
Število objav: 12
Internet: 4
Tisk: 8
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0

Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 27. 6. 2020



2

Slovenija:

Internet Naslov Nemška podjetja kažejo znake okrevanja

Zaporedna št.
1

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Gospodarstvo v svetu; 26. 6. 2020

Avtor STA

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...točke, potem ko je bila maja pri 88,3 točke. Podjetja še vedno odpuščajo, a manj intenzivno, so sporočili z inštituta. 
Razmere so najbolj spodbudne v , kjer je vrednost kazalnika 1,3 točke (maja -4,5 točke). Največje gradbeništvu
izboljšanje razpoloženja je medtem opaziti v storitvenih dejavnostih, kjer se je vrednost... 

Internet Naslov Še 366 mest na srednjih šolah z omejitvijo vpisa in 4064 mest na ostalih šolah

Zaporedna št.
2

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Šolstvo; 26. 6. 2020

Avtor STA

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik in logistični tehnik. V programih nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja pa so mesta še v , kmetijstvu, živilstvu, lesarstvu in gastronomiji. Med srednjimi strokovnimi gradbeništvu
programi je največ zanimanja za programe kozmetični tehnik, ekonomski tehnik,... 

Internet Naslov Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij

Zaporedna št.
3

Medij Napovednik.com, Slovenija

Rubrika, Datum ostalo; 26. 6. 2020

Avtor Unknown

Teme Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...standardom SIST EN-50110 Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in 
postrojih V skladu z dogovorom z  ( ) bodo pooblaščeni in nadzorni  za Inženirsko zbornico Slovenije IZS inženirji
udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem 
poklicnem usposabljanju... 

Tisk Naslov Kaj se skriva za vojno napovedjo nevladnikom

Zaporedna št.
4

Medij Večer - V soboto, Slovenija Stran: 12
Površina: 1.584 cm
2

Rubrika, Datum V soboto; 27. 6. 2020

Avtor Goran Forbici

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...projektantskih rešitev, temveč za varstvo zdravja, voda, tal, kulturne dediščine, zavarovanih vrst rastlin in Živah. Zato 
ne zaposlujejo arhitektov, , statikov in , temveč v prvi vrsti biologe, umetnostne zgodovinarje, inženirjev gradbenikov
morda pravnike. Nova ureditev jih tako postavlja pred nemogočo nalogo. A še bolj skrb zbujajoče... 

Tisk Naslov Podelili inženirske iskre

Zaporedna št.
5

Medij Gorenjski glas, Slovenija Stran: 3 Površina: 340 cm2

Rubrika, Datum Aktualno; 26. 6. 2020

Avtor Mateja Rant

Teme Inženirska dejavnost, inženirji

Povzetek
...Podelili  iskre Predsednik države Borut Pahor je v torek slovesno podelil priznanja  iskra za inženirske inženirska
najbolj inovativne dosežke za leto 2020. Med dobitniki so tudi Strokovna gimnazija Šolskega centra Kranj... 
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Tisk Naslov Agra v predvidenem terminu

Zaporedna št.
6

Medij Vestnik Murska Sobota, Slovenija Stran: 6 Površina: 222 cm2

Rubrika, Datum Gospodarstvo; 26. 6. 2020

Avtor T. M.

Teme Inženirska dejavnost, inženirji

Povzetek
...najema sejemskega razstavnega prostora po pogojih razstavljanja, ki se nanašajo na primer višje sile. Zaradi 
epidemije koronavirusa so letos že odpovedali  in Green in ju premaknili v naslednje leto, zdravstveni sejma Megra
sejem Medical, ki bi moral biti maja, pa bo predvidoma septembra letos. T. M. Če bo Pomurski sejem... 

Tisk Naslov Namesto 240 le 75 kilometrov cevovodov

Zaporedna št.
7

Medij Štajerski tednik, Slovenija Stran: 2 Površina: 429 cm2

Rubrika, Datum Aktualno; 26. 6. 2020

Avtor Mojca Zemljarič

Teme Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Povzetek
Spodnje Podravje Na poti proti skupnemu projektiranju vodovoda Namesto 240 le 75 kilometrov cevovodov Župani 
občin Spodnjega Podravja so v tem tednu na temo regijskega vodovoda ponovno sedeli za mizo. Verjetno je bil to že 
kakšen 20. kolegij na isto temo in končno, če bo odločitev o oddaji 

Tisk Naslov Rojstni dan si deli s Slovenijo

Zaporedna št.
8

Medij Gorenjski glas - Deželne novice, Slovenija Stran: 13 Površina: 565 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 26. 6. 2020

Avtor Ivanka Korošec

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...obsežno poškodbo glave so mi zdravniki svetovali, naj se vpišem na manj zahtevno fakulteto. Ampak jaz sem se 
vpisala na dodiplomski študij na Fakulteto za  in geodezijo - smer Geodezija in geoinformatika. Dokazala gradbeništvo
sem jim, da se motijo, saj sem študij dokončala z lepimi ocenami. Potem sem se vpisala na drugo... 

Internet Naslov DL: Preboj Radna vas - Pesek z gradbišča nič več na travnike

Zaporedna št.
9

Medij Lokalno.si, Slovenija

Rubrika, Datum ostalo; 26. 6. 2020

Avtor Rok Nose

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...krize, ki je nato sledila, ni bilo dovolj velikega odvzema materiala, le nekaj 10.000 kubičnih metrov na leto. Več ga je 
v zadnjih dveh letih, ko se je  postavilo na noge.»Izvajalec je naredil približno 80 odstotkov preboja, gradbeništvo
sočasno pa poteka tudi urejanje brežin,«ocenjuje župan, s katerim smo se pretekli... 

Tisk Naslov GRAJSKA PRAVLJICA NA GRADU PODSREDA JE ZAŽIVELA

Zaporedna št.
10

Medij Oko, Slovenija Stran: 7
Površina: 1.507 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 26. 6. 2020

Avtor Unknown

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...apartmaji in sobe na gradu urejeni in že pričakujejo prve goste. Za izjemno delo in sodelovanje se je Krajčeva 
zahvalila projektantu Gorazdu Furmanu,  GES in podizvajalcem za korektno opravljeno delo, Alešu gradbeništvu
Vodebu za opravljen nadzor, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije - območni enoti Celje... 
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Tisk Naslov Zaznali so dvanajst prekrškov

Zaporedna št.
11

Medij Rogaške novice, Slovenija Stran: 4 Površina: 428 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 26. 6. 2020

Avtor Karmen Cvirn

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...izvajali postopki z vseh področij dela, največ pa s področja varovanja cest in kolesarskih povezav, komunalnih 
odpadkov. Obravnavali so primere s področja  (postavitev enostavnih objektov brez ustreznih Gradbenega zakona
dovoljenj oz. postavitev drugih zahtevnejših objektov, za katere bi potrebovali gradbeno dovoljenje, nevarne... 

Tisk Naslov Robustna fasada

Zaporedna št.
12

Medij Hiše, Slovenija Stran: 152
Površina: 1.794 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 26. 6. 2020

Avtor Urška Gregorič

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...rešujejo v drugih strokah ali v naravi. Zadnjih deset let se inovacij že lotevamo s tovrstno strategijo in mislim, da je 
zelo uspešna - opazovanje narave ter  in medicinskih strok. Za konec, kakšni so vaši upi za prihodnost inženirskih
arhitekture? Občutek imam, da je v zadnjih letih prišlo do nekakšne konkurence med arhitekti,... 
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Sta.si 26.06.2020 
Friday, 15:11Country: Slovenia

https://www.sta.si/2779838/nemska-podjetja-kazejo-... 1 / 1

Nemška podjetja kažejo znake okrevanja
Okrevanje nemških podjetij po pandemiji že poteka, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada 
Destatis in münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Prihodki podjetij iz nefinančnega sektorja so se maja v 
primerjavi z aprilom povečali za 3,3 odstotka, izboljšale so se tudi zaposlitvene namere podjetij.

Prihodki podjetij iz nefinančnega sektorja so se maja v primerjavi z aprilom po podatkih Destatisa povečali za 3,3 
odstotka, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. To je sicer le delno okrevanje, potem ko so marca in aprila prihodki 
upadli za 7,5 oz. 10,8 odstotka.

Podjetja so bolj optimistična tudi na kadrovskem področju. Vrednost kazalnika zaposlovanja, ki ga izračunava 
münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, je junija dosegla 92,3 točke, potem ko je bila maja pri 88,3 točke. 
Podjetja še vedno odpuščajo, a manj intenzivno, so sporočili z inštituta.

Razmere so najbolj spodbudne v gradbeništvu, kjer je vrednost kazalnika 1,3 točke (maja -4,5 točke). Največje 
izboljšanje razpoloženja je medtem opaziti v storitvenih dejavnostih, kjer se je vrednost kazalnika junija v primerjavi z 
majem povečala za 10,6 točke na minus tri točke.

V trgovini se je vrednost kazalnika zaposlovanja izboljšala za 8,4 točke na -11,6 točke, v proizvodnji pa za tri točke na 
-26,2 točke.

 

Sta.si 26.06.2020 
Petek, 15:11Država: Slovenija

https://www.sta.si/2779838/nemska-podjetja-kazejo-... 1 / 1

Sta.si 26.06.2020 
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https://www.sta.si/2779838/nemska-podjetja-kazejo-znake-okrevanja
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Sta.si 26.06.2020 
Friday, 17:55Country: Slovenia

https://www.sta.si/2779933/se-366-mest-na-srednjih... 1 / 1

Še 366 mest na srednjih šolah z omejitvijo vpisa 
in 4064 mest na ostalih šolah
Na razpisu za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21 se je na skupno 23.362 (lani 23.126) razpisanih mest prijavilo 
19.262 kandidatov. V prenosnem roku jih je prijavo preneslo 1187, od tega 6696 na šolah z omejitvijo vpisa. Za novince 
je še na voljo 4064 prostih mest, na šolah z omejitvijo vpisa pa še 366. Vpisi bodo od 30. junija do 6. julija.

Kot so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se je v programe nižjega poklicnega 
izobraževanja prijavilo 507 kandidatov (lani 484), srednjega poklicnega izobraževanja 3726 (3732), od tega se jih je 74 
odločilo za vajeniško obliko izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja 8150 (7974) in v gimnazijske programe 
6879 (6621), od tega 5546 (5386) v program splošne gimnazije in 1333 (1235) v programe strokovnih gimnazij.

Za novince je še vedno na voljo 4064 prostih mest (lani 4277), in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja še 
189 (220), srednjega poklicnega izobraževanja še 2613 (2437), srednjega strokovnega izobraževanja še 1179 (1227), v 
programih gimnazij pa še 83 (393) mest, od tega v splošnih gimnazijah 26 (lani 266), v programih strokovnih gimnazij pa 
57 mest (127).

Letos se je več novincev prijavilo v gimnazijske programe in programe srednjega strokovnega ter poklicnega 
izobraževanja. Dovolj mest je sicer še v vseh vrstah izobraževalnih programov, v gimnazijskih programih je sicer še 
dovolj mest na voljo predvsem v krajih zunaj večjih središč.

V okviru srednjega strokovnega izobraževanja je letos manj zanimanja za gastronomijo, več pa za program ekonomski 
tehnik. Dovolj mest je sicer na voljo še v večini programov srednjega strokovnega izobraževanja, kot so gastronomsko-
turistični tehnik, geodetski tehnik, hortikulturni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni 
tehnik in logistični tehnik. V programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja pa so mesta še v gradbeništvu, 
kmetijstvu, živilstvu, lesarstvu in gastronomiji.

Med srednjimi strokovnimi programi je največ zanimanja za programe kozmetični tehnik, ekonomski tehnik, medijski 
tehnik, tehnik oblikovanja, predšolska vzgoja, veterinarski tehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike, farmacevtski 
tehnik, kemijski tehnik in zdravstvena nega, predvsem v večjih središčih.

Pri srednjem poklicnem izobraževanju pa je bilo največ zanimanja za programe frizer, avtoserviser, mehatronik operater, 
računalnikar, elektrikar, oblikovalec kovin - orodjar, tudi mizar, in slaščičar.

V okviru gimnazijskega izobraževanja pa so se največ vpisovali v programe splošne gimnazije, tehniške gimnazije in v 
športni oddelek gimnazije.

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 43 javnih šolah (lani 44). V programe z 
omejitvijo vpisa je prijavljenih 6696 kandidatov (5894), tako da se bo izbirnega postopka zaradi omejitve moralo udeležiti 
34,8 odstotka prijavljenih (lani 31,3 odstotka). Nekatere šole, ki ne bodo imele ponavljalcev, bodo lahko vpisale več 
novincev, so navedli na ministrstvu.

Za programe, kjer je število prijav preseglo število razpisanih mest, prostorske in kadrovske zmogljivosti šole pa to 
omogočajo, so zagotovili dodatnih 366 (lani 292) vpisnih mest v javnih šolah, in sicer 56 mest v programih nižje poklicne 
izobrazbe, 39 srednje poklicne izobrazbe, 247 srednje strokovne izobrazbe, in 24 vpisnih mest za gimnazijske programe.

Pri tem so na ministrstvu upoštevali mrežo šol, predvsem pa potrebe na trgu dela in mnenja socialnih partnerjev, pa tudi 
uspešnost prijavljenih kandidatov za vpis v posamezne vrste programov.

Vpisi v srednješolske programe bodo od 30. junija do 6. julija. Tisti kandidati, ki bodo prijavljeni na izobraževalni program 
z omejitvijo vpisa in ne bodo sprejeti, bodo lahko prijavnico za drugi krog oddali na šoli, kjer so oddali že prvotno, in sicer 
do 9. julija do 13. ure. Vse podrobnosti o tem, tudi prijavnico za drugi krog, bodo dobili na srednji šoli. Vpis učencev, ki so 
bili uspešni v drugem krogu, pa bo potekal do 16. julija, ko bo ministrstvo objavilo še prosta mesta na srednjih šolah.

 

Sta.si 26.06.2020 
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Rezervacija / nakup

Obratovanje in vzdrževanje
električnih inštalacij
Kaj: Strokovno izobraževanje
Kdaj: ponedeljek, 29.6.2020 od 12.00 do 17.00
Kje: Agencija POTI, Ljubljana, Stegne 7
Prireditelj: Agencija POTI d.o.o.
Vstopnina: 199,80 EUR + DDV

Klikni za nakup oziroma prijavo

V skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110
Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na
električnih inštalacijah in postrojih

Napovednik.com 26.06.2020 
Petek, 21:02Država: Slovenija

https://www.napovednik.com/dogodek551640_obratovan... 1 / 2

Napovednik.com 26.06.2020 
Petek, 21:02Država: Slovenija
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V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo
pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem
seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s
Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev.

Slovenski standard SIST EN 50110 obravnava obratovanje in dela oz.
vzdrževanje na električnih inštalacijah in postrojih, z njimi oziroma v
njihovi bližini in sicer od nizkonapetostnih do visokonapetostnih.

Na strokovnem usposabljanju bodo podani napotki za varno
obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev v skladu z
zahtevami Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in podrobno
razložena bodo tudi ustrezna poglavja Pravilnika o varstvu pri delu
pred nevarnostjo električnega toka.

Več o programu strokovnega seminarja si lahko preberete na prvi
zunanji povezavi.

Napovednik.com 26.06.2020 
Petek, 21:02Država: Slovenija
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Mojstri preusmerjanja pozornosti

Kaj se skriva za vojno napovedjo nevladnikom
Za katere spremembe

gre in zakaj je
bistveno, da je z

namerami Andreja
Vizjaka seznanjen

sleherni državljan, ki
mu je količkaj mar za

to, kje in kako živi
Goran Forbici,
direktor CNVOS

Kako skriti predsedni-
kov spolni škandal?
Nič lažjega. Napo-

vejmo vojno Albani-
ji." Tako nekako se v
filmu Pasji dnevi glasi

nasvet profesionalnega spin doktorja ameri-
škemu predsedniku, ki mu zaradi zapeljevanja
mladoletnice grozi, da bo izgubil volitve. Nauk
je preprost: z dobro zasnovano preusmeritvijo

pozornosti se da v politiki skriti ali spraviti čez

čisto vse. Taktika ima dolgo zgodovino in tudi
pri nas jo je marsikateri politik že do potanko-
sti izmojstril. Tudi aktualni okoljski minister
Andrej Vizjak.

Vprašajte sto ljudi, za kaj je šlo maja pri spre-
membah gradbene zakonodaje in protestih
pod geslom Narave ne damo, pa vam jih bo
devetindevetdeset odgovorilo, da za izključe-

vanje naravo- in okoljevarstvenikov. Minister
je v zadnjih dveh mesecih taktično resnično
briljiral. Ne samo, da se v nasprotju s splo-
šnim pričakovanjem očitka o izključevanju
ni branil: vsakič znova mu je, ne glede na to,

koga je imel na drugi strani, z veseljem pritr-

dil. Hkrati je postregel s podatki o financira-
nju okoljevarstvenih nevladnih organizacij iz
državnega proračuna in tako razpravo vedno
speljal v smer parazitov, prisesanih na dr-
žavni proračun. Ves mesec so bile nevladne
organizacije tako v ospredju debate o spre-

membah gradbene zakonodaje, medtem ko
so drage bolj radikalne in mnogo bolj nevar-
ne spremembe gradbene zakonodaje ostale
prezrte.

Zgodba še ni dobila epiloga, saj okoljevarstve-

ne organizacije spremembe izpodbijajo pred
ustavnim sodiščem. Poglejmo si, za katere
spremembe gre in zakaj je bistveno, da je z
Vizjakovimi namerami seznanjen sleherni
državljan, ki mu je količkaj mar za to, kje in

kako živi.

Dopuščanje gradnje brez pravno-
močnega gradbenega dovoljenja

Doslej se je gradnja večjih objektov lahko
začela šele, ko so investitorji zanje imeli prav-

nomočno gradbeno dovoljenje. Odslej investi-

torjem na pravnomočnost dovoljenja ne bo več
treba čakati. Graditi bodo lahko začeli takoj,
ko jim bo okoljsko ministrstvo izdalo dovolje-
nje, ne glede na to, ali se bo morda nanj kdo
pritožil na sodišče. Lahko se bo torej zgodilo,
da bo gradnja že stekla, nakar bo sodišče od-
ločilo, da je nezakonita, in dovoljenje razve-
ljavilo.

Minister za okolje na kritike te najpomemb-
nejše, a hkrati popolnoma spregledane spre-

membe odgovarja, da se z njo samo vračamo
pred leto 2018, češ da investitorjem tudi takrat
ni bilo treba čakati na pravnomočnost grad-
benega dovoljenja. Slovenija, pravi, je kljub

temu še danes ena najbolj zelenih držav z
visoko kakovostjo bivanja. Vendar pri tem
vztrajno pozablja omeniti dejstvo, da je pred
letom 2018 okoljsko ministrstvo gradbe-

no dovoljenje lahko izdalo šele in samo pod
pogojem, da je investitor pred tem že imel
pravnomočno (!) okoljevarstveno soglasje. Po-

stopek je bil namreč dvostopenjski: najprej je
moral investitor od Agencije za okolje pridobi-

ti okoljevarstveno soglasje, in ko je to postalo
pravnomočno, mu je ministrstvo lahko izdalo
še gradbeno dovoljenje. Od leta 2018 sta ta dva
postopka združena. Investitorju ni treba več

posebej zaprositi za okoljevarstveno soglasje,
ampak se presoja, ali je projekt okoljevarstve-

no sprejemljiv, opravi kar znotraj postopka
izdaje gradbenega dovoljenja.

Pri tem moramo poudariti, da okoljevarstve-

na presoja še zdaleč ne zaobjema zgolj vplivov
gradnje na naravo - to je le eden od predmetov
presoje. Glavna pozornost je namenjena vpli-

vom in tveganjem za bivanje in zdravje ljudi.
Kakšen bo vpliv objekta oziroma dejavnosti v
njem na podtalnico in (obdelovalno) zemljo?
Ali grozi kakšno sevanje? Bo dejavnost pov-

zročala prekomeren hrup? Kako je z nevar-
nostjo izpustov strupenih plinov? Bo morda
smrdelo? Nekateri gradbeni projekti so seveda
toliko odmaknjeni od naselij, da nimajo nepo-

srednega vpliva na ljudi. A je glede na razpr-

šenost slovenske poseljenosti takšnih gradenj
zelo malo, večina pa jih ima vpliv na naše ži-
vljenje in bivanje.

Nove spremembe torej nikakor ne pomeni-
jo samo vrnitve pred leto 2018, kot trdi mi-
nister. Na glavo ne postavljajo samo pravil izO
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2018, ampak tudi tista, ki so veljala (že daleč)
pred 2018. Ne pred ne po 2018 gradbeno do-
voljenje za objekte s pomembnejšim vplivom

na okolico ni smelo biti izdano, dokler ni bilo
pravnomočno, se pravi nesporno in dokonč-
no, po potrebi tudi s strani sodišč, ugotovlje-

no, da gradnja z okoljevarstvenega vidika
ni (preveč) škodljiva. Te osnovne varovalke
pred tveganji za zdravje ljudi od maja 2020

več nimamo.

Gradnja brez pravnomočne okoljevarstvene
presoje je tudi v izrecnem nasprotju z evrop-

sko zakonodajo. Najbolj jasno je to poveda-
lo ravno ministrstvo za okolje, ko je leta 2017
pripravilo nov gradbeni zakon: "Slovenija (je
bila) s strani Evropske komisije v zvezi s tem

že večkrat opozorjena na neskladnost z direk-
tivami s področja presoje vplivov na okolje
in ohranjanja narave in so bili zato sproženi

tudi ustrezni predsodni postopki, zato so že
sektorski predpisi to upoštevali in vsebujejo
izrecno zahtevo po pravnomočnosti soglasij
kot pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
Z integracijo teh soglasij v postopek izdaje
gradbenega dovoljenja je treba zaradi uskla-
ditve z evropsko zakonodajo zahtevati prav-

nomočnost gradbenega dovoljenja kot pogoja

za začetek gradnje.”
Ključen razlog za vseevropsko prepoved gra-
dnje brez pravnomočne okoljevarstvene pre-

soje je v preprostem dejstvu, da se nezakonito
gradbeno dovoljenje za objekte z velikim vpli-
vom na okolje da odpraviti, škode, ki bi nastala
zaradi njega, pa praviloma ne. Sodni pritožbe-
ni postopki namreč trajajo - v Sloveniji nekje
od pol leta do leta in pol. Do takrat lahko gra-

dnja precej napreduje. Ko enkrat izkoplješ
gradbeno jamo in jo zaliješ z več sto tonami

betona, izkoplješ toliko in toliko lcubikov
zemlje in tako uničiš toliko in toliko habitatov,
škode nobena sanacija ne more popraviti. Pre-

poved je torej veljala zaradi prevelikega tve-
ganja. Navsezadnje ne agencija ne ministrstvo

za okolje nista nezmotljiva. V zadnjih petih
letih je bilo pri postopkih s področja okolja in
narave namreč napačnih in zato razveljavlje-
nih 122 njunih odločitev. Odstotek napak resda
ni velik, vendar pa je, ko gre za velike gradbe-
ne projekte s potencialno velikimi negativni-

mi vplivi na zdravje in življenje ljudi ter okolje,
vsaka napaka lahko usodna. Varovalke bi zato

morali kvečjemu krepiti, ne pa jih ukinjati.

Iz varuhov zdravja in okolja
v uslužbence investitorjev

Temeljni varuhi zdravja ljudi in narave v Slo-
veniji so pristojni javni zavodi, kot na primer

zavod za varstvo narave, zavod za gozdove in

zavod za ribištvo. Zadolženi so za mnenja, ali
je določena gradnja skladna s predpisi. Če ni
oziroma je projekt preveč škodljiv, je doslej ve-
ljalo, da izdajo negativno mnenje. Po novem

pa morajo mnenja dopolniti še s predlogi re-
šitev oziroma, kot pravi novi zakon, s smerni-
cami in pogoji za izvedbo gradnje. To v praksi

pomeni, da v primerih, ko projekt ni v skladu
s pravili in zakonodajo, ne smejo več izdati
negativnega mnenja, temveč morajo zanj po-

iskati rešitev. Z novostjo ni na prvi pogled nič

narobe, celo zelo razumno zveni. Saj upravo

menda plačujemo za to, da pomaga državlja-

nom in gospodarstvu?

A naj nas to ne zavede: sprememba je proble-
matična z več vidikov. Najprej zato, ker vsak
projekt enostavno ni popravljiv. Nekaterim bi
pomagala edino selitev na drugo lokacijo. Ne-

katerim niti to ne, ker so tako škodljivi, da niso

sprejemljivi nikjer. Za nobene od teh pristojni
zavod ne more pripraviti pogojev, pod kateri-
mi bi bila gradnja možna, ker ni (vsaj) na tisti

lokaciji dopustna pod nobenim pogojem.

Druga težava je, da bi za pripravo rešitev
zavodi potrebovali znanja in kadre, ki jih
nimajo. Niso namreč bili ustanovljeni za izde-
lavo projektantskih rešitev, temveč za varstvo

zdravja, voda, tal, kulturne dediščine, zavaro-
vanih vrst rastlin in Živah. Zato ne zaposlujejo
arhitektov, inženirjev, statikov in gradbeni-
kov, temveč v prvi vrsti biologe, umetnostne
zgodovinarje, morda pravnike. Nova ureditev
jih tako postavlja pred nemogočo nalogo. A še

bolj skrb zbujajoče je, da zanjo vlada ni pred-
videla nobene rešitve. Napovedana ni nobena
kadrovska krepitev pristojnih zavodov niti jim

nihče ni obljubil dodatnih sredstev, kaj šele, da
bi vlada kaj od tega že realizirala, čeprav nova
ureditev velja že od začetka maja.

Malo verjetno je torej, da je vlada z novimi na-

logami iskreno iskala rešitve. Precej bolj verje-

tno je, da hoče z njimi pristojne zavode samo

zvito in naskrivaj prisiliti k avtocenzuri. V to,
da bodo v prihodnje namesto, da bi se mučili
s projektantskimi rešitvami, za katere niso

usposobljeni in za katere nimajo ne prostega
kadra ne časa, projektne pomanjkljivosti in
tveganja raje kar spregledali in vseeno izdali
pozitivno mnenje.

Skrajšanje pritožbenih rokov
za polovico

Če se doslej investitor, neposredno prizadeti
občan, civilna iniciativa ali nevladna organi-

zacija niso strinjali z odločitvijo ministrstva

glede gradbenega dovoljenja, naj si bo pozitiv-

no ali negativno, so imeli trideset dni časa za
vložitev tožbe. Odslej jih imajo samo še pet-
najst ali polovico manj. Minister trdi, da s tem
samo upravičeno skrajšuje postopke, ker da
trajajo predolgo. Pa jih res?

O gradbenem dovoljenju za HE Mokrice, na
primer, sta agencija in ministrstvo za okolje
sprva odločala tri leta in pol. Nato še sodišče
štiri mesece, agencija za okolje pa v ponovljen
postopku sedaj zopet odloča že celo leto. Po-

stopek traja skupaj torej že pet let. Dolgo tra-
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jajo tudi odločanja v drugih primerih. Petnajst

dni je pri takšnih časovnicah nepomembnih.
Minister ni naiven in to zelo dobro ve. Zakaj
torej vztraja? Možen je en sam odgovor - ker
se boji tožb. Če skrajšaš čas za pripravo tožbe,

bo ta slabše pripravljena. Dokumentacija, ki jo

je za to tožbo treba preučiti, ima pogosto čez

tisoč strani. Zato se s skrajšanjem pritožbenih
rokov za polovico možnosti, da tožbo izgubiš,
eksponentno povečajo. Ker nimaš vsega niti

časa dobro prebrati, kaj šele dobro argumen-

tirano napasti. V prihodnjih dveh letih lahko
zato pričakujemo padec števila razveljavlje-
nih gradbenih dovoljenj. Ne zato, ker bi bilo
manj napak, temveč zaradi slabše pripravlje-
nih tožb.
Vse kaže, da minister

celoten postopek oko-
ljevarstvene presoje

in izdaje gradbene-
ga dovoljenja razume
le kot avtomatizem

za izdajo pozitiv-
nih gradbenih dovo-
ljenj, kjer zavrnitev

očitno sploh ne pride

v poštev. In žal pri
tem ni edini. Na pod-
lagi njihovega molka
lahko sklepamo, da
enako razmišljajo
tudi pri gospodarski
zbornici, saj bi sicer

morali skočiti v zrak,
ko se investitorjem,

ki bi dobili zavrnjena
gradbena dovoljenja,

nerazumno skrajšuje
čas za pritožbo. Razen

če se seveda tudi njim

zdi nemogoče, da bi
lahko ministrstvo

v prihodnje kakšno
gradbeno dovoljenje
zavrnilo.
Izločevanje nevladnih organizacij

O izločevanju nevladnih organizacij iz postop-
kov gradbenih dovoljenj s postavljanjem pre-

visokih pogojev, ki jih moraš izpolnjevati celo
za dve leti nazaj, je bilo v zadnjih dveh mescih
že veliko napisanega. Zato tokrat pod drobno-
gled vzemimo tisto, kar je bilo doslej neupra-
vičeno zapostavljeno.

Najprej, da pravico do sodelovanja podeljuje
okoljsko ministrstvo, in to pod pogoji, ki jih
je samo predpisalo. Ministrstvo lahko nevla-
dni organizaciji status delovanja v javnem

interesu, na katerega je vezana pravica, tudi
kadarkoli odvzame, če nastane zloraba. To

pravzaprav ni le možnost, temveč je dolžnost
ministrstva. Na tem mestu je treba poudariti,
da ministrstvo ni doslej zaradi zlorabe odvze-
lo statusa nobeni od sodelujočih organizacij,
niti ni zoper njih sprožilo nobenih postopkov.
Ko minister torej govori o zlorabah pri HE Mo-

krice ali tretji razvojni osi, njegovih besed ne
moremo in ne smemo jemati resno, saj gre več

kot očitno zgolj za poskus diskreditacije.

Enako neprepričljivo za poznavalca zveni mi-
nistrova obtožba, da nevladniki samo zavla-
čujejo postopke. Vrnimo se k prej omenjeni

HE Mokrice: upravni organi so doslej skupaj
odločali 58 mesecev, sodišče štiri mesece, ne-
vladniki so k skupni dolžini prispevali vsega

mesec in pol. Pol meseca so porabili za pritož-

bo na okoljsko ministrstvo in mesec za (uspe-
šno) tožbo na sodišču. Če se postopki že zaradi
česa vlečejo, se zaradi dolgotrajnega odločanja

na agenciji za okolje in okoljskem ministrstvu,

ne zaradi nevladnikov.

Po drugi strani smo lahko brali, da je povsem

dovolj, če bo od trenutnih sedeminsedemde-
setih organizacij pravico obdržalo petnajst

organizacij. Pri tem se pozablja na njiho-

vo specializiranost. Med odpadlimi sta na
primer obe strokovni združenji, specializira-
ni za ribe. Ribjih populacij v prihodnje pri po-

segih v reke in jezera ne bo mogel braniti več
nihče. Specialisti za kačje pastirje in Planin-
ska zveza, ki bodo status obdržali, jih namreč
ne morejo, ker o ribah ne vedo nič. Nekateri
so zato cinično svetovali, naj se organizacije
združijo. A zahtevati od specialistov za ribe,

da se združijo s specialisti za kačje pastirje,
ker pač oboji preučujejo živali, je podobno ne-
smiselno kot od umetnostnih drsalcev priča-
kovati, da se združijo s hokejisti, ker se pač
oboje dogaja na ledu.

Problem naj bi bil tudi, trdi minister, da gre

nevladnikom samo za denar. In to ilustrira z
njihovimi prihodki iz državnega proračuna.

Trditev je zanimiva: zavzemanje za zdravje,
okolje in naravo je po Vizjakovo očitno lahko
pristno le, če je voluntersko. Samo kaj potem
poreče na to, da je njegova Slovenska demo-
kratska stranka doslej iz proračuna prejela čez

23 milijonov evrov, njihovo podjetje Nova ob-
zorja pa še dodaten milijon in pol? Gre torej
tudi njim samo za denar, ne pa za kakovost ži-

vljenja v naši državi? Očitati nekomu, da je za
svoje delo plačan, je seveda že samo po sebi
absurd. Razen če seveda problem ni plačilo kot
takšno, temveč dejstvo, da se lahko naši oko-
ljevarstveniki profesionalno posvečajo kritič-
nemu nadzoru okoljskega ministrstva. Če bi to
namreč počeli samo voluntersko, bi bilo njiho-

vo delo manj temeljito in kakovostno.

Za konec se še enkrat vprašajmo, česa se mini-
ster pravzaprav boji. Začetka gradenj namreč

nevladniki s svojimi pritožbami ne morejo več
ustaviti, ker investitorjem ni treba čakati na
pravnomočnost gradbenih dovoljenj. Zakaj
torej še vedno paradoksno vztraja pri zdeset-
kanju potencialnih (pri)tožnikov, če za to ni
več praktičnih razlogov? Spet se zdi možen

samo en odgovor: ker že od začetka slepomi-
ši. Nevladnikov se noče znebiti, ker bi se hotel
znebiti zamud. Te je odpravil s tem, ko je do-O
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volil gradnjo brez pravnomočnega gradbene-
ga dovoljenja. Znebiti se jih hoče, ker se boji
sodišč. In zakaj bi se bal sodišč, če ne zato, ker
namerava na ministrstvu gradbena dovoljenja
izdati tudi za projekte, za katere ve, da jih sicer
ne bi smel, ker so preveč škodljivi?

Medtem ko smo se pogovarjali o nevladnih
organizacijah, je ministru uspelo demontirati
vse glavne varovalke pred škodljivimi gradbe-

nimi investicijami. Zato niso nevladne orga-

nizacije tiste, ki so potegnile kratko, kratko
smo potegnili prav mi vsi. Zdaj lahko samo še
držimo pesti za ustavno sodišče in upamo, da
bodo vsaj tam znali videti, kaj je skrito za mi-

nistrovo vojno napovedjo nevladnikom.

CNVOS, Center za informiranje, sodelovanje

in razvoj nevladnih organizacij
Medtem

ko smo se

pogovarjali

o nevladnih

organizacijah,
je ministru

uspelo

demontirati

vse glavne
varovalke pred

škodljivimi
gradbenimi
investicijami

- -- .J

Minister Andrej Vizjak se hoče znebiti nevladnikov, ker

se boji sodišča, -tre Ron;;-': Ha en
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Podelili inženirske iskre
Predsednik države Borut Pahor je v torek slovesno podelil priznanja inženirska iskra za najbolj
inovativne dosežke za leto 2020. Med dobitniki so tudi Strokovna gimnazija Šolskega centra Kranj ter

gorenjska podjetja Lotrič Meroslovje, Domet in EKWB kot del širše inženirske ekipe.

Mateja Rant

Ljubljana - Inženirske iskre

so na pobudo iniciative In-
ženirke in inženirji bomo!
letos podelili prvič. Preje-

li so jih Strokovna tehniška
gimnazija Šolskega centra

Kranj za prakso senčenja
mladih v podjetjih Inženir
za en dan, Gimnazija Vič za

idejo Ministrstvo za nadarje-

nost in štiri inženirske eki-

pe, ki so v času epidemije

covida-19 v rekordnem času
razvile slovenske respirator-

je; eno od ekip so sestavlja-

la tudi tri gorenjska podje-

tja, in sicer Lotrič Meroslov-

je, Domel in EKWB. Prizna-
nja jim je na slovesnosti v

predsedniški palači podelil

predsednik republike Borut

Pahor, ki je častni pokrovi-

telj projekta Inženirke in in-
ženirji bomo!

Inženirska iskra je prizna-
nje za najbolj inovativne do-
sežke, ki jih je v zadnjem letu
prepoznala ekipa Inženirke
in inženirji bomo!, so sporo-
čili iz urada predsednika re-

publike. »Glavni namen je
osvetliti in izkazati prizna-

nje prebojnim ali izvirnim

praksam, projektom ali do-
godkom, ki so v šolskem letu
pomembno prispevali k ra-

zvoju, veljavi in navduševa-
nju za inženirski poklic in

za inovativnost v družbi.«
Predsednik Pahor je v svo-

jem nagovoru ob izročitvi

priznanj poudaril, da najviš-

ji dosežki na področju zna-

nosti niso samo plod zna-

nja in talenta, temveč tudi

poguma in vztrajnosti. »Tis-
to, kar odlikuje takšne po-
sameznike, ki inovativnosti

dajejo piko na i, sta njihov

pogum in vztrajnost, da pri

prvem porazu ne odnehajo.
Znašli smo se v svetu, v ka-
terem utegneta prav inženir-
ska in naravoslovna znanost

s svojimi inovacijami reši-
ti zelo zahtevna družboslov-
na vprašanja,« je dejal Pahor
in dodal, da ni nobenih razlo-

gov, da bi Slovenci zaostajali

za drugimi narodi. »Čeprav

smo majhna država, lahko

s svojo pametjo, inovativno-
stjo in vztrajnostjo ne samo

tekmujemo, ampak sodelu-

jemo in zmagujemo v tem

čudovitem projektu 21. sto-

letja.«

Letošnji nagrajeni dosež-
ki so bili izbrani kot izjemni

slovenski projekti, ki so ime-
li ali imajo potencial širokega

odmeva in dosega med mla-
dimi, s čimer zasledujejo vi-
zijo iniciative navduševanja

za inženirstvo, tehniko, nara-

voslovje in inovativnost, so ob
tem še poudarili v iniciativi
Inženirke in inženirji bomo!

Inženirska iskra je

priznanje za najbolj
inovativne dosežke,

ki jih je v zadnjem
letu prepoznala ekipa
Inženirke in inženirji
bomo!.

’U T' II
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Med letošnjimi prejemniki priznanj inženirska iskra je tudi Strokovna gimnazija Šolskega

centra Kranj. / Foto: Mark Breznik, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
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Organizatorji optimistični

Agra v predvidenem terminu
Letošnji, 58. mednarodni kmetijsko-živilski sejem bo od 22. do 27. avgusta

»Prva skrb Pomurskega sejma je
zdravje naših razstavljavcev in obi-
skovalcev. Zato upoštevamo vsa na-

vodila pristojnih institucij in budno
spremljamo dogajanje v zvezi z zdra-
vstveno situacijo. Hkrati si prizade-

vamo za varno vračanje v novo nor-
malnost, ki bo zagotovila čimprejšnji
ponovni zagon gospodarstva, rast ob-

sega zaposlenosti, dobro preskrbo in
splošno blagostanje,« so sporočili iz
Pomurskega sejma. Kot še pojasnjuje-
jo v izjavi za javnost, se ukrepi v zvezi

s sejemsko dejavnostjo sproščajo tudi
v drugih državah. »To je dodaten raz-

log, da o poletnih in jesenskih sejmih

v Gornji Radgoni razmišljamo optimi-

stično. Spodbudno mnenje smo dobi-
li od ministrstva za notranje zadeve
(MNZ) ter Nacionalnega inštituta za

javno zdravje (NIJZ). MNZ ocenjuje,
da omejitveni ukrepi na področju zbi-
ranja ljudi ter ponujanja blaga in sto-

ritev dopuščajo organizacijo poslov-

nih dogodkov, kot je sejem Agra. Pri
tem moramo zagotoviti spoštovanje
navodil in priporočil NIJZ o izvajanju
zaščitnih ukrepov,« so med drugim

še zapisali. Letošnji, 58. mednaro-
dni kmetijsko-živilski sejem bo tako
v Gornji Radgoni izveden v terminu,

v katerem je bil prvotno predviden,

to je od 22. do 27. avgusta. V prime-

ru poslabšanja epidemiološke situ-
acije in sprejetja novih omejitvenih

ukrepov v državi bo Pomurski sejem,
če bodo primorani sejem odpoveda-

ti, zagotovil prijavljenim razstavljav-

cem vračilo plačanih stroškov najema
sejemskega razstavnega prostora po

pogojih razstavljanja, ki se nanašajo

na primer višje sile. Zaradi epidemije
koronavirusa so letos že odpovedali

sejma Megra in Green in ju premakni-

li v naslednje leto, zdravstveni sejem
Medical, ki bi moral biti maja, pa bo
predvidoma septembra letos.
T. M.

Če bo Pomurski sejem primoran Agro odpovedati zaradi poslabšanja

epidemioloških razmer in sprejetja novih omejitvenih ukrepov, bo zagotovil

prijavljenim razstavljavcem vračilo plačanih stroškov najema, foto nataša juhnov
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Spodnje Podravje • Na poti proti skupnemu projektiranju vodovoda

Namesto 240 le 75 kilometrov cevovodov
Župani občin Spodnjega Podravja so v tem tednu na temo regijskega vodovoda ponovno sedeli za mizo.

Verjetno je bil to že kakšen 20. kolegij na isto temo in končno , če bo odločitev o oddaji skupnegajavnega
naročila obveljala, so storili korak naprej.

Tokrat so se poenotili, da se v

prvem sklopu sprojektira 75 kilo-
metrov transportnih cevovodov
ter objekti, potrebni za celovito
delovanje sistema, kot so vodnjaki,

prečrpališča, telemetrija ... Teh 75
kilometrov je približno tretjina od

prej načrtovanih 240 kilometrov,
v katerih so bili tudi primarni in
sekundarni cevovodi. In če bi pro-
jektiranje, čez palec izračunano, za

celotni projekt stalo okoli milijon

evrov, potem sedaj župani računa-
jo na približno tretjino te cene. Ali
pa morda še kakšen evro več, saj bi
poleg sprva načrtovane dokumen-
tacije do gradbenega dovoljenja

(DCD) izrisali še projekte za izved-
bo del(PZI).

Med razpravo trije
ocvirki, kljub temu
dosegli dogovor

A tudi tokrat brez nesoglasij ni
šlo. Zataknilo se je pri treh točkah.
Prva je bila, zakaj je v projektu za-

jet transportni cevovod čez Puhov

most, če je ta isti projekt vključen

v redna vzdrževalna dela, ki se

financirajo iz omrežnine. Drugo

vprašanje je bilo, kaj pomeni de-
finicija primarnih transportnih

cevovodov. »Ali se nismo nazad-
nje dogovorili, da se v prvo fazo
projekta vključi samo transportne

vode?« je nejevoljno spraševal

kidričevski župan Anton Leskovar.

Ptujska županja Nuška Gajšek, ki
je tudi predsedujoča kolegiju, je

spomnila, da je na predzadnji seji

želela slišati definicijo vsake ka-

tegorije cevovodov (transportni,

primarni, sekundarni), a da se tega
takrat niso dogovorili. »Prav zato,

da se izognemo nerazumevanju,

sem želela imeti jasno definicijo,«

je poudarila. V nadaljevanju je nato

obveljalo soglasje, da gredo obči-
ne v projektiranje izključno tran-

sportnih vodov in objektov, brez
primarnih povezovalnih, četudi
povezujejo po dve občini. Za tretji

ocvirek je nato poskrbela županja

občine Sv. Andraž Darja Vudler. Po
že doseženem soglasju za projek-

tiranje 75 kilometrov transportnih

cevovodov je predlagala, da bi pet
slovenjegoriških občin projektira-

nje naročilo individualno. »Ostali bi
v skupnem sistemu in v skupnem

projektu, sami bi edino sprojek-
tirali svoj sklop. Prepričana sem

tudi, da lahko tako pridemo do
nižje cene, ker bi se lahko na raz-

pis prijavilo več ponudnikov, tudi
manjše projektantske hiše - če
bodo sklopi manjši. Pa tudi pripra-

va dokumentacije in pridobivanje
soglasij lahko potekata hitreje,«

je bila jasna Vudlerjeva. Preostali
županski zbor je ob teh besedah
samo obnemel.

Kot da bi padli v trans,
naenkrat vse drugače

Med župani so švigali začudeni
pogledi, nekateri so zmajevali z

glavami, pogledi drugih so bili na-

mrščeni, tretji so dobili velike oči,
četrti gledali v tla ali v prazno ... Ni-

komur ni bilo nič jasno, bilo je, kot
da bi jih nekdo polil z vedrom vroče
vode. »Kako, če pa smo se pravkar

vse dogovorili!?« so govorile oči.
Ptujska županja Gajškova je debelo
pogledala, se bridko nasmehnila in
dvignila roke. Želela je povedati, da
se tega več ne gre, ker se enostav-

no ne da nič premakniti. Bila je na

točki, ko bi res najraje vrgla puško

v koruzo, a se je naslednji trenutek
zavedla, da je treba vztrajati, pa če-
tudi je pot trnova in težka. Najprej

je razmišljala, da bi si morda vzeli
še kakšen teden časa. Vendar se je

potem takoj spomnila, da so razmi-
šljali že ogromno časa in se vedno
znova in znova sestajali, pa nič do-
govorili. Zato je sklenila, da je tre-

ba priti do odločitve. In tako se je

začel nov krog debate s pogajanji,
da gredo občine v skupni razpis.

Takšna odločitev je nato na koncu
tudi obveljala, čeprav je vprašanje,

ali bo držala. Pretehtal je pred-

vsem argument, da so transportni

vodi pomembni za celotni vodo-

oskrbni sistem, za katerega si žu-

pani prizadevajo, da ostane skup-

ni. Sistem, kot je vodovod, mora

biti enovit, predvsem v smislu

tehničnih rešitev, hidravlike, opre-

me ... Župani so se s predstavniki

Komunalnega podjetja strinjali, da

vodovod ni enako kot asfalt. Ene

ceste na drugo v sosednji občini ni
problem priključiti, pri vodovodu

pa je zaradi vseh specifik pač malo

(ali pa precej) drugače.
Mojca Zemljarič
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Županja občine Cirkulane Antonija Žumbar je poudarila, da želijo zagotoviti uaren in jmančno vzdržen vodovodni
sistem, kar pomeni zagotavljati zdravo pitno vodo za čim nižjo ceno.
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Rojstni dan si deli s Slovenijo
Po podatkih statističnega urada se je na torek, 25. junija 1991, v

Sloveniji rodilo 62 otrok. Ena od njih je tudi Leščanka Nina Vidic.

Ivanka Korošec

Veliko ji pomeni, da si roj-
stni dan deli s Slovenijo, in

huduje se, če ljudje ne vedo,
kdaj je dan državnosti. Sama
v praznovanje vedno vnese
tudi simboliko - ne smejo
manjkati zastave pa beli,
rdeči in modri baloni, na
papir v barvah zastave zapi-
še Zdravljico.
Sem ponosna Slovenka, pra-
vi. "Mnogi prijatelji me ne

razumejo, ampak jaz imam
rada našo državo, naravo,
domačo glasbo, običaje ozi-

roma kulturo. Ne vem, ali bi
bila tako zavedna, če se ne bi
rodila ravno na praznik.
Menim, da smo na splošno
Slovenci premalo ponosni
na svojo državo."
Po hudi prometni nesreči
po koncu tretjega letnika
gimnazije se ji je življenje
postavilo na glavo, a po
čudežu je preživela in se je
ob zdravniški pomoči, neo-
majni podpori svojih staršev

in svoje močne volje vrnila v
šolske klopi. Danes ima dva
magisterija, je uspešna mla-
da ženska in pred njo je še
nesluteno veliko možnosti
in priložnosti. ~

Petindvajsetega junija ste se
rodili na Jesenicah ...
Rodila sem se prezgodaj,
zato sem potrebovala inku-
bator. Takrat pa se je začela
vojna za samostojno Slove-
nijo in je bila oskrba z elek-
triko v bolnišnici motena,
zato se je inkubator ves čas

izklapljal. Ob zračnem

napadu so v Bolnišnici Jese-
nice novorojenčke in matere
evakuirali v zaklonišče.
Kakšne spomine imate na
osnovnošolska leta?
Vedno sem se igrala, kako
poučujem druge. Kasneje
sem želela postati pilotka,
saj imam zelo rada letala.
Hodila sem v OŠ Lesce. Ime-

li smo se "fletno", kdaj smo
tudi kaj ušpičili, a nič hujše-

ga. Veliko časa sem preživela

v skate parku s prijatelji.
Spomnim se, da sem vso

osnovno šolo gledala vse
španske nadaljevanke, učila
pa sem se med oglasi. Ravno

iz nadaljevank sem se nauči-
la španskega jezika in to me

je tudi motiviralo, da sem se
dvakrat udeležila izmenjave
Erasmus+ v Španiji.

Pri osemnajstih ste imeli
hudo prometno nesrečo. Kaj

se je zgodilo?

Na Bledu me je, ko sem bila
na kolesu, zbil avto. Zdrav-
niki so rekli, da bo čudež,

če preživim. Imela sem
obsežno možgansko krvavi-
tev, tri tedne sem bila v
umetni komi v UKC. Zače-
la mi je odpovedovati trebu-
šna slinavka in potrebna je
bila še ena operacija na tre-
buhu. Ko sem se zbudila iz
umetne kome, je bila prva
moja skrb, da nimam las,
saj so mi zaradi operacije
pobrili glavo. Dejansko se
nisem zavedala, kaj se je
sploh zgodilo. Zdravnik mi

je rekel, da bom šla na
Sočo. Jaz pa sem se začudi-
la: "Kako naj grem raftat, če

ne morem hoditi?" Do

takrat še nikoli nisem sliša-
la za Sočo - Univerzitetni
rehabilitacijski inštitut.
Tam sem bila dva meseca
in ponovno so me naučili
hoditi. Šele takšna izkušnja
ti odpre nov pogled na svet
in zavedela sem se, da
danes si, jutri pa te morda
ni več. Od takrat vem, kako
pomembno je življenje, in
zahvaljujem se za vsak pre-
živet dan. Brez podpore
družine in prijateljev mi ne
bi uspelo. Hvaležna sem
Bogu, ker se je zgodilo toli-
ko majhnih čudežev, da
sem danes med živimi.

Postavili ste se na noge in
nadaljevali študij ...
Bilo je težko. Na Gimnazijo
Jesenice sem se vrnila z dve-
ma mesecema zaostanka v
četrti letnik. Pri pouku nisem

bila sposobna biti več kot dve
uri, saj me je takoj začela
boleti glava. Veliko več časa

sem morala nameniti učen-

ju, saj sem potrebovala vme-

sne odmore. Na koncu sem
zaključila četrti letnik z lep-
šim uspehom kot letnike
pred nesrečo.
Sledil je vpis na fakulteto.
Glede na obsežno poškodbo
glave so mi zdravniki sveto-
vali, naj se vpišem na manj
zahtevno fakulteto. Ampak
jaz sem se vpisala na dodi-
plomski študij na Fakulteto
za gradbeništvo in geodezijo
- smer Geodezija in geoin-
formatika. Dokazala sem
jim, da se motijo, saj sem
študij dokončala z lepimi
ocenami. Potem sem se vpi-
sala na drugo stopnjo, tj.
magistrski študij Pedagoške
zgodovine na Filozofski
fakulteti. Po enem letu na
pedagoški zgodovini mi je
manjkalo nekaj tehničnega
pridiha, zato sem vpisala
vzporedni študij na Fakulte-
ti za arhitekturo. To je
pomenilo, da sem študirala
na dveh fakultetah hkrati,
oboje magisterij. Ker pa

sem kmalu ugotovila, da
študij arhitekture le ni tako
tehnično usmerjen, sem šla
nazaj na Fakulteto za grad-
beništvo in geodezijo. Tudi
na magistrskem študiju
nisem nikoli padla na izpi-
tu, ocene so bile še lepše kot
na prvi stopnji. Trikrat sem
prejela priznanje za najbolj-
šo študentko na svoji smeri.
Prav tako sem prejela priz-
nanje Občine Radovljica za
odlične diplomante.
Študij geodezije in geoinfor-
matike sem zaključila z
magisterijem septembra

2019, študij pedagoške zgo-
dovine pa prav tako z magi-
sterijem maja 2020. Študi-

rala sem tudi v tujini, v
Malagi in Valencii. Na izme-
njavi Erasmus+ sem izdela-
la mednarodno magistrsko
nalogo.
Dejstvo je, da sem za študij
namenila ogromno časa.

Kljub temu da sem veliko ur
presedela za knjigami,
nisem pozabila živeti.

Dobili ste tudi štipendijo, Id
jo Univerza v Ljubljani vsa-
ko leto podeli desetim svo-
jim nadpovprečno nadarje-

nim študentkam in študen-
tom.
Res je. Zelo sem vesela in

počaščena, da sem bila v
prvi generaciji, ki je prejela
štipendijo inž. Milana
Lenarčiča. Za pridobitev šti-
pendije je potreben nadpov-

prečni učni uspeh. Še bolj

sem bila počaščena nasled-
nje šolsko leto, ko so mi kot
edini izmed prejemnic šti-
pendije prejšnjega leta to
štipendijo podelili še enkrat.

Kaj so vaši konjički? Kaj vse
vas navdušuje, s čim se še
ukvarjate?
Prostega časa imam bolj
malo, saj sem zaposlena v
šolstvu. Vseeno pa si ga vza-

mem, predvsem za prijatelje

in druženje npr. igranje
družabnih iger. Rada hodim
na hokejske tekme, saj navi-
jam za Acroni Jesenice, se
zavrtim na veselicah, predv-

sem na veselicah Ansambla
Saša Avsenika, urejam slike
v albumih, se sprehajam v
naravi, raziskujem zapušče-

ne stavbe, gradove. Nikoli
mi ni dolgčas, vedno imam
poln listek opravil, ki jih

moram storiti. Vesela pa
sem, da imam ob sebi druži-
no, ki me podpira. To mi

daje moč in energijo za delo.
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Kakšen je vaš življenjski cilj?
Najti mir in srečo na vseh
področjih ter preživeti vsak
dan v popolnosti, da mi ne
bo nikoli žal, da nečesa

nisem storila. Želim biti
boljša kot včeraj, ampak v
svojem bistvu ostati to, kar
sem.

»Zdravnik mi je rekel, da bom šla na Sočo. Jaz
pa sem se začudila: 'Kako naj grem raftat, če ne

morem hoditi?' Do takrat še nikoli nisem slišala

za Sočo - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut.«

»Sem ponosna Slovenka. Mnogi prijatelji me ne
razumejo, ampak jaz imam rada našo državo,
naravo, domačo glasbo, običaje oziroma kulturo.
Ne vem, ali bi bila tako zavedna, če se ne bi
rodila ravno na praznik.«

Nina Vidic se je rodila takrat kot država Slovenija: 25. junija 1991 • / Foto: Gorazd Kavčič
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Na zahodni strani preboja so pretekli teden

začeli graditi novo križišče. (Foto: R. N.)

Občina bo uredila opuščeno pot od Bitnje vasi

do Bitovske Gore. (Foto: R. N.)

DL: Preboj Radna vas - Pesek z gradbišča nič več na travnike
26.6.2020 | 11:50

Pod Radno vasjo gradbeni stroji še kar brnijo – Uredili odvodnjavanje, zdaj na vrsti novo križišče – Po županovih

besedah narejenega približno 80 odstotkov preboja – Urejajo slab kilometer opuščene poti od Bitnje vasi do

Bitovske Gore

Zaradi novega koronavirusa so v številnih občinah naložbe povsem ustavili. A pod Radno vasjo kljub zaostrenim ukrepom vlade

nadaljujejo preboj skozi hrib. S projektom, ki traja že več kot desetletje, bodo skrajšali del zdajšnje strme in ovinkaste lokalne ceste.

Župan Občine Mokronog - Trebelno Anton Maver zatrjuje, da bodo dela končali najpozneje do poletja 2022.

Tako imenovani preboj Radna vas ima že dolgo brado. Začetki segajo še v čas nekdanje krajevne skupnosti Trebelno. Kljub

prizadevanjem krajanov pa takratna trebanjska občina ni imela posluha, da bi se projekt prednostno obravnaval, pravi Maver. »Če

bi se, bi bilo že narejeno. Začetek je bil zamujen. Material bi šel takrat lahko za gradnjo dolenjske avtoceste. Projekt je bil načrtovan

tako, da naj bi pokril sam sebe. Izkopan material, pozneje prodan, naj bi povrnil stroške dela pri gradnji tega preboja,« razloži. Po

ustanovitvi občine Mokronog - Trebelno so temu posvetili več pozornosti, a zaradi gospodarske krize, ki je nato sledila, ni bilo dovolj

velikega odvzema materiala, le nekaj 10.000 kubičnih metrov na leto. Več ga je v zadnjih dveh letih, ko se je gradbeništvo postavilo

na noge. »Izvajalec je naredil približno 80 odstotkov preboja, sočasno pa poteka tudi urejanje brežin,« ocenjuje župan, s katerim

smo se pretekli teden dobili na gradbišču. Delavci so takrat ravno začeli graditi novo križišče na zahodni strani preboja.

Maver je zadovoljen, da so nedavno uredili odvodnjavanje padavinskih voda, ki so se razlivala po kmetijskih zemljiščih. »To je bilo

zelo pomembno. Vedno smo se bali večjih neurij, takrat je pogosto pesek z gradbišča odneslo na bližnje travniške površine. Da smo

popravili nastalo škodo, je bil za nas dodaten strošek, lastniku, gre za mladega gospodarja, pa je to povzročalo ogromno nevšečnosti.

Zato smo se odločili, da zadevo čim prej uredimo. V odvodnjavanje smo vključili tudi potok Igmanca,« pojasnjuje župan. Skupaj z

ureditvijo križišča je vrednost investicije ocenjena na približno 60.000 evrov.

S prebojem bodo skrajšali del lokalne ceste, ki je na tistem odseku precej strma, najbolj problematičen pa je predvsem oster in

precej nepregleden ovinek. Občina ga namerava v prihodnje razširiti, nekateri pa se sprašujejo, zakaj se bodo tega lotili, če se mu bodo v prihodnje mnogi, ko bo preboj končan,

izognili. Svetniki so na februarski seji zaradi tega odločali o nakupu okoli 2.500 kvadratnih metrov velikega zemljišča. Razen svetnice Ane Vene, ki meni, da je to nepotrebno, so se

ostali s predlogom občine strinjali. Župan pojasnjuje, da bodo zdajšnjo cesto, tudi ko bo preboj končan, še naprej verjetno uporabljali občani Radne in Bitnje vasi, z razširitvijo ovinka

pa bodo izboljšali prometno varnost.

OMOGOČILI DOSTOP REŠEVALCEV

Pred dnevi se je občina lotila tudi urejanja slabega kilometra opuščene, a kategorizirane poti od Bitnje vasi do zaselka Bitovska Gora. Po njej so včasih vaščani peljali mleko v vas

Gorenje Zabukovje, pozneje, ko tega niso več počeli, pa se je pot zarasla. Že pred leti je bila podana pobuda, da bi jo uredili, a se ni uresničila. »Ljudje so se zdaj poenotili in

predlagali, da znova vzpostavimo to povezavo, s katero bomo precej skrajšali pot do Bitovske Gore, kjer imajo številni vinograde, nekateri pa tam tudi živijo. Občani so stopili skupaj

ter sami posekali razraslo grmovje in drevesa. Za ostalo bo poskrbela občina, zemeljska dela so ocenjena na približno 26.000 evrov,« pravi Maver. Pot bo makadamska, asfaltirati

nameravajo le manjši, vendar zelo strm klanec do ene hiše na sredini poti. Tako bodo omogočili morebiten dostop reševalnih vozil, kajti zdaj to ni mogoče. Prav tako bodo asfaltirali

zadnji klanec, da bo pozimi in v deževju lažje prevozen. Franci Grabnar, ki ima tam hišo, je vesel, da bo občina uredila to pot. »Za nas to pomeni okno v svet. Pot do Bitnje vasi bo zdaj

precej krajša, še pomembneje pa je, da bodo do nas lahko tudi pozimi brez težav prišli gasilci in reševalci,« pravi.

Članek je bil objavljen v 15. številki Dolenjskega lista 9. aprila 2020
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GRAJSKA PRAVLJICA NA GRADU
PODSREDA JE ZAŽIVELA

3 red dobrim tednom cm, natančneje v sredo, 1 7. junija 2020, seje na gradu Podsreda začela pisati
grajska zgodba, ki ji v bližnji in daljni okolici m para. Grad Podsreda namreč nudi možnost name-
stitve znotraj grajskih zidov v treh apartmajih in treh sobah, skupaj lahko tako sočasno v grajskem

doživetju uživa 1 5 gostov. Gre za edinstven turistični produkt na območju Kozjanskega, ki povezuje
izjemno bogato kulturno dediščino z naravo, ki obiskovalcem v vsej svoji pestrosti nudi mir zelene
oaze. Brez mestnega vrveža, s pogledom na neokrnjeno naravo in ob zvokih ptičjega petja se bodo
gostje prebujali v izredno kakovostno in lično urejenih prostorih, seveda pa ne bo manjkala niti
spremljevalna ponudba z grajsko zajtrk košarico, ki jo bodo za vsakega gosta sestavili izjemni do-
mači ponudniki. Vse to pa bo moč obogatiti z nešteto možnostmi za raziskovanje, kijih Kozjansko
in okolica prav gotovo nudita.

Dežne kapljice, ki so spremljale sredino po-
poldne na gradu Podsreda, so bile neke

vrste blagoslov, blagoslov projekta, ki bo

Občini Kozje in celotni destinacijl prinesel

nekaj, kar nima še nihče. Ki bo v paleto bo-

gate ponudbe okolja dodal tisto nekaj več,
butično in predvsem nepozabljivo doživetje

za vse, ki se bodo odločili svoj čas preživeti

za grajskimi zidovi. Za zidovi, ki že 870 let, vse
od leta 1150, poslušajo zgodbe generacij, ki

so na tem mestu pisale zgodovino.

»NASE DELO SE TUKAJ NE KONČA, NAŠE

DELO SE TUKAJ ZAČNE«

Otvoritveni program je kljub rahlemu pršu

z neba potekal na prostem, a slavnostnega

trenutka ni moglo zmotiti prav nič. Pred

apartmaji in sobami sta s čudovitimi nastopi

petja za odlično vzdušje poskrbeli Mateja
Bobek in Josipa Lončar, na harfi ju je spre-
mljala Erika Frantar, odlične glasbenice, in

pozneje je vse govornike napovedovala Po-
lona Zakošek iz občine Kozje.

Čast, spregovoriti prvi, je pripadla domači

/upanji Milenci Krajnc, ki je ponosno spre-
govorila o investiciji in o pomenu grajskih
namestitvenih kapacitet za občino Kozje,

hkrati pa na najbolj grajskem med grado-

vi v Sloveniji zaželela dobrodošlico vsem
gostom, ki so dogodek naredili še toliko bolj

slavnosten. »Veseli me, da vas lahko pozdravim
na ta izjemen praznični dan, ki bogati duhov-

ni, kulturni, turistični prostor občine, regije ter

širše in hkrati odpira nova poglavja v razvoju

turizma ter veličasten razgled po kozjanski
pokrajini, v kateri se skozi stoletja prepletajo

danosti narave z ustvarjalnostjo posameznika

in skupnosti.« V nadaljevanju se je županja

Občine Kozje Milenca Krajnc še enkrat zah-

valila vsem, ki so pripomogli k temu, da so
apartmaji in sobe na gradu urejeni in že pri-
čakujejo prve goste. Za izjemno delo in so-
delovanje se je Krajčeva zahvalila projektan-
tu Gorazdu Furmanu, gradbeništvu GES in

podizvajalcem za korektno opravljeno delo,
Alešu Vodebu za opravljen nadzor, Zavodu

za varstvo kulturne dediščine Slovenije - ob-
močni enoti Celje in sodelavcem na Občin-

ski upravi Kozje, predvsem Nives Bercko, ki

je bdela nad projektom kot celoto. Seveda

pa je veliko zahvalo županja Krajnčeva Izrek-

la tudi projektni skupini z Mojco Valenčak
na čelu, kije skrbela za vse podrobnosti, da

imajo sobe in apartmaji pravo dušo in čar.

A z uradno otvoritvijo se po besedah župa-

nje Krajnčeve delo ne zaključi, temveč šele

začne: »Kulturna dediščina in nastanitvene
kapacitete niso enkratni projekti, ampak so
investicije v višjo kakovost bivanja, investicije v
nove možnosti in priložnosti za počitnikovan-

ja, druženja in srečevanja, in vse to prispeva k

prijetnejšemu življenjskemu utripu v teh krajih.
Ne gre samo za še ene sobe in apartmaje več,
gre za to, da lahko grad Podsreda z destinacijo
ponudi pristnost in avtentičnost in verjamem,
da bodo turisti na gradu Podsreda ne samo
uživali med naravnimi lepotami, ampak med
njimi spali. Objektom vsebino podarjajo ljudje,

tako je in tako naj bo tudi tukaj, in ko to pravim,

ob tem mislim tudi na vas, drago občinstvo, ki

vas vabim, da s svojim počitnikovanjem in do-

pustovanjem čim večkrat pomagate soustvariti

novo dobo, ki se začenja na ta praznični dan.«

BESEDE GOSTOV DALE PROJEKTU ŠE DODAT-
NO VELJAVO
Da je projekt apartmajev in sob na gradu

Podsreda nekaj posebnega in predvsem
edinstvenega v prostoru, pa so s svojimi

besedami dali vedeti tudi gostje. Podpred-

sednik Turistične zveze Slovenije in župan

sosednje Občine Podčetrtek Peter Mišja je
tako prenesel besede odsotnega predse-

dnika TZS Pavleta Hevke, ki je v ta namen
gostiteljem napisal pismo. Ta se je v svojih
besedah dotaknil konstantnega razvoja gra-
du Podsreda, o čemer pričata tudi nagrada

Jakob in naziv Ambasadorji inovativnosti v
turizmu, ki ga je grad Podsreda prejel znotraj
skupine gradov Posavja na letošnjem sejmu
Alpe Adria. Po besedah Hevke se na gradu

Podsreda odražajo vsi napori in trud tako
Občine Kozje kot lastnice gradu kot tudi JZ

Kozjanski park kot upravitelja gradu, da grad

še naprej živi in upravičuje sloves najbolj
grajskega med gradovi na Slovenskem. Hev-
ka se je dotaknil tudi novih namestitvenih
kapacitet na gradu, ki so povezava kulture in

narave, hkrati pa predstavljajo inovativen tu-
rističen produkt, ki bo v te kraje privabil tako
slovenske kot tuje goste, ki se želijo umak-O
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repe, da lahko turizem ponovno zaživi. Ob

koncu svojega nagovora je Zdravko Počival

šek dejal: »Čestitam vam za dobro delo v obči-

ni Kozje, čestitam za dobro delo TiGa, čestitam

za nagrado Jakob v okvira posavskih gradov in

žeiim vam čim več gostov na tern prelepem bi-

seru med slovenskimi gradovi«

SOČASNO OBRNILI KLJUČE APRTMAJEV IN
SOB
Šest ključev, treh sob in treh apartmajev, pa

je čakalo, da se prvič obrnejo in se odpro

vrata v svet grajske pravljice, kjer bo prostor

našlo 15 gostov sočasno. Povezovalka

programa, Polona Zakošek, je povabila žu-

panjo Milenco Krajnc, ministra Zd r avka Po-

čivalška, podpredsednika TZS Petra Mišjo,

direktorico Kozjanskega parKa Mojco Kunst,

direktorja TIC a Podčetrtek, Bistrica ob Sotli

in Kozje Boštjana Mišjo in turistično infor-

matorko za Občiro Kozje Mojco Valenačak,

da prvič obrnejo ključe in odprejo na stežaj

duri novih, grajskih namestitev. Gostje so z

zanimanjem pospremili otvoritev in si ogle-

dali prostore, ki so jih pustili odprtih ust in

začudenih pogledov, kaj vse nudi grad

Podsreda. Kakovost izdelave pohištva, pre

mišljena dekoracija, malenkosti, ki dajejo ce-

lotni sliki popolnost v povezavi s prekrasni-

mi pogledi na zeleno naravo je tisto, kar bo

pričakalo vsakega gosta. Zraven pa seveda

sodita tudi odlična hrana in pijača, ki teme-

ljita na domači, lozalni ponudbi, ki bo gosta

pričakala v jutranji grajski zajtrk košarici. Vse

skupaj povezuje r avno pristnost in sposob-

nost domačih, kozjanskih, ljudi, ki so vpeti v

celotno podobo grajskega doživetja apart-

majev in sob na gradu Podsreda.

niti hektičnosti urbanin središč. Pavle Hevka

je svoje pismo zaključil z besedami: »Obso-

telje in Kozjansko z uresničitvijo lega projekta

dobiva še en dragoceni kamenček z vse boj

raznoiiko, raznovrstno in vse boj kakovostno
turistično ponudbo, s pomočjo katerega se bo

občutno povečal deiei turistov, ki želijo na tem

gradu in v njegovi okolici večdnevni dopust

in ne le mimobežno preleteti grajske hodnike

ter odhiteti naprej. 5 tako turistično strategijo

vam jena tem dolgo zapostavljenem in skoraj

zapuščenem delčku Slovenije uspelo ustvariti

vrhunsko turistično ponudno, ki se lahko brez

sramu kosa s ponudbo najbolj razvitih angleš-

kih in francoskih gradov .«

Pomembnosti inovativnosti v turizmu pa se
zaveda tudi minister za gospodarski razvoj

in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je de-

jal, da je ob tem dogodku kar dvakratno ve-

sel in ponosen. Otvoritev apartmajev in sob

na gradu Podsreda je namreč prva priredi-

tev po dolgem trimesečnem obdobju krize,

hkrati pa ga veseli, da je to v domačih krajih,

Počivalšek je čestital ob otvoritvi namestitev

in dejal: »Verjamem, da je to v maksimalni meri

usmerjeno ravno v našo slovensko zgodbo,

kjer želimo ustvarjati aktivna, zelena, zdrava,
pelzvezdična doživetja. Še posebej verjamem,

da je to prava pridobitev za to, ker bo turizem

po tej krizi drugačen. Posebej pa sem vesel, da

se zavedate, kako komponirati kulturo in zgo-

dovino gradu na eni strani in vse dodatne tu-

ristične zgodbe, kijih lahko ti kraji tukaj ponudi-

jo.« Kot je dejal minister Počivalšek, je ravno

turizem panoga, ki jo je koronakriza najbolj

prizadela, saj je bila ta panoga popolnoma

zaprta in ustavljena, država pa je sprejela uk-

n je posvečen kneginji Pmi. Da je bivanje

v Eminem apartmaju prava in posebna iz-

bira, uči tudt zgodovina, ki pripoveduje, da

je bila kneginja Ema ali I lemma celo lastni-

ca ozemlja, na katemm stoji grad Podsreda.

Prva slovenska svetnica naj oi bila okoli ieta

980 po legendi rojena na Kozjanskem - na
sosednjem Pilštanju. V Eminem apartmaju

je na voljo prostor za štiri goste, možnost

pa je tudi dodatnega ležišča, seveda pa ne

manjkajo niti kuhinja, dnevni prostor in ve-
lika kopalnica. Drugi izmed treh apartmajev

je Romanski apartma, ki je izraz obdobja, k :

je na gradu pustilo največji pečat, saj grad

Podsreda, »najbolj grajski med gradovi na

Slovenskem«, pozidan okoii leta 1T50, sodi

med najpomembnejše objekte romanske

arhitekture v Sloveniji, saj so bile v tem ob-
dobju izvedene kar štiri samostojne in še da

nes razvidne gradbene faze. Gradu pripada

posebno mesto v vrsti evropskih srednje-

veških gradov, saj je njegovo srednjeveško

jedro skozi stoletja ostalo skoraj neokrnje-

no. V Romanskem apartmaju lahko dopust

preživljata dve osebi. Tretji apartma pa nosi

ime po Celjskih grofih, ki so grad Podsreda

imeli v lasti v prvi polovici 14. stoletja, če vas

navdušujejo ljubezenske zgodbe, potem

vam je bivanje v tem apartmaju še toliko

bolj pisano na kožo. Namreč še vedno ježiva

goreča ljubezenska zgodba rned celjskim

grofom Eriderikom in lepotico nižjega stanu

Veroniko Deseniško, ki nas po tolikih stoletjih

navdaja z upanjem, da kljub nasprotovanju

prava ljubezen ostaja nad vsem. I udi v tem

apartmaju je prostora za dva gosta.
Na voljo so tudi tri sobe, vsaka pa nudi zavet-

je dvema obiskovalcema. Prva je lattenba-
chova soba, ki je prevzela ime po mogočni

plemiški rodbini in je drugo ime za sprosti-

tev. Nemška plemiška rodbina Tattenbach,

mogočna fevdalna družina, sije lastila veliko

posestev in gradov na Slovenskem, med dru-

gim tudi grad Podsreda, ki so ga v 1 /. stoletju

iz srednjeveške utrdbe spremenili v udobno

rezidenco. Gostje lahko izberejo tudi I azari-

nijevo sobo, ki nosi ime po italijanski plemi-

ški družini Lazarini, ki je veliko prispevala k

političnemu, gospodarskemu in kulturnemu

razvoju naših krajev. Baroni Lazariniji so skozi

obrambni stolp uredili dostop v grajsko dvo-

rišče, na katerem lahko uživate med branjem

knjige ali med poslušanjem ptičjega petja,

ZGODOVINSKI PRIDIH JE PRISOTEN POVSOD
Grad Podsreda je bil v svoji bogati zgodovini

močno povezan z osebnostmi in obdobji, ki

so danes stalnica zgodovinskih knjig. Rav-

no ta povezanost z zgodovino pa se ne le

občuti pri sprehodu skozi poslopje gradu,

temveč se odkrito odraža že v imenih sob

in apartmajev, ki nosijo imena po zgodo-

vinsko pomembnih osebnostih in obdobjih,

ki so v gradu in okolici pustili globoke sledi.

Največji apartma se imenuje Emin apartmaO
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uredili so tudi kuhinjo, v kateri vam bomo

postregli z grajsko večerjo, ter pozidali zgor-

nje gospodarsko poslopje. Zadnja soba je

VVindischgratzova, ki je poimenovana po

eni najuglednejših rodbin habsburške mo-

narhije in je gradu Podsreda dala današnjo
podobo in marmorni piedestal ob stopnišču

opremila z grbom družine zakoncev VVindi-

schgratz-Schonburg. Potomci te družine še

danes za družinska srečanja izberejo ravno
grad Podsreda.

O INVESTICIJI IN INVESTITORJU
Grad, kije spomenik lokalnega pomena in je

v lasti Občine Kozje, leži na območju Kozjan-

skega parka, ki je upravljavec gradu. Ker je

grad predvsem v preteklih letih beležil po-

rast obiskovalcev, je Občina Kozje, z name-

nom povečanja števila domačih in tujih go-
stov, predvsem tistih, kijih zanimajo kulturna
dediščina, ohranjena narava, mir in sprosti-

tev, ob koncu leta 2019 pristopila k ureditvi

prenočitvenih kapacitet v spodnjem gospo-

darskem poslopju gradu Podsreda.
Gre za inovativen turistični produkt na tem

območju, ki se navezuje na povezovanje

narave in kulture in v enkratno okolje gradu,

prinaša šest namestitvenih enot, v katerih

lahko skupno prespi do 15 oseb. V sklopu

projekta so se v obstoječih prostorih, v kate-

rih so že bila izvedena groba gradbena dela,
opremili trije apartmaji in tri sobe. Pred tem

so se v prostorih izvedla še zaključna grad-

bena dela, ki so obsegala finalne obdelave
tlakov, sten in stropov. Občina Kozje je v ta

namen v preteklem letu podpisala gradbe-
no pogodbo z izvajalcem del, podjetjem

GES, d. o. o., iz Celja. Vrednost izvedenih del

za ureditev prenočišč je znašala 210 tisoč

evrov, vsa sredstva je priskrbela občina. Izva-

jalec je skladno s pogodbenim rokom dela
končal pravočasno.

NOVI PRIDOBITVI NAZDRAVILI OB PONUDBI
LOKALNIH PONUDNIKOV
Občina Kozje je znana kot središče odlične

domače ponudbe, za katero skrbijo mno-
gi lokalni ponudniki, ki jim ni tuja priprava
odlične domače pijače in jedače. Tako so
tudi na otvoritvi novih prostorov gostom
postregli prav domači ponudniki, in sicer

Kmetija Kunej, Ekološka kmetija Kukovičičev

mlin, Kmetija Gorjup, Pekarna pod Gradom

in Vinotoč Gruska. Vsi omenjeni bodo prav

tako soustvarjali ponudbo apartmajev in

sob, predvsem v obliki grajskega zajtrka za

goste in grajske večerje, pripravljene na od-

prtem ognju v srednjeveški kuhinji. (Jernej

Šulc, castlepodsreda.com, foto: Boris Klavžar)
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Svetniki Občine Podčetrtek so
se na 11. redni seji med drugim
seznanili s poročilom Medobčin-
skega inšpektorata in redarstva
za leto 2019, prav tako je beseda
tekla o vzpostavitvi brezplačnih
prevozov za starejše občane.

» Piše: Karmen Cvirn

Svetniki Občine Podčetrtek so se na 11. redni
seji seznanili s poročilom Medobčinskega inšpek-
torata in redarstva za leto 2019. Kot je bilo razbra-
ti, je bilo v preteklem letu na območju občine
Podčetrtek skupaj zaznanih dvanajst prekrškov. V

šestih primerih so bili kršitelji opozorjeni. Izdali

so štiri odločbe o prekršku. Na FURS predlogov

za izterjavo niso podali. Kršitelji zahtev za sodno
varstvo in ugovorov na plačilne naloge niso poda-
li. S področja Zakona o cestah so obravnavali en

prekršek, s področja zakona o pravilih cestnega
prometa šest prekrškov, s področja ravnanja s ko-

munalnimi odpadki pa pet prekrškov. Na območju

občine Podčetrtek se je vseskozi izvajal nadzor
nad komunalnimi odpadki, predvsem v okolici

javnih ustanov. Redarstvo je izvajalo stalne nadzo-
re nad mirujočim prometom, predvsem pred jav-
nimi ustanovami (zdravstveni dom, osnovna šola)

in tudi na mestih, ki so rezervirana za parkiranje

invalidov. Prav tako je bilo redarstvo pozorno na

morebitne nepravilnosti glede prometne signali-
zacije in vzdrževanja občinskih cest. Občasno so
izvajali tudi nadzore spoštovanja izdanih sogla-
sij občinske uprave, ki so se navezovala na ces-
tno infrastrukturo (posegi na cesti). Na območju
občine Podčetrtek so se izvajali postopki z vseh
področij dela, največ pa s področja varovanja cest

in kolesarskih povezav, komunalnih odpadkov.
Obravnavali so primere s področja Gradbenega
zakona (postavitev enostavnih objektov brez ustre-
znih dovoljenj oz. postavitev drugih zahtevnejših

objektov, za katere bi potrebovali gradbeno dovo-
ljenje, nevarne gradnje). Ob tem so sodelovali s

pristojnim državnim inšpektoratom. Izdali so tudi
odločbo o odstranitvi nelegalnega enostavnega
objekta, na katero je zavezanec podal pritožbo
in je bila odstopljena drugostopenjskemu orga-
nu (županu). S področja ravnanja s komunalnimi
odpadki so obravnavali 5 prekrškov. Pri tem je
šlo najpogosteje za odločene kosovne odpadke

na zbirnih mestih, ki so kazili podobo kraja ter za
mešane komunalne odpadke, med katerimi so bili

tudi biološki odpadki oz. še uporabna hrana.
Tako so na področju upravnih zadev obravnavali

skupno devetnajst zadev, od tega je bilo 17 inšpek-
cijskih, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti
in so bili odrejeni ukrepi v obliki opozorila ali
izdane odločbe. V štirih primerih so sodelovali z
drugimi organi (policija, inšpekcijske službe ipd.).
Vseskozi so sodelovali tudi z občinsko upravo, kiO
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so ji sprotno podajali razne po-

bude in predloge (npr. urejanje
okolice, prometna signalizacija
ipd.). Na območju občine so sode-
lovali pri preventivnih aktivnostih

Agencije za varnost prometa na
različne teme (uporaba varnostnih
pasov, varna udeležba pešcev,

varnost motoristov), prav tako so
pri raznih zadevah sodelovali tudi

s policisti PP Šmarje pri Jelšah.
Ob začetku šolskega leta so sode-
lovali pri aktivnostih vame šolske
poti in varne udeležbe učencev v

prometu. Tehtanja tovornih vozil
niso izvajali. Kot je bilo razbrati iz

poročila redarstva nadzora hitrosti vozil
z radarjem, zaradi kadrovskih primanj-
kljajev v preteklem letu niso izvajali.

Brezplačni prevozi za starejše
Svetniki so na 11. redni seji obrav-

navali tudi možnost vzpostavitve
brezplačnih prevozov za starejše ose-
be. Kot je bilo predstavljeno, se lah-
ko odločajo med vzpostavitvijo mreže
Prostofer in taksi prevozi, ki jih nudi
domači taksi ponudnik. Ob prestavitvi

so bili svetniki bolj navdušeni nad taksi
ponudbo, vendar pa so menili, da je
pred dokončno odločitvijo potrebna po-

drobna predstavitev in določitev zahtev,
da ne bi prihajalo do izkoriščanj.
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Philipp Lionel Molter je nemški arhi-

tekt, ki že deset let vodi lastni biro Stu-

diomolter. Je avtor več knjig in številnih

znanstvenih člankov, posebno pozor-

nost pa namenja raziskovanju novih

rešitev prilagodljivih stavbnih ovojev.

Kako bi opisali svoje delo?

Po izobrazbi sem arhitekt. Študiral sem

v Stuttgartu in v Švici, nato pa sem
odšel v Pariz, kjer sem delal v dveh bi-

rojih, predvsem v Renzo Piano Building

VVorkshopu. Mislim, da je bil to eden

najpomembnejših korakov v moji karieri,

zaradi tamkajšnjega načina dela. Vedno

je potekala prava razprava. Komunikacija

je bila absolutno odprta in menim, daje

bilo to zame in za moje poznejše delo

zelo pomembno. Kasneje sem ustanovil

svoj studio, bil sem tudi sodelavec na
oddelku za arhitekturno oblikovanje in

stavbne ovoje na Tehniški univerzi Mun-

chen, kjer se delo osredotoča predvsem

na fasade. Zelo tehnično delo. Pozneje

sem postal predavatelj in zdaj tam vo-
dim svojo enoto. Še vedno imam svoj

biro, naše delo je v veliki meri osnovano

na raziskovanju, veliko pa sodelujemo

tudi z univerzo. So projekti, ki jih na

univerzi ne moreš izpeljati, lahko pa jih

v biroju, velja pa tudi obratno. Tako lahko

ustvarjamo manjše projekte, ki sicer v

arhitekturni pisarni zaradi pomanjkanja

sredstev verjetno ne bi bili izvedljivi, na

fakulteti pa lahko sodelujemo s študen-

ti, in ko dobimo rezultate, nadaljujemo v

sodelovanju s podjetji. Mislim, da je to

zelo zanimiv način dela.

Tako sem tudi prišel do zamisli za izziv

avtoreaktivnih fasad: gre za izjemno

prilagodljive fasade, ki temeljijo na la-

stnem notranjem sistemu. Običajno je

vsaka fasada bolj ali manj prilagodljiva

- prilagaja se situaciji vsakič, ko odpre-

mo okno ali vrata - toda mi delamo z

avtoreaktivnimi sistemi brez senzorjev

ali aktivatorjev, kot jih imajo računal-

niško vodeni sistemi. Namesto tega se

ukvarjamo z zelo robustnimi sistemi,

ki se samodejno odzivajo brez dodatne

električne energije.

Verjamem, da moramo naše zgradbe

narediti robustnejše. Zlasti v zadnjem

desetletju je bil poudarek na visoko-

tehnoloških stavbah - mislimo, da to ni

vedno najboljša izbira. Te stavbe namreč

potrebujejo veliko vzdrževanja, vgrajene

ROBUSTNA
FASADA
Pogovor s Philippom Lionelom Molterjem o
fasadah prihodnosti

Besedilo: Urška Gregorič, portret in fotografije: arhiv arhitekta
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imajo veliko sive energije ... Na koncu postanejo

izjemno kompleksne, po večini pa niti ne funk-

cionirajo po prvotnih načrtih, kar je pokazalo že

kar nekaj študij.

Skupaj z nekaterimi kolegi, kot je Thomas Auer

s katedre za gradbeno tehnologijo in klimatsko

odzivno oblikovanje Tehniške univerze v Munch-

nu, ki tudi vodi podjetje Transsolar, mislimo, da

moramo oblikovati robustnejše zgradbe, ki po-
trebujejo manj tehnologije in manj vzdrževanja.

Prepričan sem, da lahko pametni materiali ali

avtoreaktivni materiali, kot je parafin, prispevajo

k večjemu udobju v notranjosti stavbe in hkrati

porabijo manj energije.

V biroju se ukvarjamo tudi s socialnimi strate-

gijami, pri čemer raziskujemo različne načine

skupnega bivanja. Verjamemo, da je treba trg,
kakršen obstaja danes za prebivalce mest,

spremeniti, in mislim, da moramo upoštevati,

kako se naš način življenja spreminja. Današnja

mlajša generacija ima zelo drugačno življenje od

prejšnje generacije. Veliko se ukvarjamo z me-
stnim bivanjem, kjer si prebivalci delijo skupne
dobrine, delijo si kuhinjo, spa, varstvo otrok in

podobno. To so bolj ali manj naše glavne točke

raziskovanja.

Predstavljam si, da so vas vse te stvari pritegni-
le k arhitekturi - ne samo tehnični, ampak tudi

družbeni vidik.

Vsekakor. Obstaja znan citat Cedrica Pricea: »Teh-

nologija je odgovor, toda kaj je bilo vprašanje?« In

mislim, da je to izjemno pomembno. V zadnjem
desetletju smo poskušali vse rešiti s tehnologijo,

ne da bi se zares pogovarjali o vprašanjih.

Torej, kaj naredi dobro fasado?

Mislim, da je dobra fasada zelo robustna fasada,

ki najbrž tehnično ni stoodstotno na stopnji, kjer

bi lahko natančno na določeno stopinjo regulirala

temperaturo v sobi, ampak je nekaj, kar deluje

samodejno, brez prevelikega pretoka informacij.

Hkrati pa moramo upoštevati tudi celoten ži-

vljenjski cikel fasade, kjer ni treba vsakih 15 let
menjati celotnega ovoja stavbe. Zlasti v sedemde-

setih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja smo
uporabljali veliko materialov, ki jih je treba nado-
mestiti po le tridesetih letih, in to ni sprejemljivo.

Stavbne ovoje je vsekakor treba zasnovati teh-

nično, vendar moramo po drugi strani imeti v
mislih, da je fasada obraz stavbe, obraz mesta.
Zlasti v pritličju, kar je pogosto zanemarjeno -
veliko je zgradb sredi mestnega jedra, ki imajo

celotno pritličje zaprto. Ravno tu bi morala biti

fasada zelo odprta in prepustna, mestni uporab-

niki bi morali imeti možnost prodreti v zgradbo,

biti njen del. Fasada, zlasti v pritličju, če je stavba

v urbanem kontekstu, bi morala izboljšati pove-

zanost med ljudmi.

Kakšni načini obstajajo za načrtovanje robustne

fasade, kakšni mehanizmi?

V zadnjih letih smo identificirali kar nekaj

fj ffis
— as as'

<

5

1 j

lili ! 4

"

It f. -'"-v , ;; Klimatsko aktivna opeka -raziskovanje po-
’ tenciala različnih vzorcev postavitve opek in

njihove zmožnosti senčenja

\ v
\ Avtoreaktivna ovojnica stavbe - sistem

Wr Ventflex Philippa Lionela Molterja: s pa-

rafinom napolnjeni cilinder omogoča sa-

«4 , ajgg modejno odpiranje oken zaradi raztezanjap,
4 Termocilinder sistema Ventflex z vzmetjo
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materialov, za katere menimo, da so zelo ro-
bustni in cenovno ugodni, eden mojih pred-

nostnih je parafin. Tega že sedaj vsebujejo

številne stavbne komponente, ne da bi ljudje

vedeli. Večino temperaturne regulacije v ogre-

valnih sistemih omogoča parafin. V Nemčiji to

velja za verjetno skoraj 90 odstotkov ogrevalnih

sistemov. Parafin torej počne že marsikaj. Zato

smo bili tudi prepričani, da ga lahko uporabimo

in implementiramo v fasade in druge sestavne

dele stavbe. Tako se lahko fasada v spreminjajo-

čih se podnebnih razmerah regulira sama.

Omenili ste, da gre za cenovno ugoden materi-

al. Bi lahko primerjali ceno te fasadne rešitve z

drugimi? Nekateri morda pričakujejo, da bodo

takšne fasade precej dražje, je to res?

Niti ne. Recimo, da za običajno fasado v Nemčiji,

Franciji ali Veliki Britaniji predpostavimo ceno

1.000 EUR/m2. Včasih je ta številka 300, včasih

2.000, pa vzemimo okoli 1.000 EUR/mf Teh

1.000 EUR že vsebuje veliko komponent. Parafin-

ski cilinder, ki ga uporabljamo, stane 20 evrov za

kos, na enoto potrebujete štiri, kar nanese skupaj

80 EUR - kar v resnici k celotnemu strošku ovoja

stavbe na kvadratni meter ne doda veliko. To je

nekaj, kar je preprosto, mora pa vsekakor biti v

mislih vlagateljev.

Je ta sistem večinoma primeren le za novo-

gradnje ali ga je mogoče uporabiti tudi pri

prenovah?

Seveda bi to lahko bila strategija tudi za prena-

vljanje ovojev stavb. Sistem je zlahka zamenljiv,

velik del našega trga v gradbeništvu pa leži prav

v prenovah poslovnih stavb iz sedemdesetih let

prejšnjega stoletja. Mislim, da bi to pravzaprav

lahko bil zelo velik trg. Prav tako bi bilo to precej

preprosto storiti, saj ne bi bilo treba spreminjati

celotne infrastrukture informacijske programske

opreme; gre za decentraliziran sistem, ki deluje

samodejno, zato bi ga vsekakor lahko uporabili

tudi v projektih prenove.

Kateri so glavni problemi, ki jih tak sistem fa-

sade regulira?

Naravno prezračevanje je nedvomno zelo po-

memben vidik - trenutno se zelo zanašamo na

sisteme HVAC, kjer se ogrevanje, klimatizacija in

prezračevanje izvajajo mehansko. To je zelo drago

in tudi prostorsko potratno - prostor, zlasti v me-
stu, pa je zelo drag. Menim, da je naravno prezra-

čevanje izjemnega pomena, kakovost zraka je ne-

kaj, kar večina uporabnikov pogosto podcenjuje.
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Kot že omenjeno, veliko sodelujete s študenti.

Kako tak proces oblikovanja funkcionira?

Delo s študenti je neverjetna priložnost in tudi

izziv. Veliko je potenciala, ustvarjalnosti, delovne

sile ... Razvili smo določen postopek oblikovanja,
ki temelji predvsem na raziskovanju. Najprej
usmerimo naše študente arhitekture, naj delajo

kot znanstveniki, s čimer običajno nimajo veliko

izkušenj. To je zelo zanimivo in vodi tudi do novih

strategij in ustvarjalnosti. Hkrati lahko prispeva

tudi k bolj znanstvenemu in morda bolj iskre-

nemu načinu komunikacije. Včasih je umetniški
način lahko zelo subjektiven, znanstveni pristop

pa nam lahko pomaga objektivneje usmerjati

pogovor. Na podlagi tega prvega koraka nato

razvijemo strategije za specifične arhitektur-

ne izzive, kasneje pa na podlagi študentskega

dela naredimo še korak naprej, povežemo se v

znanstvene ekipe in sodelujemo s podjetji ter

nato razvijemo konkretno oblikovane rešitve

Kje iščete navdih za inovacije?

Del naše prve raziskovalne faze, ko sodelujemo

s študenti, pogosto vključuje tudi druge stroke.

Raziskujemo biomimikrijo In zanimive strategije

iz narave, pri čemer znova spomnimo študente,
naj se dela lotevajo kot znanstveniki; treba je
razumeti, kako se različni problemi rešujejo v
drugih strokah ali v naravi. Zadnjih deset let se
inovacij že lotevamo s tovrstno strategijo in mi-

slim, da je zelo uspešna - opazovanje narave ter

inženirskih in medicinskih strok.

Za konec, kakšni so vaši upi za prihodnost
arhitekture?

Občutek imam, da je v zadnjih letih prišlo do

nekakšne konkurence med arhitekti, ki so zelo

tehnološko osredotočeni, in tistimi, ki so bolj

konservativni in se naslanjajo predvsem na zgo-
dovino. Obe strategiji sta lahko dobri in menim,

da vsak arhitekt potrebuje oba vidika. Verjamem,
da moramo graditi na interdisciplinarnem delu in

ne smemo pretirano slediti specifičnim »arhitek-

turnim religijam«. Upam, da bomo v prihodnosti

ustvarjali stavbe, ki bodo manj intenzivno tehno-

loške. Upam, da bomo več razmišljali o celotnem

življenjskem ciklu stavb, ki bo trajal več kot pet-
deset let, in jih hkrati naredili bolj dostopne, ne
le skozi odpiranje, temveč tudi skozi fleksibilnost

uporabe v prihodnosti. Tukaj so, mislim, nizko-

tehnološke, robustne ideje zares pomembne. Ne

vemo, kakšna bo tehnologija čez petdeset let.

Manj ko je vgradimo, bolj prilagodljiva bo stavba

v prihodnosti. To so moji upi.

49Bvl

fasade sistemom Ventflex so zelo obetavni, so
pokazali, da se lahko z njo prihrani do 50 % energije za ogrevanje
oziroma hlajenje stavb.

»Sendvič« model sistema Ventfiex
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