Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 27. 10. 2020
Število objav: 14
Internet: 11
Radio: 1
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 14
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

"Njihovi vplivi na okolje so dramatični!”

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 10. 2020

Avtor

A. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Naravovarstvene nevladne organizacije pozivajo Evropsko unijo, naj preneha podpirati gradnjo novih hidroelektrarn...
Ob svetovnem dnevu selitvenih vrst rib (World Fish Migration Day), ki smo ga obeležili v nedeljo, se je združilo več kot
150 nevladnih...

Naslov

Celjski bogataš priznal zlorabo

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Jančarju očitalo zlorabo položaja ali zaupanja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, in sicer pri gradnji garažne hiše
pri jeseniški bolnišnici. Spomnimo: podjetje Avioprojekt je leta 2008 pridobilo posel gradnje garažne hiše pri jeseniški
bolnišnici, za kar je potrebovalo 2,4 milijona evrov. Jančar se je tedaj...

Naslov

Tako za ugled garajo predsedniki

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 10. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sprejeli smo odločitev in naredili premik! Jutri bomo namreč izvedeli, koliko podjetij se bo pritožilo na drugo odločitev
uprave 2TDK glede usposobljenosti gradnje drugega tira. Vsak hip bo minilo leto dni, odkar je 2TDK objavila javno
naročilo za izbiro graditeljev enega novega železniškega tira od Divače do Kopra....

Naslov

Reporter o preurejanju razpisa za gradnjo drugega tira (26. 10.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 26. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

..."Kitajski" virus imamo, Kitajcev nočemo, piše o tem, da se je Janševa vlada za vse bolj kritičnimi razmerami z
epidemijo lotila sprememb javnega razpisa za gradnjo Drugega tira, da bi zaradi multiplikativnih učinkov posle dobila
"slovenska" podjetja, s čimer so bila Kitajska podjetja izpodrinjena. "Pomembna bo vloga...

Naslov

Društvo za preučevanje rib kritično do podaljševanja rokov v projektu HE Mokrice

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podaljšanje za pol leta, do 19. aprila 2021, so zapisali v društvu za preučevanje rib. Društvo je decembra 2018 vložilo
tožbo zoper okoljevarstveno soglasje za gradnjo HE Mokrice. Upravno sodišče je februarja 2019 razsodilo, da je tožba
utemeljena, soglasje pa nezakonito, zato ga je odpravilo in vrnilo zadevo v ponovni...
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Naslov

(FOTO) Več okužb z novim koronavirusom, več skrbi za pogon tovarn

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 26. 10. 2020

Avtor

Timotej Milanov, Damijan Toplak, Petra Lesjak Tušek, Rozmari Petek, Hojka Berlič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Povpraševanje po konstrukcijski pločevini in varilnih materialih, ki se uporabljajo v gradbeništvu, ostaja relativno
močno. Ugodne tržne razmere in stabilno povpraševanje še vedno beležimo v sektorju energetike (nuklearni projekti)
in medicine ter gradbeništvu (segment infrastrukturnih investicijskih projektov)," pravijo. Zanje je pomemben...

Naslov

Občina v širitev pokopališča Rudnik

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 10. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letu zmanjšala finančna sredstva za viško pokopališče s pojasnilom, da se je podaljšala faza priprave te naložbe in
da se je posledično odmaknil začetek gradnje. Po širitvi viškega pokopališča bo na njem okoli 2750 novih pokopnih
mest različnih tipov, je razvidno iz prostorskega akta za to območje. Na razširjenem...

Naslov

Rakova jelša II bo dokončana avgusta 2022

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 10. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...neprofitnih najemnih stanovanj, za 18,6 milijona evrov z davkom na dodano vrednost jih bo zgradila družba VG5.
Direktor sklada Sašo Rink pričakuje, da bo gradnja Rakove jelše II zaključena avgusta 2022, ko sta predvidena
pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja in prevzem stanovanj. Jeseni 2022 naj bi torej...

Naslov

Garažna hiša raste - za rast po koroni

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 10. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Septembra letos je v medletni primerjavi poskočila za 99,6 odstotka. Avtomobilski proizvajalci povečanemu
povpraševanju okolju prijaznejših vozil sledijo z gradnjo novih tovarn na Kitajskem. Za garažno hišo 17,8 milijona evrov
Avtomobili so strateški tovor Luke Koper. V desetih letih so pretovor vozil povečali za...

Naslov

Oktobrski kazalnik gospodarske klime IFO kaže večjo zaskrbljenost nemških direktorjev

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...le, da je izpuhtel njihov optimizem v pričakovanjih za prihodnjih šest mesecev, zaznati je bilo tudi poslabšanje v
njihovi oceni trenutnih razmer. V gradbeništvu je prejšnja rast kazalnika zastala. V podjetjih so navzdol popravili
prejšnje optimistične ocene trenutnih razmer, so pa tudi nekoliko bolj pesimistični...
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Naslov

Nezgoda pri delu podjetje lahko spravi na kolena

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 10. 2020

Avtor

Milka Bizovičar

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 776 cm2

...zavedajo obsega in resnosti posledic, ki lahko nastanejo zaradi nenamerno narejene strokovne napake ali
nenamerne opustitve katerega od varnostnih ukrepov. Gradbeni zakon predpisuje minimalno zavarovalno vsoto,
vendar škode lahko precej presegajo 50.000 evrov. Odškodnine lahko ogrozijo nadaljnje poslovanje podjetja.
Izvajalci...

Naslov

Nadzor pokazal nepravilnosti pri financiranju graditve čistilne naprave v Braniku

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 26. 10. 2020

Avtor

Nataša Uršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:19

Trajanje: 3 min

...26.10.2020, DANES DO 13-IH, 13:19 BILJANA POLAK (voditeljica) Javna sredstva v višini 3 milijonov evrov, ki jih je
novogoriška mestna občina vložila v graditev čistilne naprave v Braniku in kanalizacijske mreže, niso bila porabljena
gospodarno in učinkovito. To sta poglavitni ugotovitvi nadzornega odbora novogoriške...

Naslov

Društvo za preučevanje rib kritično do podaljševanja rokov v projektu HE Mokrice

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 26. 10. 2020

Avtor

R. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podaljšanje za pol leta, do 19. aprila 2021, so zapisali v društvu za preučevanje rib. Društvo je decembra 2018 vložilo
tožbo zoper okoljevarstveno soglasje za gradnjo HE Mokrice. Upravno sodišče je februarja 2019 razsodilo, da je tožba
utemeljena, soglasje pa nezakonito, zato ga je odpravilo in vrnilo zadevo v ponovni...

Naslov

Minister Vizjak za zmanjšanje izpustov k ukrepanju poziva predvsem gradbeni sektor

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 10. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 1.110 cm
2

...Minister Vizjak za zmanjšal izpustov k ukrepanju poziv predvsem gradbeni sektor Na 5. Konferenci trajnostne gradnje
so opozorili, da bi gradbeništvo lahke porabo energentov, naravnih virov in vode ter izpuste ogljikovega dioksi
kakovostnem bivalnem okolju in obnovi stavb pod spomeniškim varstv...
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Kazalo
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"Njihovi vplivi na okolje so
dramatični!”
A. Š.

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

AVTOR
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Naravovarstvene nevladne organizacije
pozivajo Evropsko unijo, naj preneha podpirati
gradnjo novih hidroelektrarn ...

Ob svetovnem dnevu selitvenih vrst rib (World Fish
Migration Day), ki smo ga obeležili v nedeljo, se je združilo
več kot 150 nevladnih organizacij in pozvalo institucije EU,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

naj ustavijo javno ﬁnanciranje novih hidroenergetskih
projektov v Evropi.
"Če primerjamo majhen prispevek novih hidroelektrarn k energetskemu prehodu v nizkoogljično
družbo in škodo, ki bi jo povzročile naravi in okolju, je gradnja novih hidroelektrarn v
diametralnem nasprotju s cilji evropskega zelenega dogovora glede biotske raznovrstnosti.
Podpisniki, med katerimi so tudi največja svetovna organizacija za ohranjanje narave in
biodiverzitete World Wildlife Fund (WWF), Climate Action Network Europe in BirdLife, od EU
institucij pričakujejo, da se ﬁnanciranje preusmeri v posodobitve obstoječih elektrarn, ukrepe za
energetsko učinkovitost in k manj okoljsko problematičnim obnovljivim virom energije, kot je
sončna energija,"

sporočajo iz Društva za preučevanje rib

Slovenije.
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Izginilo 93 odstotkov evropskih selitvenih
sladkovodnih vrst rib
Ta skupni poziv nevladnih organizacij prihaja nekaj mesecev
po tem, ko je nova znanstvena analiza razkrila, da je od leta
1970 izginilo kar 93 odstotkov evropskih selitvenih

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

sladkovodnih vrst rib, tudi zaradi delovanja hidroelektrarn.

Jezovi uničujejo reke! EU ima že čez 19.000
hidroelektrarn, še več kot 5.500 pa jih je
načrtovanih ali v gradnji. Okrog 91%
obstoječih in načrtovanih hidroelektrarn v
Evropi ima status "male HE" - kar pomeni,
da imajo zmogljivost pod 10 MW - in je
njihov prispevek k skupni raznovrstnosti
energetskih virov zanemarljiv, njihovi vplivi
na okolje pa so dramatični.
Društvo za preučevanje rib Slovenije
Če bi se apetiti glede gradnje novih hidroelektrarn uresničili,
bi to po navedbah društva pomenilo uničenje zadnjih prosto
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tekočih rek v Evropi in še dodatno poslabšanje stanja že
tako vedno bolj ogroženih sladkovodnih ekosistemov.
, vodja urada za naravne vire, Urad za

Andreas Baumüller

evropsko politiko, opozarja: "Nadaljevanje ﬁnanciranja novih hidroenergetskih
projektov s strani Evropske komisije in evropskih ﬁnančnih institucij je popolnoma v nasprotju z
ambicijami Strategije EU o biotski raznovrstnosti in njenim ciljem obnove 25.000 km prosto
tekočih rek. Ukinjanje ﬁnančnih inštrumentov in spodbud za nove hidroenergetske projekte je vse
bolj nujen korak, če želimo zaustaviti trend izgube biotske raznovrstnosti v EU, doseči
zastavljene cilje okvirne vodne direktive in uresničevati evropske zeleni dogovor".

, višji politični uradnik za podnebje in energijo,

Alex Mason

dodaja: "Nujno moramo preiti na sistem 100-odstotno obnovljivih virov energije. Toda
prispevek, ki ga lahko daljo nove hidroelektrarne, je zanemarljiv v primerjavi z ogromno ekološko
škodo, ki bi jo povzročile. Namesto tega bi morali vlagati v sonce, v kombinaciji s prilagodlivostjo
povpraševanja in shranjevanjem."

Zahteve manifesta so:
Konec EU subvencioniranja novih hidroelektrarn vseh
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

velikosti, tudi prek regionalne politike in skladov PCI Projektov skupnega interesa (Projects of Common
Interest).
Konec ﬁnanciranja novih hidroelektrarn v Evropi s
strani Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske
banke za obnovo in razvoj (EBRD)
Vse nove hidroelektrarne izključiti s seznama
obnovljivih virov energije, upravičenih do državne
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pomoči.
Javne ﬁnance za nove hidroelektrarne naj bodo
prerazporejene na ekološke prenove, projekte
odstranjevanja jezov - zlasti tam, kjer so jezovi že
zastareli, in na druge obnovljive vire energije, kot sta
vetrna in sončna energija.

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

anja.scuka@zurnal24.si
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Celje

S.S.

Celjski bogataš priznal zlorabo
0

26. Oct 2020,
20:55

Deli na:

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

Facebook

Twitter

Nekdanjemu lastniku podjetja Avioprojekt Aleksandru Jančarju na podlagi
podpisa sporazuma s tožilstvom tri leta pogojnega zapora s preizkusno dobo
petih let, plačati pa mora tudi stransko denarno kazen v višini 200 tisoč evrov.
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Jančar je lastnik več nepremičnin po Sloveniji, med drugim tudi celjskih hotelov Evropa in Celeia
ter treh hotelov na Obali.
Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu

Tožilstvo je celjskemu podjetniku Aleksandru Jančarju očitalo zlorabo položaja ali zaupanja pri

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

opravljanju gospodarske dejavnosti, in sicer pri gradnji garažne hiše pri jeseniški bolnišnici.
Spomnimo: podjetje Avioprojekt je leta 2008 pridobilo posel gradnje garažne hiše pri jeseniški
bolnišnici, za kar je potrebovalo 2,4 milijona evrov. Jančar se je tedaj kot lastnik podjetja za
pomoč obrnil na Hypo Leasing in dobil posojilo v višini 7,3 milijona evrov. Avioprojekt je za gradnjo
garažne hiše porabil 2,4 milijona evrov, preostali denar pa je izginil neznano kam. Avioprojekt
sicer Hypo Leasingu kmalu po pridobitvi posojila tega ni zmogel več odplačevati, zato je končal v
stečaju.
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Primož Lavre/arhiv Reporterja

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

Jančar ima v Portorožu tudi 20-metrsko jahto Maksimilijan.

Lastnik več nepremičnin, tudi jahte
Svet zavoda bolnišnice Jesenice je konec leta 2014 sporne posle v zvezi z gradnjo garažne hiše
prijavil policiji. Policija je po več kot štiriletni preiskavi kazensko ovadbo specializiranemu
državnemu tožilstvu posredovala lani. Jančar je sicer lastnik več nepremičnin po Sloveniji, med
drugim tudi celjskih hotelov Evropa in Celeia ter treh hotelov na Obali, v Portorožu pa ima
»parkirano« tudi 20-metrsko jahto Maksimilijan.
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Tako za ugled garajo predsedniki
delo.si/mnenja/kolumne/tako-za-ugled-garajo-predsedniki

Če ne bi bilo Ivana, našega Janeza, bi Donaldu res trda predla. Tako pa je v ključnem trenutku dobil
ključno podporo. Zdaj je končno stvar jasna in dvomov ni več. Tehtnica, ki je še pred štirimi dnevi kazala
grdo v Joejevo korist, se zdaj usodno premika na »močnejšo« stran, stavnice so se obrnile na stran našega,
ne bom rekel modrega, ampak oranžnega zeta, borzni indeksi Dow Jones so poskočili, Huawei in 5G sta se
zlomila, Kitajci množično prestopajo v krščansko vero, ameriške volitve so izgubile suspenze – filmsko
napetost. Manjkala je sapica, vetrič, lahen btw-nasvet slovenske sive eminence, viteza teme, orakelj
kozoroga izpod triglavske stene, da so analitiki CNN, AP, BBC, Al Džazire, Reutersa, Guardiana in vrste
drugih ostali brez besed.
Sprva nisem verjel, mislil sem, da gre za ponaredek raperja Zlatka ali pa kak ga-ga model Saša Hribarja.
Ščipal sem se polnih 24 ur ... in prestal resničnostni test: Janez Ivan je ostal na močni strani najšibkejšega
člena in nam nazorno pokazal, kako je treba garati za ugled.
Američani množično izražajo podporo in izraze hvaležnosti našemu PV za ta pospešek. Zdaj se bodo res
veliko lažje odločili, ko so dobili tako močan predvolilno usmerjevalni impulz iz nevestine domovine. Bil
je že skrajni čas, izgubljali so samozavest, dolar je padal v nezavest, zlato še bolj, nafta je nevarno
zastonj ... Zdaj je tudi jasno, kje Slovenija črpa protikoronski navdih in kako hitro pridobiva ugled.

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

V nevestini domovini je seveda kar nekaj zavistnežev. Iz kroga Borisa Popoviča so denimo sporočili, da
Janez Ivan posnema bivšega koprskega faraona. Njegov glasnogovornik je že daljnega leta 2017
prek Reporterja sporočil, da je bil Popo Trump pred Trumpom, da se je sedanji Trump razvil dolgo po
koprskem krampu.
Na nesrečo ta ameriški zgled Borisu ni veliko pomagal pri volitvah. Morda zato, ker v Kopru nimajo
elektorskega volilnega sistema. Če bi ga imeli, bi potem vi videli, kdo bi zmagal. V Ameriki že vedo, kaj je
to elektorska demokracija. Če bi imeli tudi v Sloveniji elektorje, bi se povsem spremenila struktura kupcev
poceni parcel po Hrvatinih, Kolombanu in drugih slovenskih močvirjih?
Kaj pa če Donald vsem elektorjem navkljub ne zmaga? Kaj pa ugled? Ah, malenkost! Tvit se s tvitom
zbija.
Odkrili so stranske učinke korone
Še pred novim letom bom slišal: Boris, zmotil si se. Pošteno si udaril mimo!
Poglej, sprejeli smo odločitev in naredili premik!
Jutri bomo namreč izvedeli, koliko podjetij se bo pritožilo na drugo odločitev
uprave 2TDK glede usposobljenosti gradnje drugega tira. Vsak hip bo minilo leto
dni, odkar je 2TDK objavila javno naročilo za izbiro graditeljev enega novega železniškega tira od Divače
do Kopra. Pričakovali smo, da ne bo šlo lahko, ampak da bodo potrebovali več kot leto za preprosto
spoznanje, kdo je sposoben pri nas graditi železnice, tega si nismo mislili. Leto je okoli, nam pa se še sanja
ne, kaj prinašajo jutrišnje pritožbe.
Novi šef 2TDK Pavle Hevka nas je z neizmerno lahkotnostjo jezika prepričal, da bodo napisali takšno
utemeljitev, na katero se zavrnjeni kandidati ne bodo imeli na kaj pritožiti. Če so te besede vsaj toliko trdne
kot lahke, potem bomo imeli končne kandidate za izvajalce pred božičem. In bomo najkasneje za praznik
dela vedeli, koliko nas bo zares stal famozni tir.
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A črnogledost je razumljiva. Davnega leta 1996 je ministrstvo za promet in zveze v Drnovškovi vladi
(minister Igor Umek) naročilo izdelavo študije upravičenosti gradnje nove enotirne proge Koper–Divača.
Preučevali so že prve variante trase, vendar so jih vse ovrgli, ker je bil Kraški rob v celoti predviden za
zavarovanje kot krajinski park, železnica pa bi ga dvakrat presekala. Samo 24 let se že šalimo in puščamo
priložnosti Tržačanom, Fiumanom, Nemcem, Kitajcem, Madžarom ...
Pri tretji razvojni osi so znatno učinkovitejši: samo 16 let po začetku umeščanja ceste v prostor so že
zasadili prvo lopato. Obalno hitro cesto je Tito ukazal graditi že leta 1970, pa še zmeraj ni dograjena
(toliko o rdeči Istri!). In 16 let po začetku umeščanja tranzitne ceste do Dragonje smo enako daleč od prve
lopate.
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Vodni vir manjka Istri že vsaj 35 let. Kraševci, ki imajo svojo računico z vodo, (razumljivo, ko pa teranu
slabo kaže), bi najraje še naprej delali študije in ocenjevali kakovost vodnih vrelcev za svoje sosede. Kako
prijazno, kaj! Da sosed prevzame skrb za tvojo vodo. Kakšen neverjeten zgled nesebičnosti. Samo, nikar
ne recite, da se motim.
Stavnice so spet na strani našega oranžnega zeta, borzni indeksi Dow Jones so poskočili, Huawei
in 5G sta se zlomila, ameriške volitve so izgubile suspenze.
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Reporter o preurejanju razpisa za gradnjo
drugega tira (26. 10.)
Nenad Glücks v komentarju "Kitajski" virus imamo, Kitajcev nočemo, piše o tem, da se je Janševa vlada za vse bolj
kritičnimi razmerami z epidemijo lotila sprememb javnega razpisa za gradnjo Drugega tira, da bi zaradi multiplikativnih
učinkov posle dobila "slovenska" podjetja, s čimer so bila Kitajska podjetja izpodrinjena.
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"Pomembna bo vloga državne revizijske komisije: bo pokleknila pod pritiskom t. i. nacionalnega interesa oziroma
gradbenih lobijev ali bo omogočila, da bodo pod enakimi pogoji na razpisu lahko sodelovali tudi Kitajci. In da bo na koncu
izbran tisti, ki obvlada posel in bo ponudil tudi najbolj ugodno ceno. Za davkoplačevalce vsekakor ni vseeno, ali bo
skupna cena projekta na koncu res predvidenih 1,2 milijarde evrov ali pa recimo pol milijarde evrov višja. Za toliko
denarja smo po ugotovitvah kriminalistov preplačali Teš 6. Zanimivo, da je prišla odločitev o odslovitvi Kitajcev od gradnje
drugega tira skoraj brez kakšnega razburjanja v javnost."
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Društvo za preučevanje rib kritično do
podaljševanja rokov v projektu HE Mokrice
Društvo za preučevanje rib Slovenije je danes v sporočilu za javnost protestiralo zaradi novega podaljšanja roka v
postopku presoje vplivov na okolje za hidroelektrarno (HE) Mokrice na zahtevo investitorja, podjetja Hidroelektrarne na
spodnji Savi (HESS). "Gre za že drugo, nerazumno podaljšanje," izpostavljajo v društvu.
Agencija RS za okolje (Arso), ki vodi postopek presoje vplivov na okolje za HE Mokrice, je pred dnevi drugič podaljšala
rok za izjasnitev investitorju. Tokrat gre za podaljšanje za pol leta, do 19. aprila 2021, so zapisali v društvu za
preučevanje rib.
Društvo je decembra 2018 vložilo tožbo zoper okoljevarstveno soglasje za gradnjo HE Mokrice. Upravno sodišče je
februarja 2019 razsodilo, da je tožba utemeljena, soglasje pa nezakonito, zato ga je odpravilo in vrnilo zadevo v ponovni
postopek na Arso. Postopek, v katerem se presoja sprejemljivost projekta HE Mokrice za okolje in naravo, tako pri Arsu
ponovno teče od lanske pomladi.
Arso je 18. junija letos pozval HESS k izjasnitvi v roku 30 dni. HESS je 13. julija zaprosil za podaljšanje roka za 90 dni,
kar je Arso odobril. 15. oktobra pa je HESS znova zaprosil za podaljšanje, obakrat je pri tem navedel "nova dejstva in
okoliščine" in da gre za "dokaj kompleksno zadevo, ki lahko pomembno vpliva na interese družbe HESS". Tokrat so
zaprosili za podaljšanje roka za šest mesecev in Arso jim je znova ugodil.
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"To, da HESS kot investitor potrebuje dodatnega pol leta domnevno zaradi kompleksnosti vsebine in da mu je Arso to
odobril, je nenavadno - že zato, ker so zadnje mesece stalno, vključno z ministrom, napovedovali željo po čim prejšnjem
dokončanju postopka. Zato je verjetneje, da gre zgolj za nov manever na točki, kjer je postalo jasno, da zakonita zelena
luč za gradnjo ne bo možna," so poudarili v društvu.
Prav tako so spomnili, da je okoljski minister Andrej Vizjak, ki je pred nastopom funkcije v HESS vodil prav projekt
pridobivanja dovoljenj za HE Mokrice, v preteklosti nevladne organizacije obtoževal zavlačevanja in podaljševanja
postopkov. "S takimi argumenti je minister Vizjak spreminjal tudi zakonodajo v smer omejevanja nevladnih organizacij in
oteževanja njihovega sodelovanja v postopkih umeščanja objektov v naravo, ki jo je sicer v delu že ustavilo ustavno
sodišče," so navedli.
Podaljšanje postopka pri Arsu je nenazadnje po njihovi oceni nadaljevanje netransparentnosti države oziroma ministra
Vizjaka pri celotnem projektu HE Mokrice. Ministrstvo je namreč 5. julija za ta projekt začelo postopek t.i. prevlade druge
javne koristi nad koristjo ohranjanja narave. Gre za prvi tovrstni postopek pri nas, ki ga za izredne primere, ko ni
alternativ posegu v naravo, predvideva evropska habitatna direktiva, so spomnili v društvu.
Sami sicer vztrajajo, da uničenje narave in varovanih habitatov, ki bi jih prinesla izgradnja HE Mokrice, nikakor ne odtehta
proizvodnje manj kot enega odstotka elektrike, ki jo letno porabi Slovenija, in da alternativ Vizjakovo ministrstvo ni niti
začelo preučevati. "Nerazumno je, da se postopek, ki presoja vpliv objekta na naravo in okolje, še ni končal pri Arsu in se
celo podaljšuje za pol leta, hkrati pa na ministrstvu za okolje teče postopek prevlade, kjer je ravno omenjena presoja
ključna," so kritični.
Ministrstvo za okolje je sicer 5. julija letos navedlo, da bo vlada v 60 dneh sprejela odločitev o postopku, kar pa se po
vedenju društva še ni zgodilo.
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(FOTO) Več okužb z novim koronavirusom, več
skrbi za pogon tovarn

ODPRI GALERIJO
V mariborskem Henklu bodo delo ponudili 30 novim zaposlenim - posnetek je z nedavnega obiska ministra za
gospodarstvo Zdravka Počivalška v spremstvu direktorja Christofa Vollstedta in ostalo ekipo.
ANDREJ PETELINŠEK

Damijan Toplak
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Petra Lesjak Tušek

Rozmari Petek

Hojka Berlič
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Timotej Milanov, Vestnik

26.10.2020, 06.15

Za podjetja, ki delujejo naprej in poslujejo relativno dobro, obvladovanje
vnosov in širjenje okužb s koronavirusom vse večje zdravstveno in poslovno
tveganje. Hkrati morajo narediti vse, kar se da, za izpolnitev in pridobivanje
naročil
Ob omejevanju javnega življenja za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb s koronavirusom
gospodarstvo z izjemo obrtnikov in podjetnikov ostaja v pogonu, ob hitri rasti okužb pa so izzivi zajezitve
teh v podjetjih zdaj gotovo težji kot v prvem valu. Podjetja izpostavljajo dosledno spoštovanje
preventivnih ukrepov in tudi težave pri (ne)odrejanju karanten v zadnjih dneh, ki so povečale tveganja
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delavcev in delodajalcev - te se bodo po zadnjih zagotovilih lahko urejale tudi za nazaj in znova prek
NIJZ. Pri nekaj družbah smo preverili trenutne razmere, ki marsikateri dejavnosti k sreči niso poslabšale
rezultatov in pričakovanja prihodnjega poslovanja. Povsod izpostavljajo, da upoštevajo ukrepe - od
zaščitnih sredstev, varnostne razdalje, razkuževanja, ponekod merjenja temperature, kot tudi delo od
doma, rotiranje po skupinah -, a jih tudi skrbi, da bi se okužbe zaradi trenutnega razmaha vseeno širile do
mere, ko bi (pre)več delavcev hkrati moralo ostati doma.
Rezerv pri delavcih nimajo
Christof Vollstedt, direktor družbe Henkel Maribor z okrog 700 zaposlenimi, izpostavi, da se z okužbami
koronavirusa že od začetka spopadajo odgovorno, kar je tudi zasluga zaposlenih. V Henklu Maribor in
Henklu Storitve so imeli osem okužb - od tega so tri aktivne -, vse so zaznali zgodaj in uspeli zajeziti
širjenje. "Na trgu je zaznati povečano povpraševanje po izdelkih, kot so tekoča mila in barve za lase.
Trudimo se, da povečanim zahtevam zadostimo, zato smo uvedli nove izmene in prilagodili delovne
procese. Konec marca smo si prizadevali podvojiti proizvodnjo tekočih mil in to nam je uspelo. Zaradi
trenutno zelo skrb vzbujajočih razmer in visokega števila okuženih nas najbolj skrbi, da bi bilo primoranih
doma ostati večje število zaposlenih in bi nam začelo delavcev primanjkovati. Zato in zaradi povečanega
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obsega dela bomo priložnost za delo ponudili okoli 30 novim zaposlenim," dodaja Vollstedt.

Zamujanje pri sprejemanju sklepov
V Talumu so ocenili, da so bili državni ukrepi doslej dobro zastavljeni, tudi odzivnost in sodelovanje s
socialnimi partnerji ocenjujejo kot dobro. "Morda bi si v gospodarstvu želeli nekoliko več dinamike pri
sprejemanju ukrepov, soočali pa smo se tudi z različnimi interpretacijami sprejete zakonodaje, kar je
oteževalo izvedljivost v praksi. Z zamujanjem pri sprejetju ukrepov se soočamo tudi še sedaj. Ne glede
na to, da ti ukrepi veljajo za nazaj, je poslovno izredno zahtevno načrtovati in izvajati aktivnosti, če
sistemski okvir ni jasen, in to še posebno v trenutno izredno nepredvidljivih okoliščinah," pojasnjujejo.
Ukrepi za gospodarstvo bi morali biti v drugem valu epidemije po njihovem mnenju primerljivi s
tistimi, ki so bili sprejeti in so učinkovito delovali v prvem valu. Poleg tega bi bilo nujno treba
razmišljati tudi o prihodnosti in o sistemskih okvirih, ki bodo dolgoročno zagotavljali konkurenčnost
slovenskega gospodarstva. Spodbude za razvojno inovacijske projekte, razvojnoraziskovalne vavčerje
in subvencije za razvojne kadre pa bi bilo tako po njihovem mnenju nujno treba vključiti že v PKP 6.
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Davor Šenija, predsednik uprave MLM, ki zaposluje okrog 400 ljudi, je povedal, da so imeli v prvem
valu le eno okuženo zaposleno, a so jo pravočasno umaknili iz delovnega procesa, medtem ko v tem
drugem valu za zdaj nimajo okužb. Pri tekočem poslovanju, kjer večinoma delajo za avtomobilsko
industrijo v Zahodni Evropi, pa se v MLM lahko pohvalijo, da so od avgusta na 90 odstotkih
predkoronske proizvodnje in prodaje ter da od septembra poslujejo z dobičkom, kakor naj bi tudi v
preostalih mesecih do konca leta, če ne bo popolnega zaprtja. "Zavedati se je treba, da je koronakriza
povzročila za okrog pet milijard stroškov, a bo od tega le kakšnih 500 do 600 milijonov evrov prišlo do
posameznikov in podjetij, preostalo pa pomeni izpad državnih prihodkov," ugotavlja prvi mož MLM.
Vladni ukrepi so jim v prvem valu epidemije pomagali, da so prebrodili krizo in ohranili prenekatero
delovno mesto. Sami so optimizirali delovne procese že z vidika, ker se morajo prestrukturirati do sredine
prihodnjega leta, ko se bo njihov lastnik DUTB odločil, ali jih proda ali stori kaj drugega. V drugem valu
epidemije ne nameravajo ustavljati proizvodnje, pripravili si bodo dvo- do tritedensko zalogo za vsak
primer, četudi jih bo to nekaj stalo. Že zdaj delajo v treh ali štirih izmenah in pri ljudeh, če bi jih bilo več
okuženih ali obolelih, nimajo rezerv. Od vlade še pričakujejo, da bo del evropskega denarja, ki ga je ali bo
prejela, preusmerila tudi k podjetjem, da bodo ta lahko izvedla nove (razvojne) projekte. Šenija še
pričakuje, da bo vlada po koncu krize spodbujala trošenje na celotnem nivoju, kakor ga je oziroma bo pri
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turističnih bonih.
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Že zdaj v MLM delajo v treh ali štirih izmenah, pri ljudeh nimajo rezerv.
IGOR NAPAST

Vpliv nemškega trga in predvideni scenariji
V družbah Skupine SIJ obvladujejo razmere, imajo manjše število obolelih sodelavcev in odsotne
zaposlene zaradi stika z obolelim. Manjše število zaposlenih v nekaterih družbah še dela v skrajšanem
delovniku, deloma zaposlene prerazporejajo, deloma rotirajo izmene. Tržne razmere na evropskih in
globalnih jeklarskih trgih ostajajo negotove, na evropskem trgu, zlasti nemškem in italijanskem, je
zaznaven upad povpraševanja v avtomobilski, naftni in plinski industriji. "Jeklarski skladiščno-trgovski
centri in drugi kupci so pri nakupnih odločitvah predvidni in ne naročajo na zalogo. Povpraševanje po
konstrukcijski pločevini in varilnih materialih, ki se uporabljajo v gradbeništvu, ostaja relativno močno.
Ugodne tržne razmere in stabilno povpraševanje še vedno beležimo v sektorju energetike (nuklearni
projekti) in medicine ter gradbeništvu (segment infrastrukturnih investicijskih projektov)," pravijo. Zanje
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je pomemben tudi trg ZDA, kjer je so v primerjavi s preteklim letom ohranili raven prodaje nerjavne
debele pločevine ter za 30 odstotkov povečati prodajo orodnih in specialnih jekel. Glede na stanje naročil
ocenjujejo, da bodo letos ustvarili za 9,6 odstotka manj prihodkov od prodaje. Okrevanje pričakujejo v
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letu 2021, ko naj bi se povpraševanje po jeklu povečalo.

Glede na stanje naročil v Skupini SIJ ocenjujejo, da bodo letos ustvarili za 9,6 odstotka manj prihodkov od
prodaje.
TOMO JESENIČNIK

Direktor BSH Nazarje Boštjan Gorjup pojasnjuje, da so med 1700 zaposleni zabeležili osem primerov
okužb, vendar so se ti zaposleni okužili drugje in ostali doma, še preden bi virus prinesli v podjetje.
Dodaja, da bomo v naslednjih tednih morali vsi potrpeti, ker se je z raznimi druženji, zabavami virus sedaj
preveč razširil in lahko ogrozi zdravstveni sistem, pri čemer po njegovem lahko pričakujemo še tretji val.
Vse to se podjetju pozna, a trend so obrnili sebi v prid. "Nemci za prehrano v gostilnah potrošijo 1,5
milijarde evrov. Polovico teh sredstev v takšnih časih, ko so več doma, vložijo v obnovo doma, za novo
kuhinjo, denimo, in nove gospodinjske aparate. Tako letos beležimo dvomestno število rasti prodaje,
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dodatno smo zaposlili 200 ljudi. Podobno je bilo ob zadnji krizi, ko so ljudje spet sicer ostali doma brez
služb, a so dobili nadomestila in med drugim kupovali gospodinjske aparate. Zato lahko rečem, da smo tak
scenarij predvideli," dodaja Gorjup. Franci Pliberšek, direktor podjetja MIK Celje, opisuje, da korona na
srečo pri poslovanju za zdaj ni pustila posledic. "Kljub oteženim pogojem dela in številnim omejitvam
smo v podjetju zabeležili 9-odstotno rast, čeprav nekaj večjih projektov nismo izpeljali. Imeli smo srečo,
saj naša panoga v primerjavi z drugimi ni utrpela tako velikih posledic," pravi.
Oteženo načrtovanje, še večja fleksibilnost
V gornjeradgonskem Arcontu, največjem proizvajalcu bivalnih enot na svetu, ki ima skupaj s hčerinsko
družbo 850 zaposlenih, so se vsi zaščitni ukrepi po besedah predsednika uprave Mirana Fujsa izkazali za
zadostne; večjih težav z okužbami zaposlenih doslej niso imeli. “Če bo še naprej omogočen nemoten
transport med evropskimi državami, težav ne bi smelo biti," dodaja, a pripominja tudi, da so napovedi
tvegane. V kidričevskem Talumu z več kot 1400 zaposlenimi se soočajo z odsotnostjo zaposlenih, ker so
bili v stiku z okuženimi, vnosi okužb v tovarno pomenijo zdravstveno in poslovno tveganje, opozarjajo. V
prvi polovici leta so se srečevali z znižanim obsegom naročil, šele septembra so se razmere po obsegu
naročil nekoliko izboljšale. Kot pojasnjujejo, se zaostrovanje epidemiološke slike trenutno še ne odraža v
zmanjševanju napovedanih količin kupcev, se pa soočajo z zelo kratkoročnimi naročili, kar otežuje
planiranje proizvodnje in zahteva še večjo fleksibilnost. V prvi polovici leta so sicer proizvedli in prodali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

24 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani, polletje pa končali z minimalnim pozitivnim
poslovnim izidom. "K temu so prispevali tudi ukrepi države, s pomočjo katerih smo, z izjemo naravne
fluktuacije, ohranili tudi vsa delovna mesta. V trenutnih razmerah in glede na vse ukrepe pričakujemo
konec leta dobrih 60 milijonov evrov manj prihodkov od prvotno načrtovanih 325 milijonov evrov in vsaj
minimalno pozitiven poslovni izid."
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Občina v širitev pokopališča Rudnik
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dnevnik.si/1042941900/lokalno/ljubljana/obcina-v-siritev-pokopalisca-rudnik

Mestna občina Ljubljana je objavila javno naročilo za izbor gradbinca, ki mu bo zaupala širitev
pokopališča na Rudniku. Občina bo omenjeno pokopališče povečala na njegovem severnem delu,
in sicer bo izvajalec moral urediti niz novih grobnih polj za žarne zemeljske pokope in zidove z
žarnimi nišami. Ob vhodu v novi del pokopališča je ob obstoječi cesti načrtovan parkirni prostor,
je razbrati iz razpisne dokumentacije.
Širitev rudniškega pokopališča je predvidena na nekaj več kot 300 kvadratnih metrov veliki
parceli. Velja omeniti, prizadevanja tamkajšnjih krajanov, da občina razširi pokopališče, so stara
več kot desetletje. Širitev sprva ni bila mogoča, ker je bila omenjena parcela po namembnosti
gozdno zemljišče, ki je sodilo v gozd s posebnim namenom (Golovec). Pozneje je občina s
spreminjanjem občinskega prostorskega načrta parceli spremenila namembnost in projekt širitve
pokopališča leta 2016 umestila v občinski proračun.
Trenutno veljavni proračun kaže, da je širitev pokopališča na pobočju Golovca ocenjena na slabih
661.000 evrov. Če ne bo prihajajoči rebalans proračuna posegel v ta projekt, bo občina letos zanj
namenila okoli 335.000 evrov.

Širijo južni del Novih Žal
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Ljubljanska občina trenutno širi osrednje mestno pokopališče Žale, in sicer dela potekajo na
novejšem delu pokopališča Žale med Potjo med javorji in Potjo med lipami. Širitev je načrtovana
postopoma v štirih fazah, ki naj bi bile zaključene v štirih letih. S širitvijo tako imenovanih
Mušičevih Žal na občini ocenjujejo, da bodo pridobili več kot 2000 novih žarnih grobov in skoraj
9000 kvadratnih metrov veliko območje parka, ki bo namenjen raztrosu pepela pokojnikov.
Lansko leto je občina dokončala širitev pokopališča v Polju. Na njem je zdaj 1560 novih pokopnih
mest tako za klasične kot tudi za žarne pokope, v steni pa so prav tako urejene žarne niše. V
sklopu širitve je občina na pokopališču Polje uredila tudi poslovili objekt z dvema mrliškima
vežicama in cvetličarno.

Začetek širitve viškega pokopališča odložen
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Načrtovana je tudi večja širitev pokopališča Vič. V proračunu je občina ta projekt ocenila na šest
milijonov evrov. Čeprav so na občini lansko leto začetek širitve viškega pokopališča napovedovali
za letošnje leto, je začetek projekta prestavljen v prihodnje leto. Kot je razvidno iz zadnjega
rebalansa proračuna, je občina v letošnjem letu zmanjšala finančna sredstva za viško pokopališče
s pojasnilom, da se je podaljšala faza priprave te naložbe in da se je posledično odmaknil začetek
gradnje.
Po širitvi viškega pokopališča bo na njem okoli 2750 novih pokopnih mest različnih tipov, je
razvidno iz prostorskega akta za to območje. Na razširjenem pokopališču bodo grobna polja za
klasične pokope (enojni grobovi), za žarne zemeljske pokope, na južnem pokopališkem zidu bodo
žarne niše. Južno od vhoda na staro pokopališče v bližini cerkve svetega Simona in Jude ter
vzhodno od Poti spominov in tovarištva pa je predvidena parkovna ureditev, na kateri bo del
površin namenjen posebnim oblikam pokopa in raztrosu pepela.
Z razširitvijo pokopališča je predvidena tudi gradnja novega pritličnega pokopališkega objekta s
poslovilnimi vežicami, poslovilnimi prostori za svojce in cvetličarna.
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RAKOVA JELŠA II

Vanja Brkić
27. oktober 2020 00:00
27. oktober 2020 0:00
Predviden čas branja: 4 min

Rakova jelša II bo dokončana
avgusta 2022
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Ljubljanski stanovanjski sklad je julija letos začel graditi sosesko s 156
stanovanji na Rakovi jelši. Dokončana naj bi bila avgusta 2022.

Soseska Rakova jelša II naj bi bila dokončana avgusta 2022. V
njej bo 156 stanovanj, ki bodo namenjena neprofitnemu najemu.
(Foto: Matjaž Rušt)

Sredi julija je Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana začel graditi stanovanjsko
sosesko Rakova jelša II na zemljišču med Potjo
na Rakovo jelšo, Kusoldovo ulico, Ljubljanico in
Makucovo ulico. V soseski je načrtovanih 156
neprofitnih najemnih stanovanj, za 18,6 milijona
evrov z davkom na dodano vrednost jih bo
zgradila družba VG5.
Direktor sklada Sašo Rink pričakuje, da bo
gradnja Rakove jelše II zaključena avgusta 2022,
ko sta predvidena pridobitev pravnomočnega
uporabnega dovoljenja in prevzem stanovanj.
Jeseni 2022 naj bi torej sklad v sosesko, ki jo bo
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sestavljalo pet večstanovanjskih objektov in
večnamenski prostor s prostori za lokalno
skupnost ter gostinsko, storitveno ali trgovsko
dejavnost, začel vseljevati prve upravičence do
neprofitnega najemnega stanovanja.

Primanjkljaj bo še vedno
velik
Že spomladi prihodnje leto pa naj bi bila končana
skladova stanovanja v soseski Novo Brdo. 174
neprofitnih najemnih stanovanj na Novem Brdu
bo le del tamkajšnjih novih stanovanj, saj streljaj
stran namreč republiški stanovanjski sklad gradi
še skoraj 500 najemnih stanovanj, ki bodo
oddana po stroškovni najemnini.
Glede na to, da bo tudi republiški sklad prihodnje
leto z nepremičninami na Novem Brdu oplemenitil
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ponudbo najemnih stanovanj, nas je zanimalo, ali
torej na ljubljanskem skladu že lahko pričakujejo
zmanjšanje pritiska na njihovem razpisu za
neprofitna stanovanja. Rink je pojasnil, da sicer
pričakujejo nekoliko manj vlog, a da ne bo šlo za
bistveno spremembo.
»Seveda je gradnja Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije velika pridobitev za
prestolnico, a glede na velik primanjkljaj žal ne
pričakujemo kakšnega večjega napredka pri
odpravljanju le-tega,« je priznal Rink. Pojasnil je,
da občinski razpis za dodelitev stanovanj rešuje
stanovanjska vprašanja meščanov prestolnice,
na razpis za najem stanovanj republiškega
sklada pa se bo lahko prijavil kdor koli. Poleg
tega možnost najema stanovanja pri republiškem
skladu ne bo rešitev za znaten del tistih prosilcev
iz Ljubljane, ki upajo na pridobitev neprofitnega
NAJNOVEJŠE
30 min

Čas za prižiganje
kresov

31 min

Dom starejših
N kl B lj

najemnega stanovanja. Republiški sklad namreč
stanovanja oddaja po nekoliko višji najemnini kot
občinski.

28

27.10.2020

Dnevnik.si

Torek

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042941985/lokalno/ljubljan...

Naklo: Bolj
zadovoljni v
okviru tržiškega
doma

Zaprosili za gradbeno
dovoljenje za Jesihov štradon

31 min

Janša, tudi pralni
stroji trdo delajo!

Ljubljanski stanovanjski sklad je za novembrsko

31 min

Mandarić
sporoča, da ni več
veliko časa

finančnega načrta za letošnje leto, ki poleg

31 min

Veljati je začela
pogodba o
prepovedi
jedrskega orožja

3/4

sejo mestnega sveta pripravil rebalans
projektov v delu podrobno opiše tudi, s katerimi
projekti se bo sklad ukvarjal prihodnje leto. Julija
letos je sklad na upravno enoto vložil zahtevo za
izdajo gradbenega dovoljenja za sosesko Jesihov
štradon, kjer je predvidenih 44 stanovanj.

Vse objave

Pripravljen je tudi osnutek občinskega
podrobnega prostorskega načrta za sosesko
Zvezna (87 stanovanj), ki ga bo mestni svet
potrjeval na novembrski seji.
Po zgraditvi stanovanjskega dela soseske Polje
IV je ljubljanski sklad dokončal tudi tamkajšnjo
večnamensko dvorano. Uporabno dovoljenje
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zanjo je pridobil avgusta letos, trenutno poteka
postopek javnega naročila za opremo dvorane.
Kot je razvidno iz rebalansa finančnega načrta,
bo dvorana dokončana in opremljena v prvih treh
mesecih prihodnjega leta.

Sklenili pogodbi z družbo
Koss
Medtem ko bo sklad za gradnjo Novega Brda in
Rakove jelše II pridobil posojila v višini nekaj več
kot osem milijonov evrov, bo za prenovo in
sanacijo degradiranega naselja na Cesti španskih
borcev poskušal pridobiti evropska sredstva. S
tem projektom kandidira za sredstva iz sklada za
regionalni razvoj, avgusta pa so vlogo v odobritev
poslali na okoljsko ministrstvo.
Avgusta je ljubljanski sklad sklenil tudi pogodbi o
nakupu 88 stanovanj ob Šmartinski cesti v Zeleni
jami. Z družbo Koss, ki je v lasti krškega Kostaka,
je sklenil pogodbo, da bo od nje kupil 80
stanovanj in 83 parkirnih prostorov. Hkrati je z
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družbo podpisal menjalno pogodbo, po kateri je
sklad z družbo Koss zamenjal 2346 kvadratnih
metrov veliko zemljišče za dodatnih osem
stanovanj in pet parkirnih prostorov, ko bodo

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

zgrajeni.
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Garažna hiša raste - za rast po koroni
Katja Gleščič

Istra

26. 10. 2020, 06.00
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Garažna hiša za 6000 avtomobilov v koprskem pristanišču že stoji, prve avtomobile pa bodo v njej
skladiščili v začetku prihodnjega leta. V Luki računajo, da bo garaža omogočila povečanje letnega
pretovora za približno 162.000 vozil. A ponovno rast je pričakovati, šele ko se bo zdravstvena slika po
svetu normalizirala.

Z garažno hišo, za katero so namenili 17,8 milijona evrov, bodo ustregli strankam, ki hočejo avtomobile pod streho. Foto: Kristjan
Stojaković

KOPER > V Luki Koper so ob polletju našteli za 21 odstotkov manj vozil v primerjavi z lansko prvo polovico leta.
Pretovorili so jih 271.000. “Po številu pretovorjenih avtomobilov smo v prvem polletju celo prehiteli obe španski
pristanišči, Barcelono in Valencio, ki sta po pretovoru vozil primerljivi s Koprom,” je povedal predsednik uprave
Luke Dimitrij Zadel. V Barceloni so ob poletju beležili kar 48-odstotni padec pretovora vozil v primerjavi z
lanskim prvim polletjem, v Valencii pa 38-odstotnega. Podatkov za devetmesečje v Kopru še nočejo izdati,
pravijo pa, da se trend izboljšuje.
A drugi val epidemije je obete znova potlačil. “Razmere se zelo razlikujejo od pristanišča do pristanišča. V Kopru
se upad pretovora najbolj pozna pri uvozu avtomobilov v Evropo, medtem ko je izvoz, predvsem na Daljni
vzhod, stabilen. Napovedi so v teh časih seveda nehvaležne. Dejstvo je, da so avtomobili blago, ki se najhitreje
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odzovejo na krize, zato je pričakovati stabilizacijo in ponovno rast šele po normalizaciji zdravstvene slike v
svetu,” so povedali v podjetju.

V EU prvič registriranih za 29 odstotkov manj vozil
V EU je bilo septembra prvič registriranih 933.987 avtomobilov, kar je 3,1 odstotka več kot
septembra lani in prvi porast števila registracij letos. V prvih devetih mesecih leta je bil
rezultat precej slabši; prvič registriranih je bilo sedem milijonov avtomobilov, kar je 28,8
odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V Sloveniji je bilo septembra prvič registriranih
4441 avtomobilov, kar je 16,6 odstotka manj kot septembra lani. V devetmesečju je število
upadlo za 24,7 odstotka na 43.232.

Električni avtomobili pogostejši že prihodnje leto
Električnih avtomobilov za zdaj v Luki pretovarjajo še zanemarljivo malo. “Imamo pa tudi mi že napovedi, da naj
bi se že prihodnje leto te količine občutno okrepile. Še posebej če se bo nadaljeval trend rasti prodaje
električnih vozil globalno,” so poudarili v podjetju.
Prodaja električnih vozil namreč skokovito raste na Kitajskem kljub pandemiji. Septembra letos je v medletni
primerjavi poskočila za 99,6 odstotka. Avtomobilski proizvajalci povečanemu povpraševanju okolju prijaznejših
vozil sledijo z gradnjo novih tovarn na Kitajskem.
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Za garažno hišo 17,8 milijona evrov
Avtomobili so strateški tovor Luke Koper. V desetih letih so pretovor vozil povečali za 86 odstotkov - iz 379.000
v letu 2010 na 959.000 v letu 2019. V avtomobilski terminal tudi veliko vlagajo; poleg nove garažne hiše, za
katero so namenili 17,8 milijona evrov, so letos postavili nov privez za ro-ro ladje na ankaranski strani
pristanišča za 6,3 milijona evrov in nove tire, za katere so namenili 3,1 milijona.
Avtomobilske ladje še naprej privezujejo tudi v prvem bazenu ob koprskem mestnem jedru. A kot pravijo, so z
varnejšim privezom v tretjem bazenu vendarle zmanjšali obremenjenost prvega bazena. Prav glasne
avtomobilske ladje namreč najbolj motijo okoliške prebivalce.
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Oktobrski kazalnik gospodarske klime IFO kaže večjo
zaskrbljenost nemških direktorjev
37 min

Potem ko se je kazalnik nemške gospodarske klime septembra izboljšal, se
je oktobra znova obrnil navzdol, so danes sporočili z nemškega inštituta
Ifo, kjer vsak mesec budno spremljajo razpoloženje med nemškimi
direktorji.
V oktobrski anketi med nemškimi direktorji je bilo edino izboljšanje
zaznati v njihovi oceni trenutnih razmer (s septembrskih 89,2 točke se je
Preberite tudi
Nemški inštituti so poslabšali napoved za nemško
gospodarsko rast
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vrednost kazalnika povišala na 90,3 točke). Vendar pa to izboljšanje ni
zadoščalo, da bi se hkrati dvignila tudi vrednost glavnega kazalnika, ki
pomeni povprečje ocen in pričakovanj direktorjev.
Vrednost glavnega kazalnika gospodarske klime IFO se je s septembrskih
93,2 točke v oktobru spustila na 92,7 točke. Razlog je bilo precejšnje
znižanje vrednosti kazalnika, ki meri pričakovanja nemških direktorjev za
prihodnjih šest mesecev. Ta podkazalnik je s septembrskih 97,4 točke
zdrsnil na oktobrskih 95 točk.
Omenjeni trendi so v točno takšni obliki izpričani denimo v
panogi predelovalne industrije: tu se je vrednost kazalnika, ki kaže
ravnotežje stanj, prvič po lanskem juniju spet vrnila v pozitivno območje,
saj je več podjetij zadovoljnih s trenutnimi razmerami - na primer zato, ker
so izkoriščenost zmogljivosti v povprečju povečala s 75,3 točke na 79,8
točke. Vendar pa je izpuhtel njihov optimizem za prihodnje mesece,
ugotavljajo pri inštitutu Ifo.
Se je v storitvenih panogah razpoloženje direktorjev močno poslabšalo,
navajajo pri Ifu. Ne le, da je izpuhtel njihov optimizem v pričakovanjih za
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prihodnjih šest mesecev, zaznati je bilo tudi poslabšanje v njihovi oceni
trenutnih razmer.
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V gradbeništvu je prejšnja rast kazalnika zastala. V podjetjih so navzdol
popravili prejšnje optimistične ocene trenutnih razmer, so pa tudi nekoliko
bolj pesimistični v pričakovanjih za prihodnjih šest mesecev, še navajajo
pri Ifu.
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Površina: 776 cm2

Nezgoda pri delu podjetje lahko spravi na kolena
Gradbeništvo

Izvajalec je odgovoren za morebitno škodo,
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- še

Gospodarstvo je ok-

Ljubljana

tobra,

pred napovedjo

in to

jih pri svojem

»Izvajalci v gradbenih dejavnostih

objektih

se

delu povzročijo na
oziroma sosednjih stav-

delnega zaprtja države, poroča-

bah

lo o

slabšem položaju in večjem
kot septembra. Od
štirih kazalnikov zaupanja, ki jih
meri statistični urad, se je stanje
nekoliko izboljšalo le v gradbeništvu, kjer povečujejo obseg dela

vodih.

pesimizmu

od leta 2003 morajo imeti
takšno zavarovanje sklenjeno vsa

jalcev

in zaposlujejo.

Gradbeni

podzemnih

in

Bizovičar

podjetja,

opravljajo

ki

dejavnost,

50.000
V panogi,

ki zagotavlja

delo pribli-

žno 65.000 osebam in ki k bruto
družbenemu proizvodu prispeva
pet odstotkov, so po zadnjih dostopnih podatkih

za september

pove-

čali stanovanjsko gradbeno aktivnost za približno deset odstotkov
v primerjavi z istim mesecem lani,

del panoge
naročila.

pomemben
da javna
Kot

so

seve-

udeleženci

gradbeno-prostorsko-

eden od

je

konference,

pomembnih izzivov panoge zagotavljanje ustreznega kadra, saj se
za gradbene

je zanimanje

poklice

v zadnjih letih zmanjšalo. Podatki
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statističnega
že

kažejo,

urada

42 odstotkov

delavcev

javnosti ima panoga
povprečno

sleni

da

je

tujcev. V

zelo majhen

ugled, delo je slabo plačano
zaslužijo

-

zapo-

četrtino

znaša povprečna plača
v Sloveniji -, hkrati pa odgovorno

manj,
in

kot

naporno,

lahko

celo

se

gradbeništvu

»V

nevarno.

najpogosteje

pojavljajo nevarnosti, ki ogrožajo
življenje in zdravje delavcev, pogosta

navzočnost

evrov,

»odgovornost

je

da letna zavaro-

biti

sme

nižja

vključevati

za

inšpektorjev

na

gradbiščih pa zmanjšuje verjetnost
za nastanek nezgod pri delu,« so

del.

veljati

začel

škodo,

pa

ki

od

mora
bi

na-

investitorju ali tretji osebi v

stala

zvezi z

opravljanjem njegove

de-

gradbenih del,

izvajanja

direktor Zbornice

Ficko,

Gregor

gradbeništva

odgo-

je

pojasnjuje

in

materiala

industrije

na

grad-

gospodarski

zbornici. Lahko je tudi

soodgovo-

škodo, ki jo povzroči

podizvajalec,

ki

mora

njegov

sicer

prav

izpostavljena,

po

gradbeništvu.

Prav

poškodbe

večstanovanjskem

vajalec zarezal v

objektu

je

iz-

ker je
ni zaščitil, so padavine zalile in s
tem poškodovale izolacijo in uničile več stanovanj; ob spravljanju
gradbenega materiala z višine je ta
fasado,

in

eden

zaradi katerih gradbena podjetja uveljavljazavarovalne

zavarujejo

police,

odgovornost

s

katerimi

za

škodo

v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti,

pojasnjujejo

Triglav. Drug

so take škode

lahko

napeljavo,

ogromne.

nimalne zavarovalne vsote,

v Zavarovalnici

vzrok so poškodbe,

ki

ki

Mi-

jih

zakonodaja, so nizke. V

na pri-

ko je med varilskimi deli na

Mercatorjevi

so

najpogostejših vzrokov,
jo

poškodoval vodovodno

Triglavu pri tem spomnijo

delavcev

dnine

hladilnici

v

Zalogu

leta 2015 zagorelo, požar je uničil
dva industrijska objekta, škodo so
ocenili na več kot devet milijonov
evrov. V nesreči je umrl tudi en de-

njegova družina pa je napovedala, da bo vložila odškodninsko
lavec,

tožbo.

Pomembno poznavanje
vseh predpisov

varnostnih

pri

precej

škode lahko

lahko

Odško-

evrov.

ogrozijo

sklepanju

nadaljnje

Izvajalci

zavarovanja

naj

dobro

opredelijo mogoče nevarnosti
glede

na

vsoto,«

in

določijo zavarovalno

to

svetujejo

Zavarovalnici

v

da se kritja

Triglav in pojasnjujejo,

določijo v zavarovalni
vendar zavarovanje ne

krije škode, če

je izvajalec

napako

naredil naklepno, če je ravnal v
nasprotju
mi

z veljavnimi gradbeni-

ali če

predpisi

ravnal dru-

je

gače, kot je navedeno

v pogodbi

o

gradnji oziroma v projektni dokumentaciji.
dobro

»Izvajalci

poznati

zelo

morajo

tehnične

predpise,

normative in standarde v stroki,
pri delu pa upoštevati tudi pred-

zavarovalnici

mer,

in

nasta-

zakon predzavarovalno

poslovanje podjetja.

tih, v katerih so potekala gradbena
dela, zagorelo; ko se je porušila za-

ščita gradbene jame, kar je povzročilo poškodbe na sosednjih objektih; ko so delavci med polaganjem
javne infrastrukture poškodovali
že obstoječo; pri sanaciji terase v

od

50.000

varstva

predpisuje

Zakonsko določena
vsota je nizka

presegajo

pise

kar je povzročilo zamakanje pri
sosedu . . Nezgode niso redke, in
kot pravijo v Zavarovalnici Triglav,

najbolj

vsoto, vendar

tako imeti sklenjeno zavarovanje.
primere, ko je v objek-

na število delovnih nesreč je panotretja

katerega

Poznamo

padel na mimoidočega; izvajalec je

številu smrtnih primerov pa prva.
Od 16 smrtnih delovnih nesreč
pri delu se jih je lani pet zgodilo v

obsega

lahko

ukrepov. Gradbeni
pisuje
minimalno

pogodbi,

izvajalca in pri njem

zapisali na inšpektoratu za delo v
poročilu o delu za leto 2019. Glede

ga

opustitve

tve dolžnosti

zaposlenih,« piše v zakonu. »Za vse
poškodbe, ki nastanejo v procesu

ren za

ki

zaradi nenamerno narejene
strokovne napake ali nenamerne

natančno

benega

zavedajo

posledic,

javnosti, in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti, napake ali opusti-

voren izvajalec teh del,«

ugotavljali

nedavne

-okoljske

pa so

ne

izva-

gradbenih
ki

zakon,

vsota

gradbeno

nekaterih

razen

zaključnih

valna

večinoma

resnosti

nejo

Že

leta 2018, določa,
Milka

komunalnih

s področja požarne varnosti,

delu,«

pri

še

zavarovanje
jalcev

v

opozarjajo.

izvaškode

odgovornosti

gradbeništvu

V

da

poudarjajo,

krije

zaradi odškodninskih zahtevkov,
bi jih proti zavarovancu uve-

ki

ljavljale

tretje

osebe,

vključno

z

tudi škod,
ki bi neposredno nastale njemu.
Zato je smiselno razmisliti tudi o
investitorjem,

zavarovanju

ne

tega,

pa

tako

imenova-

nega gradbenega ali montažnega
zavarovanja.

Preventivno ravnanje
bilo nevarnosti za poškookoliških objektov in
napeljav čim manj, morajo izvajalci del pred začetkom gradnje
Da

bi

dovanje

pridobiti podatke o obstoječi »nevidni«

poudarja

infrastrukturi,

Ficko. Posneti mora tudi
tako imenovano »ničelno« stanje
neposredne
gradbišča,
okolice
Gregor

na

podlagi

katerega

se

nato

ugo-

tavljajo morebitni neposredni ali
posredni vplivi

so

izvajalci

izvajati

tudi

del. »Med

gradbenih

del

monitoring

gradnjo
dolžni

vplivov

gradnje na okolico in okolje. Postopki, ki jih morajo izvesti, so ve-

likokrat definirani že v prostorski
dokumentaciji, resni in odgovorni naročniki jih tudi predpišejo v
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razpisnih pogojih za gradnjo, med
gradnjo
kot

vpliv

pa

gradnje

spre-

tako odgovorni nadzornik

mljajo

pristojne

tudi

Ficko

službe,«

ravnanje,

ki

ustrezne

inšpekcijske

opisuje

ustrezno

navadno

sanacije

in

vodi

do

poravnave

škode, če nastane. »Večina gradbenih podjetij se odgovornosti
zaveda in jo sprejema kot sestavni
del

obveznosti

veda
ki

pa se

poskuša

ugotavlja

do

naročnika,

se-

vedno najde tudi kdo,
zakonodajo

obiti,«

Gregor Ficko.

50.000
evrov je z zakonom
določena najnižja
zavarovalna vsota
za zavarovanje
odgovornosti

• Lani

je v delovnih nesrečah v gradbeništvu življenje

izgubilo pet ljudi.
•

Inšpektorji ugotavljajo, da se razmere

s področja

varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu slabšajo.
•

Poškodbe delavcev ter poškodbe na okoliških objektih
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so najpogostejši vzroki za

uveljavljanje zavarovanja

odgovornosti.

Izvajalci

del

morajo pred

začetkom

gradnje pridobiti podatke

o

obstoječi »nevidni«

infrastrukturi. Foto

Roman

Šipič
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Nadzor pokazal nepravilnosti pri financiranju
graditve čistilne naprave v Braniku
RADIO SLOVENIJA 1, 26.10.2020, DANES DO 13-IH, 13:19
BILJANA POLAK (voditeljica)
Javna sredstva v višini 3 milijonov evrov, ki jih je novogoriška mestna občina vložila v graditev čistilne naprave v Braniku
in kanalizacijske mreže, niso bila porabljena gospodarno in učinkovito. To sta poglavitni ugotovitvi nadzornega odbora
novogoriške mestne občine, ki so ju predstavili svetnikom. Nad poročilom so bili najbolj ogorčeni v svetniški skupini SD,
kjer zahtevajo, da občina pripravi natančen finančni in terminski načrt za končanje del. Nataša Uršič.
NATAŠA URŠIČ (novinarka)
3 milijone evrov ni bilo gospodarno porabljenih, ker je bila investicija slabo načrtovana in brez ustreznega nadzora, je
glavni ugotovitvi nadzornega odbora povzela predsednica Tjaša Harej Pavlica. Investicija, ki se je začela že pred 15 leti
se do danes sploh še ni končala.
TJAŠA HAREJ PAVLICA (predsednica nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica)
In do letos je bila zgrajena šele dobra polovica omrežja, priključenih le 40 uporabnikov. Za razliko od kanalizacije bila pa
je izgradnja čistilne naprave projektirana ustrezno in tudi že predana v uporabo.
NATAŠA URŠIČ (novinarka)
Samo čistilna naprava je davkoplačevalce stala milijon evrov. Ker omrežje še ni dokončano se nanj ni priključilo zadostno
število uporabnikov, zato deluje s polovično zmogljivostjo. Mitja Birsa iz Branika bo na Preserjah gradil novo hišo.
Namesto, da bi se priključil na javno omrežje bo moral kupiti in si vgraditi malo čistilno napravo.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

MITJA BIRSA
Ko bo omrežje vzpostavlja bomo pač se te svoja čistilne znebiti in se preklopiti na omrežje ja. Samo to je skoraj dvojni
strošek.
NATAŠA URŠIČ (novinarka)
Nepravilnosti pri gradnji omrežja in razmetavanju javnih sredstev je najbolj razburilo svetniško skupino SD. Sebastjan
Komel.
SEBASTJAN KOMEL (svetniška skupina SD)
Naša zahteva je, da se občinsko upravo zaveže k pripravi terminskega in finančnega plana o dokončanju vseh teh
začetih investicij in hkrati tudi odpravljanju nepravilnosti.
NATAŠA URŠIČ (novinarka)
Direktorica uprave Maja Vadjunec Grapulin smo vprašali kako jih zavezuje poročilo nadzornega odbora.
MAJA VADJUNEC GRAPULIN (direktorica uprave Mestne občine Nova Gorica)
Bomo pripravili finančni terminski plan kateri v resnici že v veliki meri pripravljen, seveda je pa pol odvisno od
razpoložljivosti finančnih sredstev kaj je mogoče tukaj izvesti.
NATAŠA URŠIČ (novinarka)
Prav to pa bo največji problem saj morajo za dokončanje kanalizacijske mreže zagotoviti še 5 milijonov evrov.
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Predstavitvena informacija

Netflix, Apple, Google, Amazon ter
priložnosti za varčevanje
Imate 30 evrov na mesec za varčevanje, in vas zanima, ali lahko vlagate v uspešna globalna
podjetja? LAHKO!
Fotografija: Vaša prihodnost je vaša odgovornost. FOTO: Generali Investments
Odpri galerijo
Vaša prihodnost je vaša odgovornost. FOTO: Generali Investments
Promo Delo
26.10.2020 ob 09:43
26.10.2020 ob 09:43
Promo Delo
26.10.2020 ob 09:43
26.10.2020 ob 09:43
Poslušajte
Čas branja: 5:59 min.
Delite

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

Svet se spreminja, spreminjajo se naše navade, ste se kdaj vprašali, ali bi morali spremeniti tudi
svoje varčevalne navade? PREMISLITE ZDAJ!
Nekaj statistike za uvod:
Slovenci smo zgodovinsko zelo varčen narod. Podatki kažejo, da na uspe letno prihraniti 13
% svojih prihodkov. Samo v letošnjem letu, ki se še ni izteklo, se je skupna vrednost depozitov
povečala za 1,6 milijarde evrov, ne glede na to, da se obrestne mere gibljejo okoli ničle.
Slovenci še vedno varčujemo tako, kot so varčevali naši starši: polovica naših prihrankov je v
depozitih in gotovini. A svet se spreminja, spreminjajo se navade potrošnikov, na voljo so nova
podjetja in boljši produkti. Novemu okolju smo prilagodili potrošniške navade in čas je za
razmislek, ali moramo spremeniti tudi svoje varčevalne navade?
Ko se odločate za naložbe oziroma varčevanje, je prav, da izhajate iz svojih lastnih
okoliščin in finančnih ciljev in si oblikujete naložbeno strategijo, prilagojeno svojim
okoliščinam in naklonjenosti do tveganja. Tako kot se razlikujemo po življenjskem slogu,
željah in potrebah, se razlikujemo tudi po tem, za kaj in na kakšen način varčujemo. A tudi s 30
evri na mesec za varčevanje lahko svoje prihranke plemenitimo v globalno najbolj uspešnih
podjetjih. Kako? Z mesečnim varčevanjem v Generali Krovnem skladu.
Kako se lotiti varčevanja? Za vas imamo 7 pravil varčevanja, ki se jih morate držati.
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1. PRAVILO
Varčujte načrtno in po meri
Odgovorite si na tri vprašanja:
1 – Ali vem, koliko sredstev imam na voljo za varčevanje?
Do tega zneska pridete tako, da ugotovite, kolikšnega deleža mesečnih prihodkov ne porabite za
tekoče mesečne potrebe ali večje nakupe v bližnji prihodnosti in ga lahko namenite za
dolgoročno varčevanje.
2 – Ali vem, koliko želim privarčevati?
Z odgovorom na to vprašanje določite finančni cilj.
3 – Ali vem, koliko časa imam na voljo za varčevanje?
Določite časovni horizont varčevanja, saj to vpliva na izpostavljenost tveganju in tudi odločitvi, v
katere naložbe vlagati.

2. PRAVILO
Izberite način varčevanja
V drugem koraku izberete način varčevanja, ki vam najbolj ustreza.
Imate dve možnosti.

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

1 – Varčevanje z enkratnimi zneski
Varčujete lahko z enkratnimi različno visokimi zneski v različnih obdobjih.
2 – Mesečno varčevanje
Varčujete lahko postopno mesečno z varčevalnimi načrti in izkoristite metodo povprečne
nakupne vrednosti. Hkrati je to najcenejša oblika varčevanja, saj se vstopni stroški ne
zaračunavajo.
Za vplačila ne lovite nizkih tečajev in ne čakajte »pravega trenutka«, saj ga je možno prepoznati
šele, ko je že mimo. Izkoristite pa priložnosti, ki se vam ponujajo.

3. PRAVILO
Spoznajte različne tipe vlagateljev
Ko se odločamo, kam s prihranki in kje varčevati, so nekateri zadržani in se jim zdi varnost
pomembnejša od višine donosa. Drugi se odločajo drzneje, pripravljeni so se soočiti tudi z
nekoliko večjimi padci vrednosti naložbe, če menijo, da bo ta dolgoročneje zato prinesla več.
Tako razlikujemo 5 različnih vlagateljskih profilov: od zelo previdnega, previdnega, zmernega,
dinamičnega do zelo dinamičnega vlagatelja. Kakšen je vaš profil, preverite tu.

4. PRAVILO
Ocenite, koliko tveganja si lahko privoščite
Vsak vlagatelj ima torej svoj vlagateljski profil. Pri identifikaciji svojega profila morate upoštevati
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svojo »subjektivno« nagnjenost k tveganju (oziroma koliko bi si želeli tvegati) in hkrati tudi svojo
»objektivno« sposobnost tvegati (koliko tveganja si glede na svoje finančno in socialno stanje
realno lahko privoščite).

5. PRAVILO
Razpršite svoje naložbe
Svoj portfelj naložb morate vedno razpršiti tako, da vas morebitna izguba pri eni vrsti naložb ne
bo ogrozila. Zagotavljamo vam širok nabor možnosti, saj Generali Krovni sklad sestavlja 16
podskladov z različnimi naložbenimi priložnostmi.

6. PRAVILO
Svoja sredstva zaupajte le najboljšim
Ni vseeno, kdo je vaš partner pri naložbah. Pri izbiri družbe za upravljanje upoštevajte:
• zgodovino delovanja,
• velikost sredstev v upravljanju,
• profesionalnost,
• etičnost finančnih svetovalcev,
• strokovnost in uspešnost upraviteljske ekipe in
• stroške.

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

Izberite strokovnjake, ki jim lahko zaupate. Premoženje skladov družbe Generali Investments
upravljajo priznani strokovnjaki, ki za uspešnost prejemajo številna slovenska in tuja priznanja.

7. PRAVILO
Redno spremljajte svoje naložbe
Vaša prihodnost je vaša odgovornost. Priporočamo, da vsaj enkrat na leto preverite svoje
naložbene cilje in zastavljeno strategijo ter ocenite, kdaj boste potrebovali svoja sredstva.
Skupaj s finančnim svetovalcem lahko preprosto prilagajate svoje naložbe razmeram na
kapitalskih trgih, saj so prenosi naložb znotraj Generali Krovnega sklada brezplačni.
Vabimo vas na brezplačni finančni posvet.
Do konca oktobra imamo posebno akcijo za vas. Varčujte s 50 % nižjimi vstopnimi stroški.
Za rezervacijo termina nas pokličite na brezplačno številko 080 80 24.
Na voljo imate tudi Generali Investments brezplačno mobilno aplikacijo, s katero lahko ves čas
spremljate svoje naložbe.
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Minister Vizjak za zmanjšal nje
izpustov k ukrepanju poziv a
i

predvsem gradbeni sektor
Na 5. Konferenci trajnostne gradnje so opozorili, da bi gradbeništvo lahke

b

porabo energentov, naravnih virov in vode ter izpuste ogljikovega dioksi

jda; razpravljali

kakovostnem bivalnem okolju in obnovi stavb pod spomeniškim varstv

Vasilij,

Osrednja tema 5. Konfe-

vah Evropske unije poleg tega, da izpusti 36 odstotkov

nje njenega cikla. Pri snovanju

več pozornosti namenjati do-

stavb bomo v Sloveniji sledili

seganju

ogljikovega dioksida,

šestim poglavitnim ciljem in

notranjega okolja oziroma za-

porabi

optimalne kakovosti

rence trajnostne gradnje je

več kot

bila premišljeno

je in vseh naravnih virov ter

raba energije,

ja in zdravih bivalnih razmer.

30 odstotkov vode, ob koncu življenjskega cikla pa pro-

raba gradbenih materialov,

Notranje udobje ter prijetno

odpadki in vode,

in zdravo klimo je mogoče do-

jazno do okolja, glavni po-

izvede še okoli

kakovost notranjega zraka in

udarek pa na kakovostnih,

vseh

seči z učinkovitimi ogrevalnimi sistemi in sistemi pre-

načrtova-

nje ter izvajanje prenove
objektov trajnostno

zdravih in sodobnih

in

pri-

traj-

nostnih stavbah, ki uporabnikom zagotavljajo višjo vrednost. Predavanja so

se nanašala na trajnostno
gradnjo, kakovostno

bival-

no klimo ter obnovo stavb-

odstotkov energi-

40

30

odpadkov. Da

škim varstvom.

gotavljanja celostnega udob-

kazalnikom:

odstotkov
bi lahko

toplotno ugodje,

dosegli okoljske cilje in do leta

odpornost proti klimatskim

2050 postali

razmeram,

prva

podnebno

Razvijata

se tudi podpor-

mentov, med katerimi je naj-

no okolje

pomembnejši akcijski načrt za

nostne gradnje, vzpostavlja

krožno gospodarstvo.

se

podatkovna platforma.

Za

razvoj

Kako bo to

in e-platforma traj-

slovenskih kazal-

nikov trajnostne gradnje je

reševala

predviden osemletni časov-

Slovenija

Minister za okolje in prostor

V Sloveniji

Andrej Vizjak je na konferen-

zan dokument imenoval Ce-

2026.

ci dejal, da bi lahko s trajno-

lovit strateški projekt razoglji-

ljene alfa verzije, s katero že-

stno gradnjo precej zmanjša-

čenja Slovenije

lijo snovalci preveriti uporab-

li vplive

na

okolje. Opozoril

se bo s tem pove-

prek preho-

ni okvir,

ki poteče konec leta

Preizkušanje priprav-

da v krožno gospodarstvo in
bo obravnaval vrsto materia-

nost posameznih kazalnikov,

je, da je dolgoročna strategija razogljičenja v Sloveniji že

lov v stavbah ter energetsko

vidoma končalo v letu

Slovenija naj bi tako do kon-

upoštevanju interesov grad-

in emisijsko produktivnost.
Slovenija nima uredbe o traj-

benega sektorja naslavljamo

nostni gradnji, ki upošteva ži-

izzive, zapisane v sporazumih
za neto ničelne izpuste do leta

v javni obravnavi, z njo pa ob

2050. »Ambiciozni cilji do leta
2030 predvidevajo kar 55-odstotno zmanjšanje

emisij, kar

k ukrepanju naslavlja

vse sek-

torje, zlasti gradbenega,« poudarja minister Vizjak. Pred-

sednik upravnega odbora Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo GBC

Sloveni-

ja Iztok Ramenski je predsta-

vil glavne cilje

za trajnostno

gradnjo. Gradbeni sektor bo

po njegovem mnenju igral pomembno vlogo pri zagotavlja-

zračevanja ter vgradnjo ekoloških materialov v notranje
prostore.

upravljanje stroškov.

nevtralna celina, je evropska
komisija pripravila več doku-

ne dediščine pod spomeni-
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bm

učinkovitih mehanskih sistemov. Vendar bomo morali

konferenci so poudari-

li, da gradbeni sektor v drža-

krivec@finance.si

so še o

dnjo, gradnjo in izrabo stavbe ob možnostih za nadaljeva-

Na

OVASIU J KRIVEC

pomembno zmanjšalo

se bo začelo že letos

in pred-

dni.

Tudi

stavbe pod

spomeniškim varstvom
lahko

obnovimo

V tretjem

sklopu konference

so predavatelji

in spremljevalci opredelili problematiko obnove stavb kulturne dediščine
pod spomeniškim varstvom.

slovenskem registru nepremične kulturne dediščine je
V

trenutno vpisanih okoli 30 ti-

soč enot kulturne dediščine,
od teh je približno polovica
stavb.

Ker

gre za neprecenlji-

ca leta 2026 vzpostavila delu-

vo

zgodovinsko, arhitektur-

joč nacionalni sistem za vred-

no

in kulturno vrednost, jih

vljenjski ciklus stavb, ima pa

notenje trajnostne gradnje, ki

moramo ohraniti tudi za pri-

niz usmeritev, zapisanih v šte-

bo skladen z Level(s) - prostovoljnimi kazalniki za izboljša-

hodnje generacije, pri čemer

nje trajnosti stavb, ki jih je le-

Razpravljavci so opozorili, da

vilnih dokumentih.
Med temi gradivi je tudi

odgovornost nosi vsa družba.

pregled sistema kazalnikov

ta 2017 objavila Evropska uni-

je kulturna dediščina pogosto

trajnostne gradnje, ki sta ga za

ja. Za hitrejšo

prenovo stavbnega fonda bo v kratkem izšel
brezplačen Priročnik za traj-

razumljena kot cokla v razvo-

ni

inštitut ZRMK, z njimi pa bo
gradbeništvo izkoristilo mož-

nostno gradnjo.

nosti za večjo učinkovitost ra-

Izboljšati

bivalne

Tudi stavbe pod spomeniškim varstvom, ki so del slovenske kulturne dediščine,

be tal, zmanjšanje vplivov na
podnebje ter izboljšanje bival-

in delovne prostore
Stavbni fond je tako v Evropi
kot Sloveniji potraten in star,

lahko energetsko prenovimo,
vendar tehnične rešitve za izvedbo poleg zakonodaje do-

ministrstvo za okolje
tor pripravila ZAG in

nega

in

prosGradbe-

okolja.

ju, vendar ima velik turistični
potencial.

največ energije se v stavbah

ločajo tudi kulturnovarstve-

Katere dejavnike bodo

porabi za ogrevanje in hlaje-

ni pogoji.

spremljali

nje.

do leta 2030 in 2050.

Raba energije med uporabo
stavbe je manjši del, obrav-

izvedba učinkovitih toplotnih
izolacij, visoke zrakotesnosti

izvedbo energetske prenove
stavbne dediščine so stroki,

Gradbeništvo

navati bo treba tudi proizvo-

fasadnega ovoja in vgradnja

nju ciljev, ki jih je EU postavila

pred

Najpogostejši ukrepi

so

Za

načrtovanje in

projektantom in investitorjem na voljo smernice,

ki

so

velikimi spremembami
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jih leta 2016 začeli pripravljati

Iztok Ramenski, Slovensko

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Urbanistič-

združenje za trajnostno

ni inštitut Republike Slovenije in Gradbeni inštitut ZRMK.

Stavbe bomo morali

Smernice

gradnjo

GBC Slovenija:

načrtovati in graditi

vsebujejo tudi para-

metre notranjega okolja in bi-

trajnostno, s čimer bomo

valnega ugodja z opisom učin-

pomembno zmanjšali

kov ukrepov ter tehnične ukrepe energetske prenove z njihovimi vplivi, prednostmi, slabostmi in omejitvami. Pose-

njihov vpliv na okolje.

ben poudarekje tudi na statični in potresni odpornosti, sa-

Andrej Vizjak, minister

naciji poškodb in reševanju te-

za okolje in prostor:

žav z vlago. Ukrepi energetske

Ambiciozni cilji do leta

sledijo, ko je osnovno

2030 predvidevajo kar

prenove

stanje

stavbe strokovno korek-

55-odstotno zmanjšanje

tno urejeno.

izpustov, kar k ukrepanju
Podporniki konference

naslavlja vse sektorje,

Na konferenci, ki jo je 15. in 16.
oktobra pripravilo Slovensko

zlasti gradbenega.

združenje za trajnostno gradnjo

GBC

in jo je prek spleta

spremljalo 110 udeležencev, je

Imamo več vlažnih stavb od evropskega
povprečja

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

predavalo 17 strokovnjakov iz

raziskovalnih

znanstvenih
institucij, s fakultet ter iz podjein

■ V Sloveniji je okoli 30 odstotkov stavb

pi je v povprečju ta delež

s čezmerno vlago, v Evro-

15-odstoten. V takih okoljih se večajo tve-

tij. Častno pokroviteljstvo traj-

ganja za pojav astme in stopnjujejo težave z dihali, kar je še posebej

nostne konference sta prevze-

pomembno

la predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ter ministr-

redbi iz leta 201 1 še vedno vgrajujejo nekateri gradbeni proizvodi,

in prostor na čez ministrom Andrejem Viz-

za ranljive skupine prebivalcev. V stavbe se kljub od-

ki negativno vplivajo na zdravje in okolje. Sindrom bolnih stavb se

stvo za okolje

po oceni WHO pojavlja pri več kot 30 odstotkih stavb po vsem sve-

lu

tu, povzroča pa ga najpogosteje nezadostno

prezračevanje.

jakom, izvedbo pa so podprli

Eko sklad, Stanovanjski sklad
Republike Slovenije in Borzen.
Na

konferenci so sodelovali:

Zavod za gradbeništvo, Gradbeni inštitut ZRMK, Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ljubljanska fakulteta za
arhitekturo, fakulteta za grad-

beništvo in geodezijo, Stanovanjski sklad RS, Energetska
agencija za Podravje (Energap),
JUB, Knauflnsulation, Xella po-

robeton, Wienerberger, Lunos,
EutripinFitmedia.
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■ Trajnostna je stavba, v kateri

Jjk

i

Jp

K

lahko zdravo in udobno bivamo
ali delamo, porabi malo energije in
m
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nima negativnih vplivov na okolje.
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proizvodi
■ V stavbe se kljub odredbi iz leta 2011 še vedno vgrajujejo nekateri gradbeni
katerih

vsebnosti

imajo negativen vpliv na zdravje in okolje
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