSKI KVIZUM 23. september 2020 00:00
23. september 2020 0:00 1. Kje je bilo najdeno najstarejše kolo z osjo na svetu?...

Naslov

Betonska zver nad malo vasjo

Medij

Nedeljski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Skrinja Nedeljskega; 23. 9. 2020

Avtor

Tina Bernik

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 23

Površina: 909 cm2

...številka predstavljala višino najvišjega stebra. 28.000 kvadratnih metrov površine Impresivni premostitveni objekt, ki
je bil doslej tudi gradbeno in inženirsko najzahtevnejši premostitveni objekt na slovenskih cestah, je dolg 1065 metrov
in širok 26,5 metra ter na najvišji točki visok 95 metrov, njegova skupna...
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Tisk
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Internet
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Internet
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Internet
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Naslov

Brez razmisleka izgubljamo veliko kmetijske zemlje

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 23. 9. 2020

Avtor

Helena Ponudič

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 5

Površina: 641 cm2

...sodobnim potrebam in izzivom. Ponujajo premalo dostopnih stanovanj za vse starostne skupine, premalo
kakovostnih zemljišč za razvoj, po drugi strani pa je gradbena zakonodaja (prezapletena in je pogosto lažje graditi na
praznem kmetijskem zemljišču kot zgoščevati že pozidana območja. Po mojem mnenju pa bi prav zgoščevanje
obstoječih...

Naslov

Biti gazela je odgovornost za uspešnost in ugled podjetništva

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 28

Površina: 467 cm2

...imeli v profesorjih podjetništva Tei Petrin, Miroslavu Glasu, Alešu Vahčiču in Maksu Tajnikarju tako strokovnomentorsko kot povsem človeško podporo pri graditvi izobraževalnega podjetja - šole podjetništva in razvoju osebne
kariere. Poudarjate, da v Sloveniji na leto nimamo le 500, temveč 5000 gazel. Lahko utemeljite?...

Naslov

Poslanec DeSUS-a Simonovič ostaja črnograditelj

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 9. 2020

Avtor

Eugenija Carl

Teme

Gradbeni zakon

...prošnjo za komentar odločbe nam je poslal SMS: "Postopek formalno pravno še ni zaključen, zato ne bom dal
izjave!" Zakaj je poslancu že v drugo spodletelo? Gradbeni zakon pravi, da je legalizacija objekta daljšega obstoja
mogoča samo, če je ta istih gabaritov, enakega videza in namembnosti, je isto opremljen in z enakimi...

Naslov

Učinkovitost dela pri energetskih sanacijah stavb

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Mariborsko strokovno srečanje za izvajalce zaključnih del v gradbeništvu Združenje za trajnostno gradnjo GBC
Slovenija je v sodelovanju s slovenskim Eko skladom tretji petek v septembru na lokaciji Superkema v Mariboru
organiziralo...

Naslov

Razgledni stolp

Medij

Val202.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 9. 2020

Avtor

Marko Radmilovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sledi zapletena tema, ki govori o razglednih stolpih. V Rogaški Slatini so se prav grdo sprli. Tamkajšnji župan in
občinski svet se pripravljata na graditev najvišjega razglednega stolpa v državi. Več kot 100 metrov bo visok, kar ga ne
bo zavihtelo samo na vrh lestvice slovenskih razglednih stolpov, temveč...
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Naslov

21.9. zasedal Upravni odbor GZS ZGIGM 2019-2023

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...službe ZGIGM (aktivnostih) v zadnjem trimesečju predlogi GZS ZGIGM sprememb Gradbenega zakona izdaja
posebnih gradbenih uzanc poročilo o delu Koordinacijske skupine za preprečevanje neugodnih (škodljivih) razvojnih
trendov dejavnosti gradbeništva (KS) menjava vodstva oddelka GZS ZGIGM. Gradivo seje in zapisnik je na voljo...

Naslov

Poslanec DeSUS-a Simonovič ostaja črnograditelj

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 9. 2020

Avtor

Eugenija Carl

Teme

Gradbeni zakon

...prošnjo za komentar odločbe nam je poslal SMS: "Postopek formalno pravno še ni zaključen, zato ne bom dal
izjave!" Zakaj je poslancu že v drugo spodletelo? Gradbeni zakon pravi, da je legalizacija objekta daljšega obstoja
mogoča samo, če je ta istih gabaritov, enakega videza in namembnosti, je isto opremljen in z enakimi...

Naslov

Poslanec DeSUS-a Simonovič ostaja črnograditelj

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 9. 2020

Avtor

Eugenija Carl

Teme

Gradbeni zakon

...prošnjo za komentar odločbe nam je poslal SMS: "Postopek formalno pravno še ni zaključen, zato ne bom dal
izjave!" Zakaj je poslancu že drugič spodletelo? Gradbeni zakon pravi, da je legalizacija objekta daljšega obstoja
mogoča samo, če je ta istih gabaritov, enakega videza in namembnosti, je isto opremljen in z enakimi...

Naslov

Slovenski kvIZUM: osrednjeslovenska regija – kdo ima pogum in premika meje?

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Rešite slovenski kvIZUM in se prepričajte, da je Slovenija zibelka inženirjev, inovatorjev in pionirjev! 1. Kje je bilo
najdeno najstarejše kolo z osjo na svetu? a) Na Hrvaškem, b) v Panonski nižini, c) pod Durmitorjem v Dinarskem...

Naslov

Slovenski kvIZUM: osrednjeslovenska regija – kdo ima pogum in premika meje?

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...b) v Panonski nižini, c) pod Durmitorjem v Dinarskem gorovju, d) blizu Vrhnike. 2. Kdo je vodil 4500 ljudi, od tega
2700 inženirjev, pri razvoju boeinga 747? a) Pilot pri Adrii Airways, b) inženir Joe Sutter, sin Franca Suhadolca z
Dobrove pri Ljubljani, c) brata Orville in Wilbur Wright, d) dr. Jure Leskovec, doma iz...
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22.09.2020

Rtvslo.si

Torek, 19:34

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.rtvslo.si/slovenija/poslanec-desus-a-s...

Poslanec DeSUS-a Simonovič ostaja črnograditelj

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

rtvslo.si/slovenija/poslanec-desus-a-simonovic-ostaja-crnograditelj/536853

Foto: TV Slovenija/zajem zaslona

Prvotno kmečko lopo je poslanec namreč sproti in brez dovoljenj dograjeval. Da objekt, čeprav
tega ne bi smel, uporablja tudi za bivanje, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam.
Spodobna bivanjska hiška poslanca Branka Simonoviča v Semedeli, ki bi morala biti samo
skromna lopa za kmetijsko orodje in pridelke, ostaja črna gradnja. Tako se bere zavrnilna odločba
koprske upravne enote, ki smo jo pridobili po drugi poti, ker nam je na upravni enoti nočejo dati
niti po pritožbi informacijski pooblaščenki. Neuspešen je torej poskus poslanca Branka
Simonoviča za pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja, da bi ga tako legaliziral kot
pomožni objekt, ki se uporablja za bivanje.
Na črno dograjeval in zavajal, a nima komentarja
Simonovič je očitno prepričan, da s tem nikakor še ni konec njegove bitke. Na prošnjo za
komentar odločbe nam je poslal SMS: "Postopek formalno pravno še ni zaključen, zato ne bom
dal izjave!"
Zakaj je poslancu že drugič spodletelo? Gradbeni zakon pravi, da je legalizacija objekta daljšega
obstoja mogoča samo, če je ta istih gabaritov, enakega videza in namembnosti, je isto opremljen
in z enakimi funkcijami kot pred 1. januarjem 1998. Zato se Simonovič trudi dokazati, da objektu
5

22.09.2020

Rtvslo.si

Torek, 19:34

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.rtvslo.si/slovenija/poslanec-desus-a-s...

2/2

ni nič prizidal, da je samo postavljal ločene enostavne objekte, ki ne potrebujejo dovoljenj, in da v
objektu ne prebiva.
A na upravni enoti so na podlagi letalskih posnetkov ugotovili, da je zavajal. Poglejmo, kako: leta
1997 je dobil dovoljenje za 29 kvadratov velik pomožni kmetijski objekt, o namembnosti pa je
Simonovič tudi v poznejših vlogah zagotavljal, da ne bo namenjen prebivanju, temveč bo služil
shranjevanju orodja in pridelkov. Očitno s figo v žepu in s širitvenimi idejami. Med letoma 2003
in 2006 je brez dovoljenj zgradil novo, enovito streho, leta 2008 je imel že 40 kvadratov velik
objekt. Pozneje je streho še spreminjal in prizidal nadstrešek, nato vkopal še 20 kvadratov kleti,
uredil ograjo, infrastrukturo in pridobil hišno številko. In tako je lani imel že 85 kvadratov veliko
gradnjo, ki je že po videzu daleč od kmečke lope.
Nasprotovale so mu lastne priče
Da objekt Simonovič uporablja tudi za bivanje, kar je sicer v kmetijskih objektih na kmetijskih
zemljiščih prepovedano, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam. "Izjavi prič, da se je objekt
uporabljal za bivanje, ne sovpadata z izjavami samega investitorja, ki je leta 2018 pri
dopolnitvi vloge za rekonstrukcijo navajal, da gre za pomožni kmetijski objekt in nadstrešek,
namenjen spravilu kmetijskih priključkov," ugotavljajo na koprski upravni enoti.

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

Za zavrnitev dovolj samo en odklon, Simonovič se pritožuje še naprej
"V trenutku odločanja morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi zakonski pogoji, sicer se zavrne
dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Že samo en neizpolnjen pogoj privede do zavrnitve.
Dejstvo je, da se je predmetni objekt po letu 1998 večkrat prizidal in rekonstruiral, zato danes
ne obstaja v enakem obsegu kot leta 1997. Prav tako je bila namembnost objekta kmetijskanestanovanjska, danes pa je objekt namenjen bivanju," razloge za zavrnitev legalizacije razlaga
upravna enota v odločbi.
Kot je razbrati iz SMS-sporočila, se je Simonovič na sklep koprske upravne enote pritožil
ministrstvu za okolje, kjer pa bo, vsaj kar zadeva zakone, zelo težko dokazal, da je to ista lopa kot
pred dvema desetletjema. Lahko Simonoviča reši politika? V javnosti so se že pojavili namigi o
legalizacijskih obljubah, če bi obrnil hrbet trenutni koaliciji.
Črna gradnja poslanca DeSUS-a Branka Simonoviča
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https://www.sta.si/2810083/na-javnem-razpisu-za-pr...

1/1

Na javnem razpisu za prenovo Hotela Brdo tri
prijave
V igri za prenovo Hotela Brdo ostajajo vsi trije kandidati, ki so v okviru postopka javnega naročila oddali prijave in
dokazali sposobnost za izvedbo del. Gre za prijave, v katerih kot vodilni partnerji nastopajo novomeški CGP, ljubljanska
Lesnina MG Oprema in litijski Trgograd.
Omenjena tri podjetja so tudi edina, ki so se do poteka roka prijavila na razpis. Družba za gradbeništvo, inženiring,
proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je podala prijavo v sodelovanju z Ofis arhitekti. Lesnina MG oprema v
prijavi sodeluje s podjetjem za inženiring MB Oprema, litijsko podjetje Trgograd pa sodeluje z Rikom in Stillesom.
Podjetje Kolektor Koling in Dema Plus sta že pred tem podala zahtevka za revizijo zoper obvestilo o naročilu in razpisno
dokumentacijo, vendar je naročnik oba zahtevka 10. julija zavrnil kot neutemeljena. Zahtevka sta romala na državno
revizijsko komisijo, a je Kolektor Koling že pred odločitvijo komisije svoj zahtevek umaknil. Drugemu zahtevku pa je
komisija delno ugodila.
Ker je revizijska komisija razveljavila posamezne dele dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročniku
naložila, naj v primeru, če bo s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila nadaljeval, dokumentacijo z zvezi z
oddajo javnega naročila ustrezno spremeni in določi nov rok za predložitev prijav. Generalni sekretariat vlade je na
podlagi tega nadaljeval postopek javnega naročila, popravil dokumentacijo in kot novi rok za oddajo prijav določil 28.
avgust.

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

Po pregledu celotne predložene dokumentacije prijavljenih kandidatov, pridobitvi potrdil in preverjanju navedb kandidatov
v javno dostopnih uradnih evidencah podatkov, je naročnik ugotovil, vsi trije prijavljeni kandidati izpolnjujejo vse
zahtevane pogoje za sodelovanje. Glede na to je naročnik vsem trem kandidatom priznal sposobnost in jih bo povabil k
sodelovanju v drugi fazi postopka.
Z izborom izvajalca se zelo mudi, saj se približuje 1. julij 2021, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU, ko se
bo večji del dogodkov odvijal prav na posestvu Brdo. Hotel Brdo pa naj bi bil reprezentativni namestitveni objekt v času
predsedovanja. Zaradi načrtovane prenove je zaprt že vse od aprila lani, ko so stekle priprave na obsežno prenovo in
razširitev hotela. Hotel so takrat tudi izpraznili, zato ga brez prenove ni mogoče ponovno odpreti.
Ker so se bile vse ponudbe za izvedbo del previsoke in so se gibale okoli 40 milijonov evrov, je generalni sekretariat
vlade postopek ustavil in sklenil, da javnega naročila ne odda. Novo vodstvo se je nato odločilo za cenejšo in hitrejšo
prenovo hotela, ki bi stala okoli osem milijonov evrov in bi bila lahko končana v osmih mesecih.
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23.09.2020

Dnevnik.si

Sreda, 00:52

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042939436/Gazela/dr-viljem...

1/3

Dr. Viljem Pšeničny: Biti gazela je odgovornost
za uspešnost in ugled podjetništva
dnevnik.si/1042939436/Gazela/dr-viljem-psenicny-biti-gazela-je-odgovornost-za-uspesnost-inugled-podjetnistva

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

Dr. Viljem Pšeničny je eden izmed pionirjev projekta Gazela,
v katerem je kot član komisije za izbor najboljših
hitrorastočih podjetij deloval dolga leta. GZS Zbornica
osrednjeslovenske regije mu je na dogodku
Osrednjeslovenska gazela v Ljubljani podelila priznanje za
izjemne dosežke na področju hitrorastočega,
visokotehnološkega in dinamičnega podjetništva.

Viljem Pšeničny (Foto: Jaka Gasar)
Za svoje doktorsko pa tudi življenjsko delo ste izbrali raziskovanje
in spodbujanje dinamičnega podjetništva. Zakaj?
Že v času prvega letnika ljubljanske ekonomske fakultete sem ob mentorstvu
profesorjev, ki so orali ledino na področju podjetniškega usposabljanja in
izobraževanja, razvil prvo delovno verzijo modela pospeševanja podjetništva.
Pri 31 letih smo skupaj s prijatelji ustanovili računalniško podjetje Grad, ki je
v nekaj letih zraslo v družino več kot 20 podjetij. Ob privatizaciji matičnega
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podjetja smo »natisnili« prve delnice v nekdanji Jugoslaviji in izvedli prvo
ponudbo za zaprti krog investitorjev, kmalu zatem smo delnice kot prve
uvrstili na novoustanovljeno ljubljansko borzo vrednostnih papirjev. Izpeljali
smo prvo transakcijo in v nekaj dneh dosegli več kot desetkratnik nominale,
po kateri so bile vplačane.

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

Ker sem začutil, da se je treba iz posla umakniti pravi čas, sem prodal večji
del svojih delnic in se posvetil novemu projektu. Nastalo je izobraževalno
podjetje PIC GEA College Bohinj, skupni projekt 43 ustanoviteljev. Tudi tega
smo v nekaj letih razvili do ne le za slovenski trg ugledne velikosti in njegovo
nadaljnjo rast financirali z izdajo novih vrednostnih papirjev. Zatem smo
ustanovili še Visoko šolo za podjetništvo in začeli gradnjo kampusa v Piranu.
Celotna podjetniško-menedžerska ekipa se je šolala na podiplomskih
programih ljubljanske ekonomske fakultete, kjer smo imeli v profesorjih
podjetništva Tei Petrin, Miroslavu Glasu, Alešu Vahčiču in Maksu Tajnikarju
tako strokovno-mentorsko kot povsem človeško podporo pri graditvi
izobraževalnega podjetja – šole podjetništva in razvoju osebne kariere.
Poudarjate, da v Sloveniji na leto nimamo le 500, temveč 5000
gazel. Lahko utemeljite?
Z oznako gazela smo po zgledu raziskovalcev hitrorastočih podjetij po svetu,
predvsem v ZDA in Skandinaviji pa tudi v Avstraliji, na enostaven način
opisali hitrorastoča podjetja, ki imajo vrsto enakih ali vsaj zelo podobnih
značilnosti. Izkazalo se je, da je v različno razvitih državah delež hitrorastočih
podjetij in njihovega »cveta« – gazel vedno od tri do pet odstotkov celotne
populacije podjetij. In zakaj potem 500 gazel? Ker so se tako odločili v
združenju hitrorastočih podjetij Growth Plus – Europe 500, v katerem so bila
tedaj aktivna tudi slovenska hitrorastoča podjetja, predvsem pa GEA College.
V Sloveniji smo konec prejšnjega tisočletja imeli že več kot 100.000
gospodarskih subjektov in espejev in ob jasno določenih kriterijih je število
hitrorastočih podjetij zagotovo presegalo 5000, 500 gazel pa je še za
desetkrat uspešnejših. Nas torej morajo zanimati spodbude za 5000
hitrorastočih podjetij s potencialom za uvrstitev med 500 gazel.
Na eni strani imamo v Sloveniji uspešna podjetja – gazele z
ustvarjeno dodano vrednostjo močno presegajo povprečje
gospodarstva, po drugi strani skoraj 20-odstotno zaostajanje
Slovenije po produktivnosti glede na povprečje Evrope. Kako
zmanjšati razkorak in ujeti tempo gazel?
Afriška basen pravi, da se za preživetje borijo milijoni miši (mikro in mala
podjetja), levi in sloni (živali opisujejo karakter podjetja), vendar ni
pomembno, ali si slon, miš ali lev – če hočeš preživeti, moraš biti hiter kot
9
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Slovenija bo (spet) bogata dežela, ko bodo podjetniki prepoznani
kot heroji, ste zapisali pred sedmimi leti. Ali podjetnike po vašem
mnenju že prepoznavamo kot heroje?
Zakaj 5000 – in ne 500? Zakaj ne 50 – in ne pet? Večji delež gazel, podjetij s
potencialom hitre rasti, ustvarja priložnosti za več optimizma med
podjetniki. Lažje se bo uvrstiti med 5000 hitrorastočih podjetij in lažje bomo
navijali za posamezno podjetje, če jih ne bo le pet v celotni Sloveniji.
Spoznanje, da so podjetniki heroji, je povezano z družbeno odgovornostjo
podjetij in podjetnikov. Biti gazela pomeni ne biti sponzor in dobrotnik,
pomeni biti odgovoren za ohranjanje delovnih mest, za uspešnost in ugled
podjetništva, podjetnikov, regij in Slovenije.
Letos praznujemo 20-letnico izbora Gazela, ki ste ga soustvarjali
vrsto let. Kako razmišljate ob tem jubileju, na kaj ste osebno
ponosni in kakšno popotnico bi dali Sloveniji, deželi gazel?
Zdi se mi, da je komisija za izbor gazel delo dobro opravljala in da so izbrane,
seveda najprej na podlagi finančnih podatkov in nato še vrste drugih
kriterijev, večinoma še danes uspešne in zgled drugim podjetnikom.
Nekatere pa, kot je v podjetništvu normalno, niso dovolj dolgo hitro tekle, so
pa zagotovo še danes med uglednimi podjetji. Hvala vsem, ki ste podpirali
akcijo Gazela, izbor najboljših, in ki podpirate podjetništvo in podjetniško
misel. Tudi zato je Slovenija danes najuspešnejša. Hvala sponzorjem,
pokroviteljem in seveda Dnevniku, ki mu je tradicijo gazel uspelo ohraniti
kljub krizi. rš
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Slovenski kvIZUM: osrednjeslovenska regija – kdo ima
pogum in premika meje?
dnevnik.si/1042939442/posel/gazela/slovenski-kvizum-osrednjeslovenska-regija-kdo-ima-pogum-in-premikameje-
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Rešite slovenski kvIZUM in se prepričajte, da je Slovenija zibelka
inženirjev, inovatorjev in pionirjev!

1. Kje je bilo najdeno najstarejše kolo z osjo na svetu?
a) Na Hrvaškem,
b) v Panonski nižini,
c) pod Durmitorjem v Dinarskem gorovju,
d) blizu Vrhnike.
2. Kdo je vodil 4500 ljudi, od tega 2700 inženirjev, pri razvoju boeinga 747?
a) Pilot pri Adrii Airways,
b) inženir Joe Sutter, sin Franca Suhadolca z Dobrove pri Ljubljani,
c) brata Orville in Wilbur Wright,
d) dr. Jure Leskovec, doma iz Šentjošta nad Horjulom, danes glavni znanstvenik na
Pinterestu.
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3. Povsod v svetu v industrijski proizvodnji vitamina B12 za dodatek hrani in krmi
uporabljajo strupene cianide. Slovenskemu podjetju Acies Bio, nosilcu priznanja gazela
osrednjeslovenske regije 2018, je ta vitamin uspelo stroškovno učinkovito proizvesti iz:
a) nafte,
b) odpadne sirotke,
c) telečjih jeter, živila z največjo vsebnostjo vitamina B12,
d) objemov, ki pripomorejo k sproščanju endorfinov.
4. Robotska roka ve, kako in kje se ustaviti z »možgani« senzorjev pomika in zasuka, ki
jih razvija in proizvaja:
a) slovenska visokotehnološka družba, ki je leta 2015 osvojila najvišje priznanje zlata
gazela Slovenije,
b) podjetje, v katerem je del razvojne ekipe prva nosilka naziva inženirka leta, Dora
Domajnko,
c) podjetje RLS, ki si je med prvimi drznilo svoje visokotehnološke izdelke ponuditi prek
spletne trgovine,
d) držijo vse zgornje trditve.

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

5. V sodelovanju z vesoljsko agencijo Nasa slovenski Duol razvija balone za skladiščenje:
a) pod zemljo,
b) v vesolju,
c) pod oceanom.
d) na travnih površinah.
6. Aplikacija NewsMapper s pomočjo umetne inteligence omogoča strojno sledenje
uporabi člankov na spletu ter zgodnje zaznavanje novih aktualnih zgodb. Razvili so jo:
a) v ekipi Slovenske tiskovne agencije v sodelovanju s partnerji z znanstvenega področja
in se s to napredno tehnološko rešitvijo leta 2020 uvrstili na seznam odličnih evropskih
inovacij evropske komisije,
b) prostovoljci za preprečevanje lažnih novic na družbenih omrežjih,
c) 137 let po tem, ko je Gutenberg izumil tisk,
d) futurologi, ki skušajo predvideti, kaj se bo s človeštvom dogajalo v prihodnosti.
Več na www.talentismo.si.
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© Zasnova in besedilo: projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za
inovativnost, inženirstvo, naravoslovje in tehniko

Pravilni odgovori:
1. d. Najstarejše leseno kolo na svetu, staro 5200 let (natančna datacija: 3360–3080 pr.
n. š.), je bilo najdeno ob raziskavah ostankov kolišča na lokaciji Stare gmajne pri
Vrhniki.
2. b. Boeing 747 je prvo širokotrupno letalo v zgodovini letalstva, potniško in
transportno letalo, pogosto poimenovano tudi jumbo jet. Njegov razvoj je vodil Joseph
Frederick Sutter - Joe, ameriško-slovenski inženir aeronavtike. Sutterja in njegove ekipe
se je prijel vzdevek Neverjetni, potem ko so v 29 mesecih izdelali takrat največje letalo
na svetu.
3. b. Podjetje Acies Bio se ukvarja z razvojem biotehnoloških rešitev. Razvili so zeleno
tehnologijo, ki sirotko kot odpadni material iz mlekarske industrije izrablja za
proizvodnjo visokovredne komponente, vitamina B12.

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

4. d. Visokotehnološko podjetje RLS merilna tehnika, zlata gazela Slovenije 2015, razvija
in izdeluje magnetne senzorje pomika in zasuka za napredne robotske sisteme. V
svetovno bazo patentov Espacenet je RLS samostojno ali s partnerjem Renishaw vpisal
in vzdržuje več kot deset patentov.
5. b.Cilj razvoja je, da bi bili ustrezno prilagojeni Duolovi baloni v manj kot desetih letih
sestavni del vesoljskih modulov oziroma pripeti na vesoljske postaje. Ob odličnem
sodelovanju s centrom odličnosti Vesolje, Evropsko vesoljsko agencijo in z Naso je to
realnost.
6. a.Evropska komisija je leta 2020 na seznam odličnih evropskih inovacij uvrstila tudi
napredno tehnološko rešitev za sledenje člankom, ki jo je Slovenska tiskovna agencija
(STA) razvila v okviru evropskega projekta Renoir.
Slovenski kvIZUM osrednjeslovenska regija gazele
Reproduciranje, povzemanje in citiranje vsebin je dovoljeno v skladu z določili uporabe
in citiranja vsebin.
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VIADUKT ČRNI KAL

Betonska
zver nad
malo vasjo
vozil, stoji trdno kot na začetku.

Zgodba o viaduktu Črni Kal, na

Viadukt,

katerem je promet stekel na

kim

ravno

Cmi Kal natanko

viadukt

16 leti predali prometu, ni šlo
tako, kot so si na Darsu zada bi

prijavili,

se

prvi

zapeljali

ali sprehodili čez najdaljši premos-*
titveni objekt v Sloveniji, ga je tisti
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dan, ob njegovem slavnostnem od-

tev, medtem ko do tri metre visoka
ograja prenese sunke
216 kilometrov na uro,
kar je skoraj sto kilometrov na uro
protivetma

do

burje

začetku

na

znašala

tolarjev ali

zato, ker bi bil tako slabo zgrajen, ampak ker je policija prejela

večala za dodatnih 462 milijonov

anonimni

evrov,

da je

klic,

na

tleh pod

podstavljena

bomba.

Te policisti na koncu niso našli, so

ali

tolarjev

čal,

slaba

dva

milijona

se je vložek očitno

a

saj viadukta

doslej

še

izplani bilo

treba zapreti.

novinarji, uprava

takratni predsednik

vlade

Da bi, če bi bil

eksploziv

res

pod-

stavljen, ta naredil veliko škodo ali

viadukt celo zrušil, bi bilo sicer pood
trebnega kar nekaj razstreliva

-

je Dars, ki

je leta 1998 v
sodelovanju z Inženirsko zbornico

Slovenije
met

ter ministrstvom za pro-

in ministrstvom za

izpeljal

prostor

okolje in

natečaj,

zaupal

skupini biroja

200 do 250 kilogramov TNT, da bi
bil huje poškodovan viadukt, in

projektantski

več kot tisoč kilogramov, da bi se
zrušil kateri od stebrov, na katerih

Marjana Pipenbaherja in

viadukt stoji. Viadukt Črni Kal

željem. Zasnova slovenskega biro-

je

namreč prava betonska zver. Vanj

ting

Maribora

iz

vodstvom

pod

lovanju z arhitektom

Pon-

v sode-

Janezom Ko-

ja je bila izbrana med

18 idejnimi

nega jekla in

tujih in domačih strokovnjakov, njeno realizacijo pa so
zaupali slovenskima gradbenima

preizkus z 48

podjetjema SCT in Primorje. SCT
in Primorja danes ni več, viadukt

je bilo vgrajenih
metrov betona,

50.000 kubičnih

8000

ton

armatur-

1300 ton kablov za
prednapenjanje.
Obremenilni
maso
zmore

tovornjaki s skupno

1200 ton pa je pokazal, da
tudi 900-tonsko obremeni-

rešitvami

Črni

Kal

prevozi

pa,

prvi

udeleženci

dirke Giro

čezenj

za-

kolesarske

dTtalia. Nekaj

mese-

kasneje, od 23. septembra, pa
tudi vsi drugi, ki jih je na novi

cev

gradbeni

dosežek

opozorila

Pošta Slovenije, ko je
bra

še

15. septem-

2004 izdala spominsko

poš-

stjo 95 tolarjev (približno 40 cen-

Projektirali in gradili
so ga Slovenci
Projekt

Anton Rop in dva orkestra.

tako da so se 23.

kot

tno znamko z nominalno vredno-

zaradi varnosti odprtja kljub

temu udeležili le

pozimi

morali beton tudi ogrevati

so

že

je

burja,

ali hladiti, a je bil viadukt kljub temu končan do pogodbenega roka,

peljali

ki

gradnje,

s primerne

Pa

sar

ovirali

so

2004

milijonov evrov, po-

Darsa,

začeli

so

in poleti vročina, zaradi če-

maja

milijarde

varnostne razdalje.

mraz

celo mesec prej,

takratnih 4,4

ne

držav,

Prav protivetma ograja je stroške

današnjih 20

se pa

Obalo,

leta 2001, slaba tri

več, kolikor je bila na tisti lokaciji
izmerjena najvišja hitrost vetra.

prtju, lahko spremljalo le od daleč,

viaduktom

in

soč strokovnih skupin iz različnih

mislili. Tri tisoč udeležencev, ki so
se

robom

si jo je vmes ogledalo približno ti-

Tina Bernik

pred

Osapsko

leta pa je na njem delalo celo do
260 delavcev hkrati. Gradnjo, ki

seje začela z eksplozivno novico
so

premošča

graditi konec

današnji dan, 23. septembra 2004,

Ko

ki

dolino oziroma globel med Kraš-

čeprav

povprečno

ga

vsak

20.000

dan

in več

tov), 95 pa zato, ker je ta številka
predstavljala višino najvišjega ste-

bra.

28.000 kvadratnih metrov
površine
Impresivni premostitveni objekt,
ki je bil doslej tudi gradbeno in inženirsko najzahtevnejši premostitveni objekt na
je

slovenskih cestah,

dolg 1065 metrov in širok 26,5

metra

ter

na

najvišji točki visok 95

metrov, njegova skupna površina
pa znaša 28.172 kvadratnih metrov.

Slovencem

je

dobro znano,

da je viadukt del avtoceste Al, ki
poteka od Maribora prek Ljubljane do

datek,

Kopra, manj pa je znan po-

da ga

v

Sloveniji po višini

preseže le nekaj dimnikov. Kristal-
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palača, ki

na

stavba

je najvišja

Ljubljani, je denimo visoka 89

v

Viadukt Črni Kal je prava betonska zver.

me-

trov, hotel Intercontinental pa 81.
Najvišji

steber je sicer visok

87,5 metra,
še

je temu treba

a

vozišče

oziroma

konstrukcijo,

s

poviša še za 7,5

Vanj je bilo vgrajenih

»le«

50.000 kubičnih

dodati

prekladno

katero

viadukt

se

metra.

Stebrov je,

metrov

betona, 8000 ton armaturnega

jekla in

1300 ton kablov za
»

poleg dveh krajnih opornikov, 11,
od katerih jih je pet dvojnih in vi-

prednapenjanje.

sokih od 10 do 27 metrov,

z 48 tovornjaki, od katerih je vsak tehtal

šest viš-

jih pa enojnih in se proti vrhu raz-

Obremenilni preizkus

cepijo v obliki črke Y. Največji raz-

1200 ton, pa je pokazal, da zmore tudi

pon med stebri je 140 metrov, za
zaščito pred padci vozil pa skrbi

900-tonsko obremenitev, medtem ko

1,2

metra visoka odbojna ograja,

do tri metre visoka proti vetrna

na katero je nameščena še protive-

tma zaščita.
Viadukt Osapsko

ograja

prenese sunke buije do 216 kilometrov

dolino premoš-

uro, kar je skoraj sto kilometrov na

ča v horizontalnem radiju 800 mena višini od 10 do 95 metrov,

na

stalni prečni nagib konstrukcije pa
je 5,5 odstotka s stalnim vzdol-

uro več, kolikor je bila na tisti lokaciji

trov,

izmerjena najvišja

žnim padcem 2,7 odstotka, s čimer
so

projektanti poleg

viaduktom

rešili

tega, da so

problem

z

spusta

avtoceste z nadmorske višine 420
metrov, poskrbeli tudi

za

Naj višji in

to, da ta

ne potrebuje pasu za počasna vozila. Prebivalci vasi Gabrovica, ki

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

leži

pod

viaduktom,

pa

so

si

najdaljši

-

sploh tisti, ki jih je pogled na viadukt od spodaj skrbel, počasi, a le

Črni Kal je

nekaj časa oddahnili. Zdaj jim
namreč grozi še drugi tir, ki so ga

za

bomo

živeli

nočno

svojimi 1065

me-

sto metri

višine najdaljši in nasploh naj-

večji

sedami: Vam so bile dovoljene sa-

mi

s

tri dolžine in skoraj

tamkajšnji krajani pospremili z benje,

hitrost vetra.

premostitveni

objekt

v

Sloveniji in tudi eden največ-

mo-

jih premostitvenih objektov v

ro.

Evropi. Najvišjega v Evropi je

sicer mogoče najti

v

Franciji,

pri mestu Montpellier, na avtocesti od Pariza proti Bezier-

su oziroma Montpellieru. Via-

dukt Millau, ki je ime dobil po
Millau v južnem delu

regiji

Francije, dosega 342 višine,
čimer

za

slabih

20

s

metrov

presega celo Eifflov stolp, dolg
pa je 2460 metrov.

Znamka, ki jo je ob

odprtju viadukta izdala

Pošta

Slovenije.
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URBANIZEM

Brez razmisleka
izgubljamo veliko
kmetijske zemlje
Zakaj pozidamo kakovostna kmetijska zemljišča,
namesto da bi za to namenili degradirana območja
znotraj mest? Pogovarjali

smo se z Matevžem

Grando, arhitektom in izdajateljem revije Outsider
prostorske akte in da urbanizem ne

Helena Ponudič

Način

pozidave

sloven-

skih mest je v primerjavi
s tujino drugačen, zazna-

ti je tudi trend pozidave naših kakovostnih kmetijskih zemljišč, ki so
zunaj mest ali v njihovi bližini. Tako
namesto da bi najprej gradili na de-

gradiranih in območjih, ki

so bistveno predolgi

ni postopki

območja na novo razviti. V Avstriji je

takšnih primerov veliko.

Na Dunaju

in

so pred leti

organizirali mednaro-

vzamejo preveč energije, zato mar-

dni natečaj

Europan

sikateri investitor išče bližnjice in je
prisiljen v slabe kompromise. Posle-

no industrijsko območje

in dobili

ki

so danes

dica so stihijski urbanizem, slaba arhitektura in zapravljen potencial."

za degradira-

navdihujoče rezultate,
že

v fazi umeščanja

v prostor. Če

se

takšna območja dograjujejo stihijsko, bodo za vedno izgubljena prilo-

nujno
Če razumemo zapravljen potenci-

žnost.

(bližje centru), na perspektivnih

al, zakaj je gradnja v zelenih conah

pod Pekrsko gorco pa menim, da ni

zelenih obmo-

ali na kmetijskih zemljiščih kljub

problematična in bo mesto oboga-

potrebujejo prenovo znotraj mesta
za trajnostni razvoj

čjih nastajajo številne novogradnje.
Usluge ne dela

niti

slovenska gradbe-

na zakonodaja. O vodilu pri pripravi

prostorskih načrtov smo se pogovarjali z Matevžem Grando, arhitektom
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odgovarja potrebam prakse. Uprav-

in publicistom

revije

Outsider.

Kaj naj bo glavno vodilo pri načrtovanju novogradnje v slovenskih

mestih

in

kakšno vlogo ima nacio-

nalna gradbena zakonodaja?
"Slovenska mesta so relativno
redko pozidana, po drugi strani pa
je vedno več razpršene gradnje na
podeželju. Razpršena gradnja se

razrašča na škodo kakovostnih kmetijskih zemljišč.

Slovenska mesta

slabo odgovarjajo sodobnim potrebam in izzivom. Ponujajo premalo
dostopnih stanovanj za vse starostne skupine, premalo kakovostnih

zemljišč za razvoj, po drugi strani
pa je gradbena zakonodaja (preza-

pletena in je pogosto lažje graditi na
praznem

zgoščevati
mojem
nje

kmetijskem zemljišču kot
že

pozidana območja. Po

mnenju pa

bi

prav zgoščeva-

obstoječih območij moralo biti

glavno vodilo slovenskih mest."

temu vse pogostejša?

tila. Območje predvidene gradnje

"Menim, da je eden od razlogov to,

je

da mesta z urbanističnimi

najbrž bo v tem predelu v prihodnje

zagotovijo

načrti ne

dovolj primernih povr-

šin za investicije.

Po

drugi strani je

Slovenija specifična v tem, da ima

veliko majhnih občin in vsaka ima
svoj oddelek za urejanje prostora.
si posamezniki na javnih
pozicijah zagotavljajo zasebne pri-

se

v praksi najpogosteje za-

lomi?
"Največji problem v praksi je, da

imamo slabo zakonodajo na področju gradnje, da imamo preobsežne

logično območje rasti mesta in

še nekaj podobnih

posegov. Zasnova

je arhitekturno in urbanistično ka-

kovostna."
Kaj je in bi moralo biti prej ome-

Pogosto

njeno vodilo pri načrtovanju Mari-

vilegije s tem, da kmetijska zemlji-

bora in kako se njegov prostorski
načrt razlikuje od drugih sloven-

šča spreminjajo v zazidljiva. Razne
obrtne cone rastejo kot gobe po

skih

dežju brez kakovostne umestitve v

morala biti zgoščevanje gradnje zno-

mest?

"Glavna vodila bi

po

mojem mnenju

prostor ali širšega razmisleka. S tem

traj že urbaniziranega območja, re-

izgubljamo veliko kakovostnih kme-

vitalizacija zapuščenih industrijskih

tijskih zemljišč."

območij, ki lahko postanejo novi pri-

vlačni mestni predeli. Posebna skrb
Na primeru sedanje novogradnje

v Mariboru pod Pekrsko gorco se

bi morala biti namenjena gradnji kakovostnih javnih prostorov, lokalnih

vprašamo, zakaj se najprej ne po-

središč in kulturnih objektov. Poleg

zidajo degradirana območja bliže

tega pa širjenje

centra, denimo na

mreže

Teznem

ali v

Melju, preden se gradi na kmetij-

skih zemljiščih.
"Industrija je na pragu nove revoluci-

ali degradirana nekdaindustrijska območja imajo velik

in

modernizacija

javnega prevoza."

"Glede stanovanjske
pozidave pod

je. Zapuščena
nja

potencial za revitalizacijo
Kje

Glede stanovanjske pozidave

mest.

Takšna območja, kot sta na primer
Tezno ali Melje, bi morali najprej na
novo opredeliti

in v

procesu,

ki bi

vključeval širšo javnost, meščane,
investitorje in arhitekte, urbaniste,

Pekrsko gorco
menim , da ni
problematična in

bo mesto obogatila"

izpostaviti interese, potenciale in

17

23.09.2020

Večer

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 5

2/2

Površina: 641 cm2

Odvisno od investitorjev
občini Maribor povedo, da v prihajajočem občinskem

Na Mestni

storskem
ske

to, da ni prekomernega poseganja

načrtu pazijo na

površine,

pro-

v kmetij-

a da je smiselno zapolnjevati nepozidane dele v mestu in

na njegovem robu. "Dinamika pozidave posameznih območij je odvisna

od

investitorjev,”

delu mesta

ima

na mariborski občini. Dodajo: "Poseg

pravijo

lahko posledice tudi na

čisto

na enem

nasprotnem delu. Zato v

razmišljanjih o prostorskem načrtovanju v mestu sledimo odpravljanju

nekaterih napačnih odločitev in nedorečenosti
se nalagale dolga desetletja

zatečenega

in jih ni mogoče pripisovati

stanja,

ki

so

temu ali onemu,

pač pa odločitvam takratnega časa."

Povezati zeleni obroč okoli mesta

z zelenimi površinami v njem
Zaradi izgube nekdanjih
boru

preurejamo

tržišč po osamosvojitvi

v drugo namembnost, verjamejo na Mestni občini Maribor:

"Tem pobudam posvečamo

med

temi razvojnimi

namenjena

pozornost, prav tako vsevrstnim

povezavam

poli mesta. Mednje sodijo tudi obmestna območja,

rekreaciji in športu. Pa intenzivni razvoj univerze, ki izka-

zuje potrebe po
površin,

Slovenije imamo v Mari-

območja degradiranih con, kijih le s težavo in postopoma

še zmeraj

Matevž Granda Foto:

Osebni arhiv

širitvah na različnih delih mesta. Obnavljanje zelenih

ustvarjanje

novih, zagotavljanje dostopnosti do reke

Drave in

uporaba območij ob njej za vsako posamično mestno četrt, vsakega po-

sameznika, pomeni tisto rdečo nit, ki poveže zeleni obroč okoli mesta z
zelenimi površinami v njem samem."

Tudi
stanovanjskega

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

gorco

gradbišče

naselja pod

je na nekdanjem

zemljišču. Foto:

novega
Pekrsko

kmetijskem

Stanovanjski

sklad RS
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intervju

Viljem Pšeničny, pionir projekta Gazela

Dr.

Biti gazela je odgovornost za uspešnost in ugled podjetništva

Dr.

Viljem Pšeničny je eden

izmed

pionirjev

projekta

v katerem

Gazela,

je kot

član komisije za izbor naj-

boljših hitrorastočih

deloval

jetij
GZS

pod-

leta.

dolga

Zbornica osrednjeslo-

venske regije mu je na dogodku Osre-

ekonomske fakultete, kjer
v profesorjih

podjetništva

Alešu

Glasu,

Miroslavu

Tajnikarju
tako
Maksu
no -mentorsko kot povsem
podporo pri graditvi
podjetja

imeli

smo

lila priznanje
področju

sedmimi leti. Ali podjetnike

vašem mnenju že prepoznavamo
kot heroje?

izobraževalnega

šole podjetništva in razvo-

-

visokotehno-

viji pa

tudi v Avstraliji, na enostaven

no

dinamičnega podjetništva. Zakaj?

način

opisali

dino

na

področju

posabljanja

in

so

orali le-

podjetniškega

us-

razvil

izobraževanja,

delovno verzijo

modela pospeševanja podjetništva. Pri 31 letih smo
skupaj s prijatelji ustanovili računal-
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prvo

ki

ga

kmalu

zatem

zaprti

krog

podjetij.
Ker

so

Europe

delnice

smo

kot

prve

V

se

celotne

500

500,

v katerem

tudi

so

slovenska

predvsem pa

Sloveniji smo

sočletja imeli že več kot

in v

ne-

gos-

podarskih subjektov in espejev in ob
je

število

kaj dneh dosegli več kot desetkratnik

zagotovo presegalo 5000, 500 gazel pa je še za desetkrat uspešnejših. Nas torej mora-

nominale, po kateri so bile vplačane.
Ker sem začutil, da se je treba iz po-

rastočih

peljali smo prvo transakcijo

sla

umakniti

večji

pravi

sem

čas,

delnic in

del svojih

se

prodal

jo

GEA

slovenski trg ugledne veliko-

in njegovo

financira-

nadaljnjo rast

li z izdajo novih vrednostnih papirjev.
Zatem

smo

ustanovili še Visoko šolo

podjetništvo

in

začeli

gradnjo

kampusa v Piranu. Celotna podjetniš-

ko-menedžerska ekipa se je šolala na
podiplomskih

programih

za

gazel.

500

zmanjšati razkorak

tem

tempo gazel?

podjetja),

levi

opisujejo karakter
ni pomembno, ali
-

in

sloni

podjetja),
si

slon,

(živali

vendar

miš ali lev

če hočeš preživeti, moraš biti hiter

kot gazela.

kakšno popotnico bi

dali Sloveniji, deželi gazel?
Zdi se mi, da je komisija za izbor gazel delo dobro opravljala in
brane,

seveda

nančnih
drugih

najprej

da so izfi-

podlagi

na

in nato še vrste
večinoma še danes

podatkov
kriterijev,

in zgled drugim podjetniNekatere pa, kot je v podjetništvu normalno, niso dovolj dolgo hitro
tekle, so pa zagotovo še danes med

uspešne

kom.

uglednimi podjetji. Hvala vsem,

ših,

in

ki

Gazela,

podpirate

podjetniško misel.

ki

ste

izbor najbolj-

podjetništvo

in

Tudi zato je Slove-

danes najuspešnejša. Hvala sponseveda
in
pokroviteljem

zorjem,

Afriška basen pravi, da se za preživetje borijo milijoni miši (mikro in
mala

jubileju, na kaj ste osebno

ponosni in

nija

in ujeti

Slovenije.

praznujemo 20-letnico
izbora Gazela, ki ste ga soustvarjali
vrsto let. Kako razmišljate ob

podpirali akcijo

na povprečje Evrope. Kako

nj,

ne le za

potencialom

s

Slovenije po produktivnosti glede

College Bohi-

skupni projekt 43 ustanoviteljev.
Tudi tega smo v nekaj letih razvili do

podjetij

uvrstitev med

posvetil

novemu projektu. Nastalo je izobraže-

valno podjetje PIC

zanimati spodbude za 5000 hitro-

in

Letos

College.

100.000

ne

mest, za uspešnost in ugled podjetništva, podjetnikov, regij

hitrorastoča
ti-

je povezadružbeno odgovornostjo podjetij

sponzor in dobrotnik, pomeni biti
ohranjanje
delovnih
za
odgovoren

gazel?

konec prejšnjega

z

in podjetnikov. Biti gazela pomeni

bila tedaj

GEA

jasno določenih kriterijih

Iz-

pri-

biti

odločili v združenju
Growth Plus -

tako

hitrorastočih podjetij

papirjev.

ustvarja

nje, da so podjetniki heroji,

populacije

potem

zakaj

In

sko

vrednostnih

zelo

Izkazalo se je,

uvrstili na novoustanovljeno ljubljanborzo

rasti,

za posamezno podjetje, če jih ne
le pet v celotni Sloveniji. Spozna-

jali

hitrorastočih podjetij

po-

investitorjev,

vsaj

in njihovevedno od tri do

gazel

odstotkov

pet

podjetja,

za

-

»cveta«

aktivna

nudbo

ali

lež hitrorastočih podjetij

tij. Ob privatizaciji matičnega podjet-

izvedli prvo

enakih

da je v različno razvitih državah de-

ja smo »natisnili« prve delnice v nekJugoslaviji in

podjetja,

hitrorastoča

vrsto

imajo

podobnih značilnosti.

niško podjetje Grad, ki je v nekaj letih zraslo v družino več kot 20 podje-

danji

hitre

se bo uvrstiti med 5000 hitrorastočih podjetij in lažje bomo navi-

raziskovanje in spodbujanje

ki

50

niki. Lažje

bo

mentorstvu profesorjev,

500? Zakaj ne

nimamo le 500, temveč 5000
gazel. Lahko utemeljite?
Z oznako gazela smo po zgledu raziskovalcev hitrorastočih podjetij po
svetu, predvsem v ZDA in Skandina-

ske

ne

ne pet? Večji delež gazel, podjetij s

ložnosti za več optimizma med podjet-

doktorsko pa tudi
življenjsko delo ste izbrali

v času prvega letnika ljubljanekonomske fakultete sem ob

in

-

po

Poudarjate, da v Sloveniji na leto

Za svoje

Že

za

Zakaj 5000

in

-

potencialom

loškega in dinamičnega podjetništva.

sti

kot heroji, ste zapisali pred

človeško

ju osebne kariere.

dosežke na

izjemne

hitrorastočega,

ko bodo podjetniki prepoznani

strokov-

dnjeslovenska gazela v Ljubljani podeza

Slovenija bo (spet) bogata dežela,

Tei Petrin,
Vahčiču in

Dnevniku,

ki

mu

je tradicijo gazel us-

pelo ohraniti kljub krizi,
Na

x rš

eni strani imamo v Sloveniji

uspešna podjetja

-

gazele z

ustvarjeno dodano vrednostjo

močno presegajo povprečje
gospodarstva, po drugi strani
skoraj 20-odstotno zaostajanje

ljubljanske
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Poslanec DeSUS-a Simonovič ostaja črnograditelj
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rtvslo.si/slovenija/poslanec-desus-a-simonovic-ostaja-crnograditelj/536853

Foto: TV Slovenija/zajem zaslona

Prvotno kmečko lopo je poslanec namreč sproti in brez dovoljenj dograjeval. Da objekt, čeprav
tega ne bi smel, uporablja tudi za bivanje, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam.
Spodobna bivanjska hiška poslanca Branka Simonoviča v Semedeli, ki bi morala biti samo
skromna lopa za kmetijsko orodje in pridelke, ostaja črna gradnja. Tako se bere zavrnilna odločba
koprske upravne enote, ki smo jo pridobili po drugi poti, ker nam je na upravni enoti nočejo dati
niti po pritožbi informacijski pooblaščenki. Neuspešen je torej poskus poslanca Branka
Simonoviča za pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja, da bi ga tako legaliziral kot
pomožni objekt, ki se uporablja za bivanje.
Na črno dograjeval in zavajal, a nima komentarja
Simonovič je očitno prepričan, da s tem nikakor še ni konec njegove bitke. Na prošnjo za
komentar odločbe nam je poslal SMS: "Postopek formalno pravno še ni zaključen, zato ne bom
dal izjave!"
Zakaj je poslancu že drugič spodletelo? Gradbeni zakon pravi, da je legalizacija objekta daljšega
obstoja mogoča samo, če je ta istih gabaritov, enakega videza in namembnosti, je isto opremljen
in z enakimi funkcijami kot pred 1. januarjem 1998. Zato se Simonovič trudi dokazati, da objektu
21
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ni nič prizidal, da je samo postavljal ločene enostavne objekte, ki ne potrebujejo dovoljenj, in da v
objektu ne prebiva.
A na upravni enoti so na podlagi letalskih posnetkov ugotovili, da je zavajal. Poglejmo, kako: leta
1997 je dobil dovoljenje za 29 kvadratov velik pomožni kmetijski objekt, o namembnosti pa je
Simonovič tudi v poznejših vlogah zagotavljal, da ne bo namenjen prebivanju, temveč bo služil
shranjevanju orodja in pridelkov. Očitno s figo v žepu in s širitvenimi idejami. Med letoma 2003
in 2006 je brez dovoljenj zgradil novo, enovito streho, leta 2008 je imel že 40 kvadratov velik
objekt. Pozneje je streho še spreminjal in prizidal nadstrešek, nato vkopal še 20 kvadratov kleti,
uredil ograjo, infrastrukturo in pridobil hišno številko. In tako je lani imel že 85 kvadratov veliko
gradnjo, ki je že po videzu daleč od kmečke lope.
Nasprotovale so mu lastne priče
Da objekt Simonovič uporablja tudi za bivanje, kar je sicer v kmetijskih objektih na kmetijskih
zemljiščih prepovedano, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam. "Izjavi prič, da se je objekt
uporabljal za bivanje, ne sovpadata z izjavami samega investitorja, ki je leta 2018 pri
dopolnitvi vloge za rekonstrukcijo navajal, da gre za pomožni kmetijski objekt in nadstrešek,
namenjen spravilu kmetijskih priključkov," ugotavljajo na koprski upravni enoti.
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Za zavrnitev dovolj samo en odklon, Simonovič se pritožuje še naprej
"V trenutku odločanja morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi zakonski pogoji, sicer se zavrne
dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Že samo en neizpolnjen pogoj privede do zavrnitve.
Dejstvo je, da se je predmetni objekt po letu 1998 večkrat prizidal in rekonstruiral, zato danes
ne obstaja v enakem obsegu kot leta 1997. Prav tako je bila namembnost objekta kmetijskanestanovanjska, danes pa je objekt namenjen bivanju," razloge za zavrnitev legalizacije razlaga
upravna enota v odločbi.
Kot je razbrati iz SMS-sporočila, se je Simonovič na sklep koprske upravne enote pritožil
ministrstvu za okolje, kjer pa bo, vsaj kar zadeva zakone, zelo težko dokazal, da je to ista lopa kot
pred dvema desetletjema. Lahko Simonoviča reši politika? V javnosti so se že pojavili namigi o
legalizacijskih obljubah, če bi obrnil hrbet trenutni koaliciji.
Črna gradnja poslanca DeSUS-a Branka Simonoviča
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GOSPODARSTVO, TOREK, 22. SEPTEMBER 2020 MAGA REKLAMNA AGENCIJA, D.O.O.

Učinkovitost dela pri energetskih sanacijah stavb
Mariborsko strokovno srečanje za izvajalce zaključnih del v gradbeništvu
Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v sodelovanju s slovenskim Eko skladom tretji petek v
septembru na lokaciji Superkema v Mariboru organiziralo strokovno srečanje za izvajalce zaključnih del v
gradbeništvu. Delovno srečanje so tokrat posvetili trajnostnim vidikom in izboljšani učinkovitosti dela pri
energetskih sanacijah stavb, pri tem pa posebno pozornost posvetili pomenu strojnih nanosov različnih
gradbenih izdelkov, ki jih na trgu ponujajo ugledni proizvajalci gradbenih materialov. Praktične prikaze so v
sodelovanju s predstavniki trgovskega podjetja Superkem izvajali inštruktorji nemškega podjetja Wagner, za
predstavitve pa je izdelke prispevala družba JUB. Podjetje Xella je tokrat udeležencem srečanja predstavilo
svojo učinkovito toplotno izolacijo Multipor, ki so jo za potrebe uspešne energetske prenove objektov v podjetju
razvili že pred dvema desetletjema in je v tem času prejela že vrsto ekoloških nagrad.
GBC Slovenija si na slovenskem trgu prizadeva spodbujati trajnostno gradnjo in se zato osredotoča predvsem
na energijsko uspešnost ne le pri novogradnjah, pač pa tudi pri obnovi obstoječih stavb. Po besedah
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predsednika UO združenja dr. Iztoka Kamenskega to vključuje vgradnjo ali uporabo sodobnih in izboljšanih,
energijsko varčnih gradbenih materialov, ki pomembno vplivajo na življenjsko dobo objektov, hkrati pa manj
obremenjujejo okolje in povečujejo njihovo energijsko učinkovitost. Prav ta trajnostna merila v svoje razpisne
pogoje za pridobitev subvencij ali kreditov za okoljske naložbe vključuje tudi Eko sklad, slovenski okoljski javni
sklad, ki jih je implementiral v ukrepe, povezane v izvedbo toplotne izolacije fasade ter celovite energetske
obnove. Tako morajo zaključni sloji fasadni površini nuditi kakovostno funkcionalno zaščito, materiali pa s
svojimi lastnostmi kakovostno kljubovati vplivom iz okolja. Svoje okolju prijazne in energijsko varčne izdelke je
tokrat izvajalcem predstavila družba JUB, ki razvija in trgu ponuja trajnostne sistemske rešitve v dejavnosti
gradbeništva.
Kamenski je na srečanju poudaril, da je potrebno posebno pozornost posvetiti novim pristopom, ki bodo
izvajalcem, med njimi prav fasaderjem in slikopleskarjem, pomembno olajšali delo pri sanaciji objektov.
Sodelovanje družb Superkem in Wagner pomeni tako korak naprej v teh prizadevanjih, saj jim ponuja rešitve za
hitro in kakovostno izvedbo zaključnih del na objektih. Podjetje Wagner je na trgu prepoznavno po svojih
inovativnih in tehnološko visoko razvitih črpalkah za strojne nanose notranjih zidnih ter fasadnih barv, lakov ter
premazov, izravnalnih mas, gradbenih lepil, zaključnih ometov in drugih sorodnih izdelkov. Sistemi za strojno
nanašanje so uporabniku prijazni, saj s svojo priročno mobilnostjo omogočajo enostavno rokovanje ter
skladiščenje ob nizkih stroških vzdrževanja in servisiranja.

23

Si21.com
Država: Slovenija

22.09.2020
Torek, 13:53

Kazalo

https://www.si21.com/Gospodarstvo/Ucinkovitost_del...

2/2

Družba JUB je tako na srečanju v Mariboru skozi predstavitve njihovih in svojih inštruktorjev prikazala možnosti
strojnega nanosa različnih izdelkov iz svojega prodajnega programa za profesionalne uporabnike, od
dekorativnih zaključnih slojev ter fasadnih in notranjih barv JUPOL do izravnalnih mas JUBOLIN ter barv za les
in kovino. Posebej so udeležencem predstavili tudi sistemsko rešitev za sanacijo razpok na dotrajanih delih
ovoja objekta z obnovitvenim barvanjem, ki z uporabo elastomernega premaza Revital Primer NG ali Revital
Crack Repair predstavlja cenejšo alternativo celostni prenovi fasade objekta.
Miloš Kmetič iz podjetja Xella je udeležencem predstavil prednosti njihove učinkovite paroprepustne in kapilarno
aktivne notranje izolacije Multipor, difuzijsko odprtega sistema s sposobnostjo prevzemanja odvečne vlage iz
prostora, ki je enostavna za vgradnjo in s svojimi lastnostmi stavbi daje večjo vrednost. Multipor je kot mineralna
toplotna izolacija iz porobetona negorljiva in izdelana na okolju prijazen način. Ta gradbeni material, izdelan iz
mineralnih surovin, kot so apno, pesek, cement in voda, je primeren tudi za ponovno predelavo, toplotnoizolacijske plošče pa bodo objekt ščitile tudi pred mikroorganizmi, glivami in plesnijo. Kmetič je njihovo uporabo
priporočil za izvedbo na spomeniško zaščitenih in vseh drugih objektih, kjer izolacija z zunanje strani zaradi
omejitev ni mogoča.
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Fotografije: Ivan Pisar Vanč
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Razgledni stolp
val202.rtvslo.si/2020/09/zapisi-iz-mocvirja-240

Za razliko od ostalih javnih občil, ki so te dni polna usodnega vpliva naše male države na
globalno realnost, mi ostajamo trdno na tleh. Oziroma se bomo dvignili nad njimi samo
sto metrov, kar je zanemarljivo v primerjavi s presežniki in višavami, v katerih zadnje
dni lebdi slovenski genij.
Ker smo resna analitična oddaja, moramo prispevati vsaj stavek mogoče manj resnega,
vsekakor pa samosvojega uvida v uspehe naših kolesarjev: "Nihče od kolesarskih
analitikov ni pomislil, da je morebiti uspeh naših fantov posledica žalostnega dejstva, da
si obubožano slovensko prebivalstvo ne more privoščiti električnih koles, s katerimi se
prevaža bogata zahodna Evropa. Ker imamo še navadne bicikle, smo potem na dirki, ki se
dirka brez elektrike, toliko bolj uspešni od razvajenih zahodnjakov!"
Toliko o Franciji in kolesih.
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Zdaj pa nazaj v domače loge. Kot rečeno je največja nevarnost globalnega uspeha
sladostrastje pomembnosti, ki sčasoma vodi do tega, da pozabimo na lokalno dogajanje.
Kot pravijo: misli globalno, pozabljaj lokalno. Danes posvečamo potrebno pozornost
majhnim krajem, nepomembnim občinam in razvoju, ki je že trideset let tik pred vrati
slovenskega podeželja. Sledi zapletena tema, ki govori o razglednih stolpih.
V Rogaški Slatini so se prav grdo sprli. Tamkajšnji župan in občinski svet se pripravljata
na graditev najvišjega razglednega stolpa v državi. Več kot 100 metrov bo visok, kar ga ne
bo zavihtelo samo na vrh lestvice slovenskih razglednih stolpov, temveč tudi proti vrhu
najvišjih slovenskih stavb na sploh. Problem pa je, ker se vsi prebivalci z graditvijo ne
strinjajo in napovedujejo referendum … Tako stolp "Kristal", ki se tako imenuje iz očitnih
razlogov, trenutno stoji na majavih temeljih. Mimogrede; ob referendumu bi lahko dali na
ljudsko glasovanje tudi ime; ob "Kristalu" bi se stolp povsem upravičeno lahko imenoval
tudi "Donat". Kajti "kristal" je samo lep, donat pa ureja tudi prebavo.
Kakorkoli; županstvo v projektni dokumentaciji navaja vse silne številke in razvojne
možnosti, ki bi jih stolp prinesel. Na tisoče obiskovalcev, na tisoče evrov dobička in
ponovno postavitev Rogaške Slatine na zemljevid slovenskih turističnih destinacij. Če
smo malo cinični; stolp mora biti vsaj toliko visok, da bi lahko lastniki in večinski
obiskovalci Rogaške videli vse do doma. Se pravi, do ruskih step.
Snovalce Kristala vodi lendavski zgled. Vinarium, sicer pol nižji stolp, je ena največjih
turističnih atrakcij zadnjih let v Sloveniji in brez dvoma šampion prekmurskega
turizma.
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"In če ga imajo v Lendavi, zakaj ga ne bi imeli tudi mi," so povsem upravičeno pomislili v
Rogaški. A ravno v tem grmu tiči zajec pogube! Slovenski župani, vsi po vrsti znani po
avtonomnem mišljenju, bodo videli dobre vzglede najprej v Lendavi, potem v Rogaški. Pa
se bo začelo: "Menda ne mislite, da lahko ima periferija najvišji stolp?" Najvišjega mora
imeti Ljubljana, Maribor ne sme zaostajati, v Trbovljah bodo dimniku spremenili
namembnost, v Portorožu ga lahko zgradijo na vodi, vse do trenutka, ko se bo našel novi
Aljaž in postavil ultimativni razgledni stolp na vrhu Triglava!
Zadeva s stolpi ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled. Razglednih stolpov imamo
po zadnjem štetju sedemnajst; najvišji je s 53 metri že omenjeni Vinarium v Lendavi,
najnižji je na Trdinovem vrhu s 15 metri. Za tega ni nujno, da bo naš tudi ostal, tako da
je strateško ali državotvorno zelo vzpodbudno, da v Rogaški Slatini načrtujejo
nadomestnega. Vsi ti stolpi so bili postavljeni, ker naj bi ljudje uživali v razgledu. Se
pravi, da graditelji razgledne točke povišajo še za nekaj metrov in s tem ljudem
omogočijo pastoralo slovenske krajine. Stolpi imajo tudi hecna imena. Recimo "Stolp
zdravja in veselja" v Podčetrtku ali "Stolp ljubezni" na Kozjanskem.
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Ampak to so nemoderni stolpi preteklosti, ker je v veliki večini vstop nanje prost.
Novodobni stolpi, Vinarium vsekakor, pa tudi Kristal bo tak, pot Med krošnjami na
Rogli pa sploh, vam užitek razgleda zaračunajo. Stolp torej iz zasanjane pobude lokalcev
postaja tržni element – kar pa je v temeljnem nasprotju s poslanstvom stolpa. Na tem
mestu moramo nekaj stoletij nazaj v zgodovino.
Pozabljena veja krščanstva so bili t. i. "stiliti", menihi oziroma puščavniki, ki so se
povzpeli na stolp ali steber in tam peli slavo bogu z meditacijo, postom in molitvijo.
Stiliti so v petem stoletju, predvsem v okvirih Bizantinske države, postali pomembno
duhovno gibanje in po vzgledu Simeona starejšega je vse več svetih mož plezalo na
stebre.
Ta antična referenca nas spominja in opominja, da stolp pomeni osamo, ne pa z
množičnostjo poslovno priložnost! To je skregano s stolpnim bistvom … Ne gre samo za
razgled; gre za odmik od zemeljskega, za nekaj minut odmika od teže tal … Zato je vsaj
štirinajst med sedemnajstimi slovenskimi stolpi preprostih gradenj, ki štrlijo v nebo na
gričih ali holmih, sredi gozdov, goric ali pač na vrhovih hribov.
"Stolpomanija", ki smo ji priča v Sloveniji, bo sicer prinesla turiste in dobiček, odnesla pa
še zadnja mesta absolutnega miru …

© RTV Slovenija, 2002—2020. Vse pravice pridržane.
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21.9. zasedal Upravni
odbor GZS ZGIGM 20192023
V ponedeljek 21.9.2020 je na GZS v Ljubljani potekala
seja Upravnega odbora Zbornice gradbeništva in industrije
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gradbenega materiala v mandatu 2019-2023.

Na seji UO GZS ZGIGM so člani UO obravnavali sledeče:
·

Investicijska Platforma 5.0

·

poslovanje ZGIGM do konca leta 2020 in finančni načrt za

2021
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·

pogajanja za tarifno prilogo KPGD

·

razširjena veljavnost KPGD za gradnjo cest in železnic

·

poročilo o delu strokovne službe ZGIGM (aktivnostih) v

2/6
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zadnjem trimesečju
·

predlogi GZS ZGIGM sprememb Gradbenega zakona

·

izdaja posebnih gradbenih uzanc

·

poročilo o delu Koordinacijske skupine za preprečevanje

neugodnih (škodljivih)
·

razvojnih trendov dejavnosti gradbeništva (KS)

·

menjava vodstva oddelka GZS ZGIGM.
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Gradivo seje in zapisnik je na voljo na sedežu GZS ZGIGM.
Naslednja seja UO GZS ZGIGM 2019-2023 bo predvidoma
decembra 2020.
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Strokovna služba GZS ZGIGM

Fotogalerija
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Poslanec DeSUS-a Simonovič ostaja črnograditelj
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Foto: TV Slovenija/zajem zaslona

Prvotno kmečko lopo je poslanec namreč sproti in brez dovoljenj dograjeval. Da objekt, čeprav
tega ne bi smel, uporablja tudi za bivanje, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam.
Spodobna bivanjska hiška poslanca Branka Simonoviča v Semedeli, ki bi morala biti samo
skromna lopa za kmetijsko orodje in pridelke, ostaja črna gradnja. Tako se bere zavrnilna odločba
koprske upravne enote, ki smo jo pridobili po drugi poti, ker nam je na upravni enoti nočejo dati
niti po pritožbi informacijski pooblaščenki. Neuspešen je torej poskus poslanca Branka
Simonoviča za pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja, da bi ga tako legaliziral kot
pomožni objekt, ki se uporablja za bivanje.
Na črno dograjeval in zavajal, a nima komentarja
Simonovič je očitno prepričan, da s tem nikakor še ni konec njegove bitke. Na prošnjo za
komentar odločbe nam je poslal SMS: "Postopek formalno pravno še ni zaključen, zato ne bom
dal izjave!"
Zakaj je poslancu že drugič spodletelo? Gradbeni zakon pravi, da je legalizacija objekta daljšega
obstoja mogoča samo, če je ta istih gabaritov, enakega videza in namembnosti, je isto opremljen
in z enakimi funkcijami kot pred 1. januarjem 1998. Zato se Simonovič trudi dokazati, da objektu
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ni nič prizidal, da je samo postavljal ločene enostavne objekte, ki ne potrebujejo dovoljenj, in da v
objektu ne prebiva.
A na upravni enoti so na podlagi letalskih posnetkov ugotovili, da je zavajal. Poglejmo, kako: leta
1997 je dobil dovoljenje za 29 kvadratov velik pomožni kmetijski objekt, o namembnosti pa je
Simonovič tudi v poznejših vlogah zagotavljal, da ne bo namenjen prebivanju, temveč bo služil
shranjevanju orodja in pridelkov. Očitno s figo v žepu in s širitvenimi idejami. Med letoma 2003
in 2006 je brez dovoljenj zgradil novo, enovito streho, leta 2008 je imel že 40 kvadratov velik
objekt. Pozneje je streho še spreminjal in prizidal nadstrešek, nato vkopal še 20 kvadratov kleti,
uredil ograjo, infrastrukturo in pridobil hišno številko. In tako je lani imel že 85 kvadratov veliko
gradnjo, ki je že po videzu daleč od kmečke lope.
Nasprotovale so mu lastne priče
Da objekt Simonovič uporablja tudi za bivanje, kar je sicer v kmetijskih objektih na kmetijskih
zemljiščih prepovedano, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam. "Izjavi prič, da se je objekt
uporabljal za bivanje, ne sovpadata z izjavami samega investitorja, ki je leta 2018 pri
dopolnitvi vloge za rekonstrukcijo navajal, da gre za pomožni kmetijski objekt in nadstrešek,
namenjen spravilu kmetijskih priključkov," ugotavljajo na koprski upravni enoti.
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Za zavrnitev dovolj samo en odklon, Simonovič se pritožuje še naprej
"V trenutku odločanja morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi zakonski pogoji, sicer se zavrne
dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Že samo en neizpolnjen pogoj privede do zavrnitve.
Dejstvo je, da se je predmetni objekt po letu 1998 večkrat prizidal in rekonstruiral, zato danes
ne obstaja v enakem obsegu kot leta 1997. Prav tako je bila namembnost objekta kmetijskanestanovanjska, danes pa je objekt namenjen bivanju," razloge za zavrnitev legalizacije razlaga
upravna enota v odločbi.
Kot je razbrati iz SMS-sporočila, se je Simonovič na sklep koprske upravne enote pritožil
ministrstvu za okolje, kjer pa bo, vsaj kar zadeva zakone, zelo težko dokazal, da je to ista lopa kot
pred dvema desetletjema. Lahko Simonoviča reši politika? V javnosti so se že pojavili namigi o
legalizacijskih obljubah, če bi obrnil hrbet trenutni koaliciji.
Črna gradnja poslanca DeSUS-a Branka Simonoviča
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Poslanec DeSUS-a Simonovič ostaja črnograditelj
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Foto: TV Slovenija/zajem zaslona

Prvotno kmečko lopo je poslanec namreč sproti in brez dovoljenj dograjeval. Da objekt, čeprav
tega ne bi smel, uporablja tudi za bivanje, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam.
Spodobna bivanjska hiška poslanca Branka Simonoviča v Semedeli, ki bi morala biti samo
skromna lopa za kmetijsko orodje in pridelke, ostaja črna gradnja. Tako se bere zavrnilna odločba
koprske upravne enote, ki smo jo pridobili po drugi poti, ker nam je na upravni enoti nočejo dati
niti po pritožbi informacijski pooblaščenki. Neuspešen je torej poskus poslanca Branka
Simonoviča za pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja, da bi ga tako legaliziral kot
pomožni objekt, ki se uporablja za bivanje.
Na črno dograjeval in zavajal, a nima komentarja
Simonovič je očitno prepričan, da s tem nikakor še ni konec njegove bitke. Na prošnjo za
komentar odločbe nam je poslal SMS: "Postopek formalno pravno še ni zaključen, zato ne bom
dal izjave!"
Zakaj je poslancu že drugič spodletelo? Gradbeni zakon pravi, da je legalizacija objekta daljšega
obstoja mogoča samo, če je ta istih gabaritov, enakega videza in namembnosti, je isto opremljen
in z enakimi funkcijami kot pred 1. januarjem 1998. Zato se Simonovič trudi dokazati, da objektu
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ni nič prizidal, da je samo postavljal ločene enostavne objekte, ki ne potrebujejo dovoljenj, in da v
objektu ne prebiva.
A na upravni enoti so na podlagi letalskih posnetkov ugotovili, da je zavajal. Poglejmo, kako: leta
1997 je dobil dovoljenje za 29 kvadratov velik pomožni kmetijski objekt, o namembnosti pa je
Simonovič tudi v poznejših vlogah zagotavljal, da ne bo namenjen prebivanju, temveč bo služil
shranjevanju orodja in pridelkov. Očitno s figo v žepu in s širitvenimi idejami. Med letoma 2003
in 2006 je brez dovoljenj zgradil novo, enovito streho, leta 2008 je imel že 40 kvadratov velik
objekt. Pozneje je streho še spreminjal in prizidal nadstrešek, nato vkopal še 20 kvadratov kleti,
uredil ograjo, infrastrukturo in pridobil hišno številko. In tako je lani imel že 85 kvadratov veliko
gradnjo, ki je že po videzu daleč od kmečke lope.
Nasprotovale so mu lastne priče
Da objekt Simonovič uporablja tudi za bivanje, kar je sicer v kmetijskih objektih na kmetijskih
zemljiščih prepovedano, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam. "Izjavi prič, da se je objekt
uporabljal za bivanje, ne sovpadata z izjavami samega investitorja, ki je leta 2018 pri
dopolnitvi vloge za rekonstrukcijo navajal, da gre za pomožni kmetijski objekt in nadstrešek,
namenjen spravilu kmetijskih priključkov," ugotavljajo na koprski upravni enoti.

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

Za zavrnitev dovolj samo en odklon, Simonovič se pritožuje še naprej
"V trenutku odločanja morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi zakonski pogoji, sicer se zavrne
dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Že samo en neizpolnjen pogoj privede do zavrnitve.
Dejstvo je, da se je predmetni objekt po letu 1998 večkrat prizidal in rekonstruiral, zato danes
ne obstaja v enakem obsegu kot leta 1997. Prav tako je bila namembnost objekta kmetijskanestanovanjska, danes pa je objekt namenjen bivanju," razloge za zavrnitev legalizacije razlaga
upravna enota v odločbi.
Kot je razbrati iz SMS-sporočila, se je Simonovič na sklep koprske upravne enote pritožil
ministrstvu za okolje, kjer pa bo, vsaj kar zadeva zakone, zelo težko dokazal, da je to ista lopa kot
pred dvema desetletjema. Lahko Simonoviča reši politika? V javnosti so se že pojavili namigi o
legalizacijskih obljubah, če bi obrnil hrbet trenutni koaliciji.
Črna gradnja poslanca DeSUS-a Branka Simonoviča
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Slovenski kvIZUM: osrednjeslovenska regija – kdo ima
pogum in premika meje?
dnevnik.si/1042939442/posel/gazela/slovenski-kvizum-osrednjeslovenska-regija-kdo-ima-pogum-in-premikameje-

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

Rešite slovenski kvIZUM in se prepričajte, da je Slovenija zibelka
inženirjev, inovatorjev in pionirjev!

1. Kje je bilo najdeno najstarejše kolo z osjo na svetu?
a) Na Hrvaškem,
b) v Panonski nižini,
c) pod Durmitorjem v Dinarskem gorovju,
d) blizu Vrhnike.
2. Kdo je vodil 4500 ljudi, od tega 2700 inženirjev, pri razvoju boeinga 747?
a) Pilot pri Adrii Airways,
b) inženir Joe Sutter, sin Franca Suhadolca z Dobrove pri Ljubljani,
c) brata Orville in Wilbur Wright,
d) dr. Jure Leskovec, doma iz Šentjošta nad Horjulom, danes glavni znanstvenik na
Pinterestu.
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3. Povsod v svetu v industrijski proizvodnji vitamina B12 za dodatek hrani in krmi
uporabljajo strupene cianide. Slovenskemu podjetju Acies Bio, nosilcu priznanja gazela
osrednjeslovenske regije 2018, je ta vitamin uspelo stroškovno učinkovito proizvesti iz:
a) nafte,
b) odpadne sirotke,
c) telečjih jeter, živila z največjo vsebnostjo vitamina B12,
d) objemov, ki pripomorejo k sproščanju endorfinov.
4. Robotska roka ve, kako in kje se ustaviti z »možgani« senzorjev pomika in zasuka, ki
jih razvija in proizvaja:
a) slovenska visokotehnološka družba, ki je leta 2015 osvojila najvišje priznanje zlata
gazela Slovenije,
b) podjetje, v katerem je del razvojne ekipe prva nosilka naziva inženirka leta, Dora
Domajnko,
c) podjetje RLS, ki si je med prvimi drznilo svoje visokotehnološke izdelke ponuditi prek
spletne trgovine,
d) držijo vse zgornje trditve.

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

5. V sodelovanju z vesoljsko agencijo Nasa slovenski Duol razvija balone za skladiščenje:
a) pod zemljo,
b) v vesolju,
c) pod oceanom.
d) na travnih površinah.
6. Aplikacija NewsMapper s pomočjo umetne inteligence omogoča strojno sledenje
uporabi člankov na spletu ter zgodnje zaznavanje novih aktualnih zgodb. Razvili so jo:
a) v ekipi Slovenske tiskovne agencije v sodelovanju s partnerji z znanstvenega področja
in se s to napredno tehnološko rešitvijo leta 2020 uvrstili na seznam odličnih evropskih
inovacij evropske komisije,
b) prostovoljci za preprečevanje lažnih novic na družbenih omrežjih,
c) 137 let po tem, ko je Gutenberg izumil tisk,
d) futurologi, ki skušajo predvideti, kaj se bo s človeštvom dogajalo v prihodnosti.
Več na www.talentismo.si.
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© Zasnova in besedilo: projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za
inovativnost, inženirstvo, naravoslovje in tehniko

Pravilni odgovori:
1. d. Najstarejše leseno kolo na svetu, staro 5200 let (natančna datacija: 3360–3080 pr.
n. š.), je bilo najdeno ob raziskavah ostankov kolišča na lokaciji Stare gmajne pri
Vrhniki.
2. b. Boeing 747 je prvo širokotrupno letalo v zgodovini letalstva, potniško in
transportno letalo, pogosto poimenovano tudi jumbo jet. Njegov razvoj je vodil Joseph
Frederick Sutter - Joe, ameriško-slovenski inženir aeronavtike. Sutterja in njegove ekipe
se je prijel vzdevek Neverjetni, potem ko so v 29 mesecih izdelali takrat največje letalo
na svetu.
3. b. Podjetje Acies Bio se ukvarja z razvojem biotehnoloških rešitev. Razvili so zeleno
tehnologijo, ki sirotko kot odpadni material iz mlekarske industrije izrablja za
proizvodnjo visokovredne komponente, vitamina B12.

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

4. d. Visokotehnološko podjetje RLS merilna tehnika, zlata gazela Slovenije 2015, razvija
in izdeluje magnetne senzorje pomika in zasuka za napredne robotske sisteme. V
svetovno bazo patentov Espacenet je RLS samostojno ali s partnerjem Renishaw vpisal
in vzdržuje več kot deset patentov.
5. b.Cilj razvoja je, da bi bili ustrezno prilagojeni Duolovi baloni v manj kot desetih letih
sestavni del vesoljskih modulov oziroma pripeti na vesoljske postaje. Ob odličnem
sodelovanju s centrom odličnosti Vesolje, Evropsko vesoljsko agencijo in z Naso je to
realnost.
6. a.Evropska komisija je leta 2020 na seznam odličnih evropskih inovacij uvrstila tudi
napredno tehnološko rešitev za sledenje člankom, ki jo je Slovenska tiskovna agencija
(STA) razvila v okviru evropskega projekta Renoir.
Slovenski kvIZUM osrednjeslovenska regija gazele
Reproduciranje, povzemanje in citiranje vsebin je dovoljeno v skladu z določili uporabe
in citiranja vsebin.
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Slovenski kvIZUM: osrednjeslovenska regija – kdo ima
pogum in premika meje?
dnevnik.si/1042939442/posel/gazela/slovenski-kvizum-osrednjeslovenska-regija-kdo-ima-pogum-in-premikameje-

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

Rešite slovenski kvIZUM in se prepričajte, da je Slovenija zibelka
inženirjev, inovatorjev in pionirjev!

1. Kje je bilo najdeno najstarejše kolo z osjo na svetu?
a) Na Hrvaškem,
b) v Panonski nižini,
c) pod Durmitorjem v Dinarskem gorovju,
d) blizu Vrhnike.
2. Kdo je vodil 4500 ljudi, od tega 2700 inženirjev, pri razvoju boeinga 747?
a) Pilot pri Adrii Airways,
b) inženir Joe Sutter, sin Franca Suhadolca z Dobrove pri Ljubljani,
c) brata Orville in Wilbur Wright,
d) dr. Jure Leskovec, doma iz Šentjošta nad Horjulom, danes glavni znanstvenik na
Pinterestu.
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3. Povsod v svetu v industrijski proizvodnji vitamina B12 za dodatek hrani in krmi
uporabljajo strupene cianide. Slovenskemu podjetju Acies Bio, nosilcu priznanja gazela
osrednjeslovenske regije 2018, je ta vitamin uspelo stroškovno učinkovito proizvesti iz:
a) nafte,
b) odpadne sirotke,
c) telečjih jeter, živila z največjo vsebnostjo vitamina B12,
d) objemov, ki pripomorejo k sproščanju endorfinov.
4. Robotska roka ve, kako in kje se ustaviti z »možgani« senzorjev pomika in zasuka, ki
jih razvija in proizvaja:
a) slovenska visokotehnološka družba, ki je leta 2015 osvojila najvišje priznanje zlata
gazela Slovenije,
b) podjetje, v katerem je del razvojne ekipe prva nosilka naziva inženirka leta, Dora
Domajnko,
c) podjetje RLS, ki si je med prvimi drznilo svoje visokotehnološke izdelke ponuditi prek
spletne trgovine,
d) držijo vse zgornje trditve.

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

5. V sodelovanju z vesoljsko agencijo Nasa slovenski Duol razvija balone za skladiščenje:
a) pod zemljo,
b) v vesolju,
c) pod oceanom.
d) na travnih površinah.
6. Aplikacija NewsMapper s pomočjo umetne inteligence omogoča strojno sledenje
uporabi člankov na spletu ter zgodnje zaznavanje novih aktualnih zgodb. Razvili so jo:
a) v ekipi Slovenske tiskovne agencije v sodelovanju s partnerji z znanstvenega področja
in se s to napredno tehnološko rešitvijo leta 2020 uvrstili na seznam odličnih evropskih
inovacij evropske komisije,
b) prostovoljci za preprečevanje lažnih novic na družbenih omrežjih,
c) 137 let po tem, ko je Gutenberg izumil tisk,
d) futurologi, ki skušajo predvideti, kaj se bo s človeštvom dogajalo v prihodnosti.
Več na www.talentismo.si.
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© Zasnova in besedilo: projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za
inovativnost, inženirstvo, naravoslovje in tehniko

Pravilni odgovori:
1. d. Najstarejše leseno kolo na svetu, staro 5200 let (natančna datacija: 3360–3080 pr.
n. š.), je bilo najdeno ob raziskavah ostankov kolišča na lokaciji Stare gmajne pri
Vrhniki.
2. b. Boeing 747 je prvo širokotrupno letalo v zgodovini letalstva, potniško in
transportno letalo, pogosto poimenovano tudi jumbo jet. Njegov razvoj je vodil Joseph
Frederick Sutter - Joe, ameriško-slovenski inženir aeronavtike. Sutterja in njegove ekipe
se je prijel vzdevek Neverjetni, potem ko so v 29 mesecih izdelali takrat največje letalo
na svetu.
3. b. Podjetje Acies Bio se ukvarja z razvojem biotehnoloških rešitev. Razvili so zeleno
tehnologijo, ki sirotko kot odpadni material iz mlekarske industrije izrablja za
proizvodnjo visokovredne komponente, vitamina B12.

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

4. d. Visokotehnološko podjetje RLS merilna tehnika, zlata gazela Slovenije 2015, razvija
in izdeluje magnetne senzorje pomika in zasuka za napredne robotske sisteme. V
svetovno bazo patentov Espacenet je RLS samostojno ali s partnerjem Renishaw vpisal
in vzdržuje več kot deset patentov.
5. b.Cilj razvoja je, da bi bili ustrezno prilagojeni Duolovi baloni v manj kot desetih letih
sestavni del vesoljskih modulov oziroma pripeti na vesoljske postaje. Ob odličnem
sodelovanju s centrom odličnosti Vesolje, Evropsko vesoljsko agencijo in z Naso je to
realnost.
6. a.Evropska komisija je leta 2020 na seznam odličnih evropskih inovacij uvrstila tudi
napredno tehnološko rešitev za sledenje člankom, ki jo je Slovenska tiskovna agencija
(STA) razvila v okviru evropskega projekta Renoir.
Slovenski kvIZUM osrednjeslovenska regija gazele
Reproduciranje, povzemanje in citiranje vsebin je dovoljeno v skladu z določili uporabe
in citiranja vsebin.
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