Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 24. 9. 2020
Število objav: 11
Internet: 8
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 4
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0
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Naslov

Varis bo izdeloval tudi kopalnice iz lesa in druge montažne objekte

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...250, a kvalificirane keramičarje, pleskarje, monterje, elektrikarje, zidarje in tudi inženirje težko dobijo, prav tako
nekvalificirane delavce. Iščejo pa tudi kader za delo na terenu, organizacijo in načrtovanje. Medtem ko plače v
gradbeništvu dosegajo 75 odstotkov povprečne slovenske plače, je bila bruto plača v Varisu februarja...

Naslov

Brez razmisleka izgubljamo veliko kmetijskih zemljišč

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

Helena Ponudič

Teme

Gradbeni zakon

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

Naslov

Da bi obdržal vodilni položaj na trgu Nemčije, Varis v naložbe vlaga milijone

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bi povečevali obseg prodaje, ampak da bi z novimi izdelki, to so montažni objekti, ustvarili višjo dodano vrednost."
Foto: Arhiv Varis Več iz teme: gradbeništvo > naložbe podjetij > izvozniki > poslovanje podjetij > Varis > Sabina
Sobočan > V podjetju Varis iz Lendave izdelujejo betonske montažne kopalnice. »V...

Naslov

Tako bo Domel ustvaril preko 200 milijonov evrov prihodkov in 60 tisoč evrov dodane
vrednosti na zaposlenega

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 9. 2020

Avtor

Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...orodja Z ec-motorji so vstopili na trg baterijskih ročnih orodij kot so vrtalniki in brusilniki. Lani so s tem motorji vstopili
tudi na trg orodij za gradbeništvo kot so denimo akumulatorski vrtalniki betona, žage za razrez asfalta, ipd. »Nova tržna
niša, je za vstop tehnično zahtevna, vendar zato za Domel zanimiva,...

Naslov

Novosti pri graditvi objektov

Medij

Dnevnik - Moj dom, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Moj dom; 23. 9. 2020

Avtor

Boštjan J. Turk

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 132 cm2

...da po novem rušenje ne bo več dopustno, če bo šlo za hišo, v kateri družina prebiva? Odgovor: Drži, ta sprememba
bo skoraj zanesljivo vključena v novi gradbeni zakon, saj bo šlo za uresničitev odločbe Ustavnega sodišča RS.
Odstranitev objektov, ki nekomu predstavljajo dom, po novem ne bo več mogoča, dokler o tem ne...

2

Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
7

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
9

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

Dobra cesta prinese boljšo kakovost življenja za vse

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Dragana Stankovič

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 14

Površina: 1.036 cm
2

...zakaj ga še ni: zaradi pritožb posameznih krajanov Mačkovca. In ker vloga za gradbeno dovoljenje v februarju po
starem gradbenem zakonu ni bila več podaljšana, je moral Dars pripraviti novo vlogo po novem gradbenem zakonu, ki
jo je sredi maja tudi vložil. Toda državni prostorski načrt za odsek od Novega mesta do odcepa Maline, vključno...

Naslov

Poenostavitev poslovanja, manj birokracije in nižji davki

Medij

Demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 9. 2020

Avtor

Vida Kocjan

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 26

Površina: 717 cm2

...pojasnil, da mora biti pri tem meja taka. da bo sprejemljiva za vse. Manj birokracije in administrativnih zapletov
napovedujejo tudi na področju okoljske in gradbene zakonodaje....

Naslov

Učinkovitost dela pri energetskih sanacijah stavb

Medij

Hausbau.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...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...

Naslov

Varis bo izdeloval tudi kopalnice iz lesa in druge montažne objekte

Medij

Krog.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...250, a kvalificirane keramičarje, pleskarje, monterje, elektrikarje, zidarje in tudi inženirje težko dobijo, prav tako
nekvalificirane delavce. Iščejo pa tudi kader za delo na terenu, organizacijo in načrtovanje. Medtem ko plače v
gradbeništvu dosegajo 75 odstotkov povprečne slovenske plače, je bila bruto plača v Varisu februarja...

Naslov

Energetska sanacija stavb in učinkovitost dela

Medij

Varcevanje-energije.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

Miša Hrovat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...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...
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Naslov

Javni razpis za občinske štipendije

Medij

Srcnotrbovlje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za občino Trbovlje prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za naslednje poklice: zdravniki splošne medicine in specialisti
ter strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture, ekonomije in prava. Vloga in informacije o javnem razpisu so
objavljene na spletni strani Občine Trbovlje po kategorijo “za občane” in zavihku...
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Varis bo izdeloval tudi kopalnice iz lesa in
druge montažne objekte
Lendavski Varis, eden vodilnih izdelovalcev gotovih kopalnic v Evropi, po lanskem izjemno uspešnem letu gradi novo
dvorano, vredno 2,5 milijona evrov, v kateri bodo izdelovali tudi kopalnice iz lesa in druge montažne objekte iz trajnostnih
materialov. Med koronsko krizo niso imeli zastojev niti v podjetju niti pri montažah v tujini.
Objekt, velik 2500 kvadratnih metrov, gradijo poleg obstoječih obratov in z lastnim denarjem. Začeli so avgusta, končan
bo do konca leta. Kot je za STA povedala direktorica Sabina Sobočan, so nekaj časa kolebali, ali v negotovih časih
graditi, ko so dobili gradbeno dovoljenje, pa so začeli. A ne zato, da bi povečevali obseg prodaje, ampak predvsem za to,
da bi z novimi izdelki, to je montažnimi objekti, ustvarili višjo dodano vrednost.
"Ta že zdaj dosega skoraj 50.000 evrov na zaposlenega, vendar želimo razvijati nove izdelke, saj se brez inovacij in
vlaganj ne moreš obdržati med vodilnimi. Zdaj največ, tri četrtine, zaslužimo v Nemčiji, kjer imamo 15-odstotni tržni delež,
pomembna trga sta tudi Avstrija in Švica. A želimo se razširiti še na kakšen trg, vse pa se razvija v smeri trajnostne in
modularne gradnje. Ker smo take objekte sposobni izdelovati, so nam v izziv; zakaj bi torej samo kopalnice," pojasnjuje
Sobočanova.
Gotove kopalnice iz samozgoščevalnega lahkega betona ostajajo njihov glavni izdelek. V preteklosti so jih največ poslali
v hotele, zdaj je tega nekoliko manj, zato pa je večje povpraševanje pri stanovanjih, bolnišnicah, študentskih domovih in
domovih za starejše. Zdaj proučujejo predvsem les, ki bo zamenjal betonsko ogrodje, in njegovo obnašanje v vlažnih
prostorih.

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

Za letos imajo zmogljivosti zasedene, po lanskem rekordnem letu, ko so zaslužili 31,4 milijona evrov in glede na leto
2018 prihodke povečali za 74,5 odstotka, pričakujejo podoben izid. Lani so izdelali 4492 kopalnic oziroma dobrih 84
odstotkov več kot leto prej.
Konec lanskega leta so sklenili 5,5 milijona evrov vredno pogodbo za izdelavo 800 kopalnic v študentskem domu na
Dunaju. Večino so jih tja že poslali, do konca leta bodo načeloma vse. Za prihodnje leto imajo po besedah Sobočanove
podpisanih kar nekaj pogodb.
Varis je v zadnjih petih letih prihodke povečal za dvainpolkrat, s polno paro pa so delali tudi med letošnjo koronsko krizo.
Enako velja za njihove monterje v tujini, ki so potovali predvsem v Nemčijo. Na čakanju ni bil nihče, tudi okoli 60 Hrvatov
in Madžarov, ki delajo pri njih, je pravočasno dobilo potrdila, da so lahko nemoteno prehajali mejo.
So se pa, kot poudarja direktorica, na nove razmere dobro pripravili in se prilagajali. Delavci so dobili vse uradne
dodatke, pa še podjetje je nekaj primaknilo.
Edina težava, ki jo imajo v Varisu in ni nova, je pomanjkanje delavcev. Zdaj jih je 250, a kvalificirane keramičarje,
pleskarje, monterje, elektrikarje, zidarje in tudi inženirje težko dobijo, prav tako nekvalificirane delavce. Iščejo pa tudi
kader za delo na terenu, organizacijo in načrtovanje.
Medtem ko plače v gradbeništvu dosegajo 75 odstotkov povprečne slovenske plače, je bila bruto plača v Varisu februarja
okoli 1730 evrov, to pa je bilo nad 98 odstotki omenjenega povprečja.
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https://www.vecer.com/slovenija/brez-razmisleka-iz...

Brez razmisleka izgubljamo veliko kmetijskih
zemljišč

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

ODPRI GALERIJO
Tudi gradbišče novega stanovanjskega naselja pod Pekrsko goro je na kmetijskem zemljišču.
STANOVANJSKI SKLAD RS

Helena Ponudič

23.09.2020, 06.30
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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.
Način pozidave slovenskih mest je v primerjavi s tujino drugačen, zaznati je tudi trend pozidave naših
kakovostnih kmetijskih zemljišč, ki so zunaj mest ali v njihovi bližini. Tako namesto da bi najprej gradili
na degradiranih in območjih, ki nujno potrebujejo prenovo znotraj mesta (bližje centru), na perspektivnih
za trajnostni razvoj zelenih območjih nastajajo številne novogradnje. Usluge ne dela niti slovenska
gradbena zakonodaja. O vodilu pri pripravi prostorskih načrtov smo se pogovarjali z Matevžem Grando,
arhitektom in publicistom revije Outsider.
Kaj naj bo glavno vodilo pri načrtovanju novogradnje v slovenskih mestih in kakšno vlogo ima
nacionalna 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 (pre)zapletena
in je pogosto lažje graditi na praznem kmetijskem zemljišču kot zgoščevati že pozidana območja. Po

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

mojem mnenju pa bi prav zgoščevanje obstoječih območij moralo biti glavno vodilo slovenskih mest."
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Matevž Granda
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OSEBNI ARHIV
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Kje se v praksi najpogosteje zalomi?
"Največji problem v praksi je, da imamo slabo zakonodajo na področju gradnje, da imamo preobsežne
prostorske akte in da urbanizem ne odgovarja potrebam prakse. Upravni postopki so bistveno predolgi in
vzamejo preveč energije, zato marsikateri investitor išče bližnjice in je prisiljen v slabe kompromise.
Posledica so stihijski urbanizem, slaba arhitektura in zapravljen potencial."

Povezati zeleni obroč okoli mesta z zelenimi površinami v njem
Zaradi izgube nekdanjih tržišč po osamosvojitvi Slovenije imamo v Mariboru še zmeraj območja
degradiranih con, ki jih le s težavo in postopoma preurejamo v drugo namembnost, verjamejo na
Mestni občini Maribor: "Tem pobudam posvečamo pozornost, prav tako vsevrstnim povezavam med
temi razvojnimi poli mesta. Mednje sodijo tudi obmestna območja, namenjena rekreaciji in športu. Pa
intenzivni razvoj univerze, ki izkazuje potrebe po širitvah na različnih delih mesta. Obnavljanje zelenih
površin, ustvarjanje novih, zagotavljanje dostopnosti do reke Drave in uporaba območij ob njej za
vsako posamično mestno četrt, vsakega posameznika, pomeni tisto rdečo nit, ki poveže zeleni obroč
okoli mesta z zelenimi površinami v njem samem."

Če razumemo zapravljen potencial, zakaj je gradnja v zelenih conah ali na kmetijskih zemljiščih
kljub temu vse pogostejša?

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

"Menim, da je eden od razlogov to, da mesta z urbanističnimi načrti ne zagotovijo dovolj primernih
površin za investicije. Po drugi strani je Slovenija speciﬁčna v tem, da ima veliko majhnih občin in vsaka
ima svoj oddelek za urejanje prostora. Pogosto si posamezniki na javnih pozicijah zagotavljajo zasebne
privilegije s tem, da kmetijska zemljišča spreminjajo v zazidljiva. Razne obrtne cone rastejo kot gobe po
dežju brez kakovostne umestitve v prostor ali širšega razmisleka. S tem izgubljamo veliko kakovostnih
kmetijskih zemljišč."
Na primeru sedanje novogradnje v Mariboru pod Pekrsko gorco se vprašamo, zakaj se najprej ne
pozidajo degradirana območja bliže centra, denimo na Teznem ali v Melju, preden se gradi na
kmetijskih zemljiščih.
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"Industrija je na pragu nove revolucije. Zapuščena ali degradirana nekdanja industrijska območja imajo
velik potencial za revitalizacijo 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,
izpostaviti interese, potenciale in območja na novo razviti. V Avstriji je takšnih primerov veliko. Na
Dunaju so pred leti organizirali mednarodni natečaj Europan za degradirano industrijsko območje in dobili
navdihujoče rezultate, ki so danes že v fazi umeščanja v prostor. Če se takšna območja dograjujejo
stihijsko, bodo za vedno izgubljena priložnost. Glede stanovanjske pozidave pod Pekrsko gorco pa
menim, da ni problematična in bo mesto obogatila. Območje predvidene gradnje je logično območje rasti
mesta in najbrž bo v tem predelu v prihodnje še nekaj podobnih posegov. Zasnova je arhitekturno in
urbanistično kakovostna."

Odvisno od investitorjev
Na Mestni občini Maribor povedo, da v prihajajočem občinskem prostorskem načrtu pazijo na to, da ni
prekomernega poseganja v kmetijske površine, a da je smiselno zapolnjevati nepozidane dele v mestu
in na njegovem robu. "Dinamika pozidave posameznih območij je odvisna od investitorjev," pravijo na
mariborski občini. Dodajo: "Poseg na enem delu mesta ima lahko posledice tudi na čisto nasprotnem
delu. Zato v razmišljanjih o prostorskem načrtovanju v mestu sledimo odpravljanju nekaterih napačnih
odločitev in nedorečenosti zatečenega stanja, ki so se nalagale dolga desetletja in jih ni mogoče

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

pripisovati temu ali onemu, pač pa odločitvam takratnega časa."

Kaj je in bi moralo biti prej omenjeno vodilo pri načrtovanju Maribora in kako se njegov prostorski
načrt razlikuje od drugih slovenskih mest?
"Glavna vodila bi po mojem mnenju morala biti zgoščevanje gradnje znotraj že urbaniziranega območja,
revitalizacija zapuščenih industrijskih območij, ki lahko postanejo novi privlačni mestni predeli. Posebna
skrb bi morala biti namenjena gradnji kakovostnih javnih prostorov, lokalnih središč in kulturnih objektov.
Poleg tega pa širjenje in modernizacija mreže javnega prevoza."

10

23.09.2020

Finance.si

Sreda, 05:30

Država: Slovenija

Kazalo

1/6

https://izvozniki.finance.si/8966049/Da-bi-obdrzal...

Da bi obdržal vodilni položaj na trgu
Nemčije, Varis v naložbe vlaga milijone
Čas branja: 4 min

0
23.09.2020 05:30

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

MATEJA BERTONCELJ

Sabina Sobočan, direktorica podjetja Varis, kjer so lani prihodke
povečali za 74 odstotkov in ustvarili skoraj 50 tisoč evrov dodane
vrednosti na zaposlenega: "Novega proizvodnega objekta ne gradimo,
da bi povečevali obseg prodaje, ampak da bi z novimi izdelki, to so
montažni objekti, ustvarili višjo dodano vrednost."
Foto: Arhiv Varis
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Več iz teme:
gradbeništvo >
Varis >

naložbe podjetij >

izvozniki >

poslovanje podjetij >

Sabina Sobočan >

V podjetju Varis iz Lendave izdelujejo betonske montažne
kopalnice. »V Nemčiji imamo 15-odstotni tržni delež. Na tem
trgu smo med vodilnimi tremi ponudniki in ta delež
nameravamo obdržati. Zato smo se v teh negotovih časih
odločili, da zgradimo novo proizvodno dvorano. Za naložbo
namenjamo 2,5 milijona evrov lastnih sredstev. Širili bomo tudi
proizvodni program,« je povedala Sabina Sobočan,

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

direktorica Varisa.
Proizvodno dvorano, na gradbeno dovoljenje so čakali dve leti,
so začeli graditi konec avgusta. Gradijo jo zraven svojih
prostorov. Nova dvorana bo imela 2.500 kvadratnih metrov
površin. Z njo povečujejo proizvodne zmogljivosti, še
pomembneje pa je, da jim bo omogočila izdelavo novih
trajnostnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Objekt bo
končan do konca leta.
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eNovice Izvozniki.si
Izvozniki.si - najboljše iz Slovenije. Zgodbe o uspešnih podjetjih, kako jim uspeva in
kaj načrtujejo.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma urednice
Izvozniki.si ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Lani izjemen 74-odstotni skok prihodkov
Lani je Varis, ki ima 250 zaposlenih, imel izjemno leto.
Prihodke od prodaje so povečali kar za 75 odstotkov in ustvarili
31,6 milijona evrov prihodkov in 2,3 milijona evrov čistega
dobička. Dodana vrednost na zaposlenega je bila 49.473 evrov.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Podjetje pa ni raslo samo lani, ampak v vseh minulih petih letih.
Leta 2015 so tako imeli 11,1 milijona evrov prihodkov in pol
milijona evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega
pa je bila dobrih 15 tisoč evrov.

Letos malenkosten upad prodaje, nato dvig
dodane vrednosti
»Ni treba posebej razlagati, da je letos drugačno leto. A kljub
temu kaže, da nam bo uspelo ustvariti le malce manjše prihodke
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od lanskih ali pa celo take kot lani. Ni pa naš cilj, da bi v
prihodnjih letih povečevali obseg prodaje, ampak želimo
povišati dodano vrednost,« pove Sabina Sobočan.

Poleg betonskih še lesene kopalnice
Poleg betonskih želijo v Varisu izdelovati tudi lesene montažne
kopalnice, program pa širiti še na druge montažne objekte. Več
o njih v Varisu še ne razkrivajo.

Prej kopalnice za hotele, zdaj za študentske
domove, bolnišnice …
V Varisu zdaj izdelujejo montažne oziroma gotove betonske
kopalnice, ki so narejene v tovarni, in ko jih pripeljejo na
gradbišče objektov, jih tam le še vgradijo oziroma montirajo.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»Ker kopalnico vnaprej naredimo mi, na gradbišču odpade delo
različnih mojstrov. To pa precej olajša ne samo načrtovanje dela
na gradbišču, ampak je tudi možno zelo natančno vnaprej
predvideti in natančno določiti stroške, tako da ne prihaja do
nepredvidenih podražitev,« pojasni Sabina Sobočan.
Njihove kopalnice se vgrajujejo predvsem v hotele. »Zaradi
težav v tem sektorju se zdaj več povprašuje po montažnih
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kopalnicah za študentske domove, bolnišnice, domove za
ostarele, stanovanja,« pove sogovornica.

Njihov trg so nemško govoreče države
Varis skoraj vse kopalnice proda na nemško govorečih trgih, in
sicer tri četrtine vseh prihodkov ustvarijo v Nemčiji, druga
pomembna trga sta še Avstrija in Švica. »Če želimo ohraniti
tržni delež, se moramo nenehno razvijati, vlagati v nove izdelke.
Zaradi novega virusa smo letos spet analizirali, ali bomo širili
zmogljivosti. Odločili smo se, da bomo, tudi zato, ker smo na
gradbeno dovoljenje čakali dve leti, in ker je naša ambicija, da
postanemo ne samo vodilni ponudnik v Nemčiji, ampak v
celotni Evropi,« pojasni Sabina Sobočan.

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

Najprej je treba prepričati arhitekte …
Varis sicer prodaja tudi v Sloveniji, njihove kopalnice so
vgrajevali na Madžarskem in na Hrvaškem. »Najprej morajo
biti o naših prednostih prepričani arhitekti. Ko so vgrajene
kopalnice enkrat v načrtih, potem smo že blizu sklenitve posla.
Največkrat se zgodi, da potem, ko investitor enkrat začne pri
gradnji uporabljati gotove kopalnice, te uporablja tudi pri svojih
naslednjih objektih. Naši kupci so tako gradbena podjetja,
investitorji, tudi hotelske verige,« še pove sogovornica.
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Tako bo Domel ustvaril preko 200 milijonov evrov
prihodkov in 60 tisoč evrov dodane vrednosti na
zaposlenega
Čas branja: 5 min

0
23.09.2020 12:30
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MATEJA BERTONCELJ

"Hitro rastoč segment prodaje so naši elektronsko komutirani motorji, ki so vgrajeni v vrtna orodja
kot so vrtne kosilnice in motorne žage. Z njimi ustvarimo že več kot deset milijonov evrov letnih
prihodkov," pove Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domela.
Foto: Mateja Bertoncelj
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V skupini Domel so lani s prodajo elektromotorjev ustvarili 157,5 milijonov evrov
nekonsolidiranih prihodkov od prodaje. Letos pričakujejo do pet odstotkov nižji
prihodek kot lani. Po večletni rasti prodaje, ta se je letno gibala od deset do 14 odstotkov,
za prehod preko 150 milijonov evrov Domel potrebuje še kakšno leto dni časa in prenovo

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

produktne palete izdelkov.
Ne glede na vse spremembe, ki jih povzroča corona virus, je njihov pogled uprt tudi v
bolj oddaljeno prihodnost. V petih letih načrtujejo rast prihodkov od prodaje preko 200
milijonov evrov in dvig dodane vrednosti na zaposlenega iz 45 tisoč evrov na 60 tisoč
evrov. Kako jim bo to uspelo? Pojasnjuje Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domela.

eNovice Izvozniki.si
Izvozniki.si - najboljše iz Slovenije. Zgodbe o uspešnih podjetjih, kako jim uspeva in kaj
načrtujejo.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma urednice
Izvozniki.si ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.
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»Naša ključna usmeritev ostaja trajnostna naravnanost. Digitalizacija procesov in
izdelkov, ki jo izvajamo, prinaša priložnost za boljše obvladovanje rabe vseh virov, s
čimer pomembno prispevamo k okoljski vzdržnosti. Napredne tehnologije nam
omogočajo razvoj novih inovativnih izdelkov in storitev, s čimer prispevamo k
ohranjanju okolja. Ti novi izdelki namreč za svoje delo porabijo manj energije, ker so
običajno tudi manjši, v njih vgradimo tudi manj surovin. Izpostavil bi naš produktni
portfelj elektromotorjev za e-mobilnost in baterijsko napajane aparate, kjer so ti
trajnostni vidiki demonstrirani v praksi,« strne sogovornik.

Petodstotna rast produktivnosti
Da bi v petih letih ustvarili 200 milijonov evrov prihodkov bodo morali za naložbe letno tako kot doslej – nameniti med 12 in 16 milijonov evrov ter doseči pet-odstotno letno
rast produktivnosti. Bodo pa tudi na novo zaposlovali: trenutno ima Domel v Sloveniji
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

1.275 zaposlenih, leta 2025 jih bo 1.400.

Motorji večjih moči
Rasti s prevzemi ne načrtujejo, njihova širitev je vezana na lastne inovacije in širitev
nabora izdelkov. Produktno paleto elektromotorjev širijo v področje večjih moči kot so ti,
po katerih so znani zdaj, a kaj več od tega o teh novih motorjih Matjaž Čemažar ne
razkriva.
Elektromotorje, ki bodo krojili njihovo prihodnost, so postavili v ospredje prodajne
konference, ki so jo imeli nedavno na Soriški planini. Tam so predstavili tudi izdelke, v
katere so vgrajeni njihovi elektromotorji in te je bilo mogoče tudi preizkusiti.

E-mobilnost: motorji za volkswagen ID.3, audi e-tron …
V Domelu so se že pred leti usmerili v razvoj novih tehnologij e-mobilnosti. Za razvoj in
proizvodnjo glavnega pogona za električne avtomobile se sicer niso odločili. »Potreb po
pomožnih elektromotorjih na novih platformah električnih in hibridnih vozil je več kot
19
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dovolj. Usmerili smo se v dele avtomobila, ki so v avtih z bencinskimi ali dizelskimi
motorji še klasično gnani prek jermena in pogonskega motorja, v hibridnih in električnih
vozilih pa postajajo ti pogoni povsem električni. Gre za elektromotorje za pogon različnih
vodnih in oljnih črpalkah, kompresorjev za klimatsko napravo, …,« pove Čemažar.
Domel je v avtomobilski industriji TIER 2 dobavitelj, njegovi deli pa so vgrajeni v
avtomobile znamk BMW, Daimler, Audi in VW. V volkswagen ID.3 je vgrajena četrta
generacija e-kompresorja, ki ga poganja Domelov elektromotor, v audijevem e-tronu so
njihove komponente za vodno črpalko za hlajenje baterije, v električnem golfu pa je
tretja generacija kompresorja za klimatsko napravo, je povedal Jaka Kavčič, direktor
Domelove prodaje in marketinga.

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

V podjetju na trgu avtomobilske industrije ustvarijo dobro četrtino vseh prihodkov.

Foto: Mateja Bertoncelj

To so Domelovi električni motorji, ki so vgrajeni v
avtomobile, sesalnike, vrtna in ročna orodja ...
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Električni pogon za kolesa
V Domelu so razvili tudi električni pogon za kolesa in po Soriški planini se je bilo že
mogoče zapeljati z njihovimi testnimi kolesi. Projekt poteka v sodelovanju s podjetjem
Podkrižnik. Kaj več o njih pa še ne razkrivajo.

Baterijska vrtna orodja
Drug pomemben segment v katerega se usmerjajo so baterijska orodja, kjer si obetajo
rast z vstopom v nove aplikacije oziroma v nova orodja in h novim kupcem.
Z ec-motorji (elektronsko komutirani motorji), ki so vgrajeni v vrtna orodja kot so vrtne
kosilnice in motorne žage, ustvarijo že več kot deset milijonov evrov letnih prihodkov.
»Gre za hitro rastoč segment naše prodaje. Ta orodja, naša kupca tu sta oba velika
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ponudnika Husquarna in Stihl, so zaradi svoje ekološke sprejemljivosti vedno bolj
priljubljena. Pa tudi lokalne oblasti v mestih marsikje spodbujajo njihovo uporabo, saj ne
dovolijo več bencinskih orodij za urejanje mestnih parkov,« pojasni sogovornik.

Baterijska ročna orodja
Z ec-motorji so vstopili na trg baterijskih ročnih orodij kot so vrtalniki in brusilniki. Lani
so s tem motorji vstopili tudi na trg orodij za gradbeništvo kot so denimo akumulatorski
vrtalniki betona, žage za razrez asfalta, ipd. »Nova tržna niša, je za vstop tehnično
zahtevna, vendar zato za Domel zanimiva, saj le tako lahko vnovčimo naše kompetence
in sledimo strateški usmeritvi dviga dodane vrednosti,« pove Matjaž Čemažar.

21

23.09.2020

Dnevnik - Moj dom

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 4

1/1

Površina: 132 cm2

Novosti pri graditvi objektov
Vprašanje: Slišim, da se znova pripravljajo spremembe na področju graditve objektov.

Mi lahko

na kratko razložite, kaj se bo spremenilo?

Odgovor: Resje, v postopku sprejemanja je nov gradbeni zakon, ki bo prinesel kar nekaj

novosti in tudi administrativnih razbremenitev v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja. Če le na kratko povzamem bistvene spremembe: uvaja se nov gradbeni pojem, to je »manjša rekonstrukcija«, gradnjo se bo lahko začelo že na osnovi dokončnega

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

(in ne pravnomočnega) gradbenega dovoljenja, kar bo dela pospešilo, plačilo komunal-

nega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, poenostavlja se postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja, omogoča se sklepanje pravnih poslov z neka.terimi nelegalnimi objekti

...

Opozarjam, da zakon še ni sprejet, je pa v zakonodajnem

postopku (postopku sprejemanja).

Vprašanje: Pred časom seje veliko govorilo tudi o možnosti rušenja objektov, ki so črn?
gradnje. Ali drži, da po novem rušenje ne bo več dopustno, če bo šlo za hišo, v kateri

družina prebiva?
Odgovor: Drži, ta sprememba bo skoraj zanesljivo vključena v novi gradbeni zakon, saj
bo šlo za uresničitev odločbe Ustavnega sodišča RS. Odstranitev objektov, ki nekomu
predstavljajo dom, po novem ne bo več mogoča, dokler o tem ne bo presodilo sodišče, ki
predvideva se, da bo rušenje takih črnih grabo tehtalo sorazmernost takega posega
denj odloženo. Šele če bo sodišče ugotovilo, da pri taki gradnji ne gre za dom, bo lahko

-

pristojni inšpektor odredil odstranitev takega objekta (izvršbo), v nasprotnem primeru

pa ga bo odložil za obdobje petih let.
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sobnosti

gradnjo prve in
za
denimo, je bil objavljen 31.
julija 2019, pa do danes še vedno nimadruge

izvajalca

etape,

gospodarstveniki so na nedavni
Dnevnikovi okrogli mizi opozarjali
na dejstvo, da so gospodarsko

Leta

2010

je bil v naši

dnji

večji

infrastrukturni projekt,

15

še

avtoceste

zadnji

in se gradnja prve in druge
začne takoj po izbiri izvajalca del.
je

Bi lahko ocenili, koliko podjetja

manjkajoči

mimo
odsek

dejansko izgubljajo zaradi slabe

Od

tedaj

avtoceste

to

povezave,

partizanka

brez

za

vzamemo

primer

od

dela po sistein je dejansko odvis-

pravočasnosti

dobave

materiala

ceste

z

ter

Uršnih

preko

cesta

sel,

v povprečju 45 kilometrov na

ceste

ubijajo. Ubijajo voljo kako-

vostnega kadra,

ubijajo

da bi se vozil v Belo kra-

in polizdelkov v proizvodnjo.
Proizvodna dejavnost se bo razvijala
tudi v prihodnjih letih ob razvoju pro-

jino,

električne in IKT-infrastrukture.
Dodana vrednost na zaposlenega dosega
v regiji 59-660 evrov, kar je največ v Slo-

težko prevozen.

metne,

poimenovana

tako

visokega tveganja. Potovalna hitro-

Te

Navsezadnje

potencialne
pelješ

visokega

trov

obstoječa

so

Gorjancev ter drugi dve

Belo krajino,

st je nizka,
uro.

da

moramo,

preko

vezavi

avtomobilsko industrijo,

tudi
pa

me-

611

je ob

sneženju

zgradiš

kakovos-

prelaza, ki
Če

investitorje.

preko

tno hitro cesto, je to povsem druga zgod-

ba.

Gospodarski in

tudi turistični tokovi

Visoka dodana vrednost ustvarja
nova kakovostna delovna mesta, s tem

je

pa tudi razvoj mest in naselij v regiji.

rimskih časih. Te poti so torej vedno bile

veniji.

pač gredo preko naše regije.

in
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se

nujno po-

na

etape

povezave?

prometne

Zavedati

pa so proizvodne, ki
trebujejo kakovostne
ceste
v regiji

»just in time«

Ločletni

povprečni

sen

cesta

mu

celoten

tojni izdajo gradbeno dovoljenje še to je-

nič več. Ključne gospodarske dejavnosti

Če

delu

obremenjenem

regiji končan za-

Ljubljana-Zagreb.

zastojev.

promet

javnost.

bila težja tovorna vozila. Te uradne
številke povedo vse, zato je čas, da pris-

Kako vi gledate na to?

Trebnjega,

dnevni
zavajajo

so

najmočnejša regija v državi, pa vendar
morajo prositi za vsak meter ceste.

kilometrov

najbolj

Na

letni

vozil,

20.394 vozil, od tega je
bilo 19-440 osebnih vozil, motorjev, avtobusov in lahkih tovornih vozil, preostalo

Dolenjski in belokranjski

slabih

povprečni

tovornih

20.000

na-Krka je bil
dnevni promet

izbranega izvajalca.

mo

cesti

ni

Prav

to je

bilo

so

križišče

Novo

pomembnih

mesto

poti

že

v

še danes.

mizi

na omenjeni okrogli

izpostavil direktor šentjernejskega L-Teka
Radko Luzar, namreč, da je šentjernejsko

Ali je kakšno podjetje, ki

gospodarstvo z zgraditvijo avtoceste

slabih cestnih povezav premislilo?
Da, bilo je več podjetij iz predelovalnih

izjemno zacvetelo.

dobro prometno povezavo se regija zač-

Z

ne razvijati,

postane gospodarsko bolj

za-

nimiva za vlaganja. Kot regija že skoraj 70
odstotkov prihodkov ustvarimo na tujih
trgih.

Največji

izvozniki regije

so

Revoz,

Adria
Krka,
Mobil,
Automotive,
TPV
Adient, Urša, Trimo, Rem, Tomplast in
veliko drugih. Tudi Bela krajina ima nekaj
močnih izvoznikov, kot so podjetja Akrapovič, Adria Dom, Polycom, Kolpa, Beti,
Cablex

-

Plastik,

Kambič in

več

manjših

podjetij. V vseh občinah regije se kaže gospodarski razvoj. V regiji
je bilo lani

28.740 zaposlenih, kar je šest odstotkov
več kot leto prej. Toliko zaposlenih tudi v
najboljših letih pred krizo leta 2008 nikoli ni bilo. S kakovostno prometno infrastrukturo si seveda tudi bolj konkurenčen,
tako za domače kot tuje vlagatelje.

iz

sporočili civilni iniciativi

Mačkovca,

njihovo

ki nasprotuje trasi skozi

krajevno skupnost?

Z izjavami,

da bo na novi hitri štiripasov-

si je zaradi

dejavnosti. Dober primer je Danfoss.
ta

1992

je bila

Danfossova

Le-

investicija

v

Črnomlju ena prvih tujih investicij v Sloveniji, že v prvih letih proizvodnje pa so
tuji lastniki opozarjali na izjemno slabo

povezavo z Belo krajino. Ob zgraditvi nove proizvodne hale je tudi država

cestno

obljubila gradnjo nove
je bilo v podjetju več

ceste.

kot

Še

1000

leta

2011

zaposle-

nih. Toda v določenem trenutku, ko se je
novi lastnik odločal med Slovaško in Slovenjo, se je odločil za prvo. Na Slovaškem so se zavedali, kako nujna je urejena

celotna infrastruktura, od prometne-

ga do električnega omrežja, pa tudi drugi segmenti, kot so zdravstvo, šolstvo. Z
vlaganji v prometno in električno infras-

trukturo so bili bistveno hitrejši kot mi.
Čisto

Kaj bi torej

se je zanimalo

za investiranje v regiji, pa

konkretno, kaj bo nova cesta

prinesla regiji? Kaj pričakujete?

Prinesla bo veliko pozitivnega za vse.

Ba-

riera Gorjanci je namreč izjemno močna.
Ena

je v glavah,

druga pa je resnična,

da
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sploh

do Bele krajine.

prideš

Prepričan

da se bodo tudi mladi lažje odločali
za Belo krajino kot lokacijo, primerno za
sem,

življenje, za razvoj podjetniške dejavnos-

ti, za zaposlitev. Cesta bo prinesla, tako
kot v Šentjerneju in Trebnjem, višjo dodano vrednost, višje plače, boljšo kakovost

življenja za vse. Možnosti na obsto-

ječih lokacijah za postavitev novih obratov je dovolj, možne

bistveno

bo

se

so širitve,

izboljšala

povezave,

logistika,

pretok ljudi in blaga bo bistveno bolj kako-

vosten

in

hitrejši

ter

z

bistveno

manj

tveganji na cesti.

Nedavno ste navrgli zanimiv podatek,
da so dolenjska in belokranjska podjetja
v zadnjih desetih letih plačala
374,4

državi

milijona evrov davka od dobička,

medtem ko je cesta do Malin,
vključno s predorom, ocenjena na
315

milijonov evrov. Torej bi lahko

rekli,

da so jo podjetja na neki način

že odplačala.
Seveda, ponovno pa poudarjam, da to ne
bo le cesta za Belo krajino ali za našo regijo, ampak bo cesta
mena.

S

mednarodnega po-

pravim povezovanjem in sodelo-

vanjem

med

sosednjimi

možnost

Slovenija

državami

sofinanciranja

ima

iz

sredstev EU. Država naj zato čim prej
pridobi dodatna sredstva,
tudi od EU,
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kljub

okoli

da je zaradi pritožb v zraku

temu

milijonov

40

evrov

nepovratnih

sredstev za prvo in drugo etapo. Skrajni
čas je, da se nova državna investicija v
naši regiji začne. x
Zavedati se

moramo, da so
obstoječa cesta
čez Gorjance ter

preostali dve
povezavi z Belo
krajino,

tako

imenovana

partizanka ter
cesta skozi
Uršna sela,

ceste visokega
tveganja.
Te ceste

ubijajo voljo
kakovostnega
kadra, da bi se
vozil v Belo

krajino, ubijajo
potencialne

investitorje.
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□ Vida Kocjan

□STA/Tammo Petelinšek, Pixabay

Predsednik vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič je prejšnji teden
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predstavil predlog ukrepov za poenostavitev poslovanja na davčnem, gospodarskem in
okoljskem področju. Pri tem gre v nekaterih primerih tudi za predloge nižjih davkov.

Poenostavitev poslovanja,

manj birokracije in nižji davki

Strateški

nja dejanskih stroškov,

ca
po

ljali sojih tri mesece in imeli devet

poročil, je izpostavil Simič.

dohodnine. Med predlogije tudi ukinitev
ugotavljanja davčne osnove z upošteva-

navali veliko število predlogov za

Poenostavitev

njem normiranih odhodkov pri prihodkih

birokratizacijo

na davčnem področju

do 100 tisoč evrov in znižanje odstotka
normiranih odhodkov, kar velja za pod-

sej. Iz

svet

je predloge

leta, nekatere pa v naslednjem letu,
končanih rokih za oddajo različnih

pripravil

v treh delovnih skupinah. Priprav-

gradiva je razvidno,
oziroma

da so obravde-

poenostavitve.

Svoje predloge so prejšnji teden na Brdu
pri

Kranju predstavili koaliciji.

gi so zdaj

Predlo-

v obravnavi, preučuje jih tudi

ministrstvo za finance, napovedanih
je že nekaj dopolnitev in sprememb. O
predlogih bo odločala še vlada pod vodstvom

Janeza Janše.

Spremembe že v nekaj mesecih
V prvi skupini je pripravljenih 28 pre-

V tem sklopu

skupina predlaga števil-

čnem področju,

in sicer skupina predlaga

nju tudi specifičen, pa bo laže obravnavati skozi razpravo v naslednjih tednih.
Nekaj predlogov bi lahko uvedli do kon-

nin v najem predlagajo odpravo uveljavlja-

(okoljski sklop), kije po njegovem mne-

stopnje

be. Predlagajo še uvedbo šestega dohodninskega razreda z 10-odstotno davčno

nega pri odsvojitvi tega, z 20 na 15 let.
Hkrati predlagajo znižanje davčne stopnje
iz kapitala za 10 odstotkov, oziroma s 27,50
na 25 odstotkov. Pri oddajanju nepremič-

konferenci,

zvišanje normi-

znižanje

socialni prispevki in podobno. Uvedli naj
bi en vplačilni račun. Vse navedene predloge v gospodarstvu ocenjujejo kot pravilne. Spremembe naj bi bile tudi na dav-

tretjega

novinarski

in

jetja in samostojne podjetnike.

skrajšanje roka, po katerem se dohodnina
ne plača od dobička iz kapitala, doseže-

na

odhodkov

ne poenostavitve tako pri oddajanju davčnih obrazcev za podjetja in samostojne
podjetnike kot pri plačevanju različnih
obveznosti, kot so akontacije dohodnine,

dlogov, v drugi 16 in v tretji 30. Prve dve
skupini je Ivan Simič podrobno predstavil

ranih

Splošno dohodninsko davčno olajšavo

bi zvišali s 3500 na 4000 evrov, kar pomeni manjšo dohodnino za fizične ose-

stopnjo za dohodke ali davčno osnovo

nad milijon evrov. S tem po nekaterih
navedbah želijo pridobiti predvsem tiste, ki zaradi previsokih davkov v Sloveniji svoje poslovanje prenašajo v tujino.
Nadalje predlagajo, da bi upokojencem
omogočili, da po upokojitvi, če to želijo,
lahko še naprej delajo in poleg plače, od
katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo celotno pokojnino.

26

24.09.2020

Demokracija

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 26

2/2

Površina: 717 cm2

Največ zanimanja

je na predstavitvi

požel predlog

uvedbe

Manj birokracije in

socialne

Med predlogi je na primer med drugim
premik datuma izplačila plač v državni
upravi s 5. do

15. v

mesecu.

Natančne preračune bo opravilo

ne, brez izračunov.

striji je

ta

višina

Za primerjavo: v Av-

5500

evrov.

V

skupini

so pri določitvi zneska zasledovali rav-

in

učinkom za posameznika. Pri
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80

na

60 odstotkov,

s

je še vedno malo.

V gospodarstvu
predloge skupine

gane olajšave, še ni. Izpostavil paje uvedbo 6. razreda v dohodninski lestvici, kjer

za debirokratizacijo

bi z vsakim posameznikom, ki bi v državi ostal, dosegli pozitiven učinek. Izračun

oziroma poenostavitev

Manj administracije tudi na

okoljskem področju
V skupini za debirokratizacijo predla-

gajo še številne druge poenostavitve, ko
so na

poslovanja, manj

ki bi jih nekdo

prijavil za dohodnino, namreč pokaže,

primer poenostavitev aktivnosti

točki eVem, nepotrebno poročanje
Statističnemu uradu RS in nekatere pona

administracije in

da bi po starem sistemu plačal slabih 1,5
milijona evrov dohodnine, po novem
predlogu pa dobrih 700.0000 evrov.
Pri zmanjšanju obdavčitve pri kapital-

enostavitve pri čezmejnem poslovanju.

ponekod nižje davke

Spremembe predlagajo tudi na okolj-

skem področju (tretji sklop), kjer cilje
administrativne razbremenitve uresni-

pozdravljajo.

skih dohodkih s 27 na 25 odstotkov velja,
da si številni dividend ne izplačujejo, ker

čuje

tudi osnutek

zakona,

olajšavah pri uvedbi socialne kapice bo

ki je

novega

gradbenega

čas v razpravi.

Pri tem
gre za poenostavitve pri manjših rekonstrukcijah, začasnih objektih, odpravljanje ovir pri legalizaciji objektov, pa tudi
ta

do izpada prišlo, je dejal, vendar pa je
da bi se v Slovenijo vrnile nekatere
multinacionalke. Primerjava med neto

pri pridobivanju uporabnega dovoljenja

Nižja obremenitev plač

plačo zaposlenega v Beogradu in

v Lju-

za legalno

Glede višine socialne kapice v znesku
6000 evrovje ta določena na osnovi oce-

bljani namreč pokaže, da ob

evrov

2018.

V splošnem

je več

pa velja, če je nižji davek,

kot v

čimer bi se spremenila efektivna obdavčitev prihodkov s 4 na 8 odstotkov, kar

proračunu bi povzročile nekatere predla-

žal.

več

Sloveniji.

nih odhodkov z

tem, kakšen izpad prihodkov v

upajo, da se bo odstotek obdavčitve zni-

dobrih 3700 evrov neto plače

račun

Pri pojasnjevanju predlogov sprememb

na 3 milijonih neto plače,

napovedujejo tudi na
zakonodaje.

in gradbene

Pri normiranih samostojnih podjetnikih skupina predlaga znižanje normira-

je Simič pojasnil, da natančnih preračuo

okoljske

novesje med izpadom prihodkov za pro-

ministrstvo za finance

nov

zapletov

administrativnih
področju

kapice zn zaposlene z hrutn plačo nad 6000 evrov, pri čemer je Simič
pojasnil, da mora biti pri tem meja taka. da bo sprejemljiva za vse.

izplačil dividend.

cilj,

10.000

bruto plače zaposlenemu v Srbiji

ostane

zgrajene stavbe pred letom

Postopki bodo predvsem enostav-

nejši. E3
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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 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.
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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.
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.
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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, toplotno-izolacijske 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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Varis bo izdeloval tudi kopalnice iz lesa
in druge montažne objekte
Lendava, 23. septembra - Lendavski Varis, eden vodilnih izdelovalcev gotovih
kopalnic v Evropi, po lanskem izjemno uspešnem letu gradi novo dvorano,
vredno 2,5 milijona evrov, v kateri bodo izdelovali tudi kopalnice iz lesa in druge
montažne objekte iz trajnostnih materialov. Med koronsko krizo niso imeli

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

zastojev niti v podjetju niti pri montažah v tujini.

Objekt, velik 2500 kvadratnih metrov, gradijo poleg obstoječih obratov in z lastnim
denarjem. Začeli so avgusta, končan bo do konca leta. Kot je za STA povedala direktorica
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Sabina Sobočan, so nekaj časa kolebali, ali v negotovih časih graditi, ko so dobili gradbeno
dovoljenje, pa so začeli. A ne zato, da bi povečevali obseg prodaje, ampak predvsem za to,
da bi z novimi izdelki, to je montažnimi objekti, ustvarili višjo dodano vrednost.
"Ta že zdaj dosega skoraj 50.000 evrov na zaposlenega, vendar želimo razvijati nove
izdelke, saj se brez inovacij in vlaganj ne moreš obdržati med vodilnimi. Zdaj največ, tri
četrtine, zaslužimo v Nemčiji, kjer imamo 15-odstotni tržni delež, pomembna trga sta tudi
Avstrija in Švica. A želimo se razširiti še na kakšen trg, vse pa se razvija v smeri trajnostne
in modularne gradnje. Ker smo take objekte sposobni izdelovati, so nam v izziv; zakaj bi
torej samo kopalnice," pojasnjuje Sobočanova.
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Gotove kopalnice iz samozgoščevalnega lahkega betona ostajajo njihov glavni izdelek. V
preteklosti so jih največ poslali v hotele, zdaj je tega nekoliko manj, zato pa je večje
povpraševanje pri stanovanjih, bolnišnicah, študentskih domovih in domovih za starejše.
Zdaj proučujejo predvsem les, ki bo zamenjal betonsko ogrodje, in njegovo obnašanje v
vlažnih prostorih.
Za letos imajo zmogljivosti zasedene, po lanskem rekordnem letu, ko so zaslužili 31,4
milijona evrov in glede na leto 2018 prihodke povečali za 74,5 odstotka, pričakujejo
podoben izid. Lani so izdelali 4492 kopalnic oziroma dobrih 84 odstotkov več kot leto prej.
Konec lanskega leta so sklenili 5,5 milijona evrov vredno pogodbo za izdelavo 800 kopalnic
v študentskem domu na Dunaju. Večino so jih tja že poslali, do konca leta bodo načeloma
vse. Za prihodnje leto imajo po besedah Sobočanove podpisanih kar nekaj pogodb.
Varis je v zadnjih petih letih prihodke povečal za dvainpolkrat, s polno paro pa so delali tudi
med letošnjo koronsko krizo. Enako velja za njihove monterje v tujini, ki so potovali
predvsem v Nemčijo. Na čakanju ni bil nihče, tudi okoli 60 Hrvatov in Madžarov, ki delajo pri
njih, je pravočasno dobilo potrdila, da so lahko nemoteno prehajali mejo.
So se pa, kot poudarja direktorica, na nove razmere dobro pripravili in se prilagajali. Delavci
so dobili vse uradne dodatke, pa še podjetje je nekaj primaknilo.
Edina težava, ki jo imajo v Varisu in ni nova, je pomanjkanje delavcev. Zdaj jih je 250, a
kvalificirane keramičarje, pleskarje, monterje, elektrikarje, zidarje in tudi inženirje težko
dobijo, prav tako nekvalificirane delavce. Iščejo pa tudi kader za delo na terenu,
organizacijo in načrtovanje.
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Medtem ko plače v gradbeništvu dosegajo 75 odstotkov povprečne slovenske plače, je bila
bruto plača v Varisu februarja okoli 1730 evrov, to pa je bilo nad 98 odstotki omenjenega
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povprečja.
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Energetska sanacija stavb in učinkovitost dela
Prispeval Miša Hrovat
Objavljeno 23 September 2020
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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.

Energetska sanacija stavb in trajnostna gradnja
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GBC Slovenija si na slovenskem trgu prizadeva spodbujati trajnostno gradnjo in se zato osredotoča predvsem na
energijsko uspešnost ne le pri nove nizkoenergijske hiše ali pasivne hiše , pač pa tudi pri obnovi obstoječih stavb. Po
besedah 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.

Energetska sanacija stavbe in fasada objekta
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.
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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 JUBOLINter 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.

Toplotna izolacija pri energetski sanaciji stavbe
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, toplotno-izolacijske
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.
Fotografije: Ivan Pisar Vanč
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Javni razpis za občinske štipendije
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Posted date: 23. 9. 2020

Občina Trbovlje že vse od leta 2002 dodeljuje občinske štipendije, s katerimi želi prispevati k višji
izobrazbeni strukturi prebivalstva in hkrati razbremeniti družinske proračune prejemnikov štipendije.
Javni razpis za študijsko leto 2020/2021 je odprt do 8. oktobra 2020. Vlogo za pridobitev štipendije
lahko oddajo vsi redni študentje dodiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo (programi 1.
bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi).
Pri točkovanju pravočasnih in popolnih vlog bodo skladno z objavljenim seznamom deficitarnih
poklicev oz. poklicev pomembnih za občino Trbovlje prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za naslednje
poklice: zdravniki splošne medicine in specialisti ter strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture,
ekonomije in prava.
Vloga in informacije o javnem razpisu so objavljene na spletni strani Občine Trbovlje po kategorijo “za
občane” in zavihku “javni razpisi” https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.
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