Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 28. 12. 2020
Število objav: 13
Internet: 10
Radio: 1
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 12
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

V Postojni bodo gradili vodni park

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 12. 2020

Avtor

J. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...javno-zasebno partnerstvo, bi lahko pogodbo z njim podpisali že aprila ali maja prihodnje leto. Po pridobitvi vse
potrebne dokumentacije in dovoljenj pa bi gradnja lahko stekla v začetku leta 2022 in se zaključila v 13 mesecih. Javnozasebno partnerstvo naj bi trajalo 18 let, potencialni investitor, ki je že izrazil...

Naslov

Tu se bodo v 2021 gradile in obnavljale ceste

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...milijona) in ureditev ceste Zavratec-Škocjan skozi Bučko (2,7 milijona evrov). Končana je bila tudi rekonstrukcija
ceste Ribnica-Brezno (2,3 milijona evrov), gradnja krožnih krožišč na obvoznici v Ilirski Bistrici (2,3 milijona) ter
rekonstrukcija ceste Velika Polana-Gomilica z ureditvijo skozi Gomilico (3,4 milijona)....

Naslov

Postojna želi vodni park

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Postojna želi vodni park 16 milijonov vreden projekt gradnje vodnega parka namerava občina izvesti v javnozasebnem partnerstvu. Odpri galerijo Vodni parki so priljubljene turistične atrakcije. FOTO: Goran Sebelic/Cropix...

Naslov

5G bo zgradil hrbtenico, ob kateri se bo lahko razvila industrija 4.0

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 12. 2020

Avtor

Damijan Viršek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...startupi, ki jih zdaj prepoznavamo kot velike zmagovalce – Alibaba, Netflix in Tencent. Zmožnosti evropskih
ponudnikov telekomunikacijskih storitev za gradnjo omrežij 5G ogrožajo predvsem nedorečenosti na področju
regulative, pomanjkanje študij primerov poslovne implementacije 5G in prenizka sredstva, ki so na...

Naslov

Kidričevo v prihodnje s celovito urbanistično zasnovo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 27. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...obstoječih kakovostnih arhitekturnih rešitev še iz obdobja arhitekta Fursta. Te so lahko po njegovem dober primer za
današnji čas, saj moderna stanovanjska gradnja ni kos razmišljanju takratnih arhitektov. "Če želimo načrtovati
prihodnost, moramo poznati tudi sedanjost in preteklost," je dejal Reiter, ki je med idejami...
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Naslov

V Postojni bodo gradili vodni park

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...javno-zasebno partnerstvo, bi lahko pogodbo z njim podpisali že aprila ali maja prihodnje leto. Po pridobitvi vse
potrebne dokumentacije in dovoljenj pa bi gradnja lahko stekla v začetku leta 2022 in se zaključila v 13 mesecih. Javnozasebno partnerstvo naj bi trajalo 18 let, potencialni investitor, ki je že izrazil...

Naslov

V radovljiški gramoznici namesto lesnega centra gradbena dejavnost

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izhodiščna cena 920.000 evrov. Tako je radovljiški župan Ciril Globočnik ta mesec z direktorjem leškega podjetja
Ažman, ki se med drugim ukvarja tudi z gradbeništvom, Klemenom Ažmanom podpisal kupoprodajno pogodbo. Kot so
za STA pojasnili v podjetju, so v nova zemljišča investirali zaradi širitve, deponije in sinergije...

Naslov

Za naložbe na državnih cestah letos 253, prihodnje leto 295 milijonov evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...milijona) in ureditev ceste Zavratec-Škocjan skozi Bučko (2,7 milijona evrov). Končana je bila tudi rekonstrukcija
ceste Ribnica-Brezno (2,3 milijona evrov), gradnja krožnih krožišč na obvoznici v Ilirski Bistrici (2,3 milijona) ter
rekonstrukcija ceste Velika Polana-Gomilica z ureditvijo skozi Gomilico (3,4 milijona)....

Naslov

Tedenska napoved - tematski prispevki od 28. 12. do 3. 1.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tematski sklop o brexitu SREDA, 30. decembra - tematski prispevek o večjih dogodkih v kulturi v Sloveniji predvidoma tematski prispevek o razmerah v gradbeništvu iz niza Ob prelomu leta ČETRTEK, 31. decembra - tematski
prispevek ob 100. obletnici smrti skladatelja Josipa Ipavca - tematski prispevek ob 140. obletnici...

Naslov

(FOTO) Edinstvene hiše, ki pritegnejo poglede

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 12. 2020

Avtor

Barbara Gavez Volčjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dolgoletne izkušnje in nenehni razvoj omogočata drzne in unikatne rešitve. Sicer pa je Lumar podjetje, ki je zagnalo
premike na področju skoraj ničenergijske gradnje v Sloveniji. "Od leta 2017 ponujamo vse naše objekte samo še kot
skoraj ničenergijske objekte in smo tudi druge v naši branži spodbudili k temu," so prepričani...
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Naslov

KamBi mladim približuje poklice

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 28. 12. 2020

Avtor

VI. D.

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 1

Površina: 37 cm2

...Bodoči inženirji KamBi mladim približuje poklice Z novo spletno aplikacijo KamBi lahko mladi preverijo ujemanje
svojih kompetenc s posameznimi inženirskimi profili. V aplikaciji so na voljo podrobnejši opisi inženirskih poklicev,
organizacije...

Naslov

Razplet je negotov

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in odmevi; 27. 12. 2020

Avtor

Aleksander Čobec

Teme

Gradbeništvo, graditev

15:51

Trajanje: 2 min

...RADIO SLOVENIJA 1, 27.12.2020, DOGODKI IN ODMEVI, 15:51 BILJANA POLAK (voditeljica) Med večjimi projekti,
ki naj bi letos dobili dovoljenje za začetek graditve, je Bežigrajski športni park, katerega vodilni partner je podjetnik Joc
Pečečnik. Mreža organizacij za zaščito kulturne dediščine Evropa Nostra pa je ravno...

Naslov

Zdravstveni dom s svojim izobraževalnim centrom

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 28. 12. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 512 cm2

...zmogljivosti negovalne bolnišnice in dokončanje diagnostično-terapevtskega centra UKC. Največji projekt občine na
tem področju je bila v minulih letih gradnja novega prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad, ki so ga odprli spomladi. V
prihodnjih letih naj bi pripravili projekte za izobraževalni center, ki ga snuje...
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27.12.2020

Zurnal24.si

Nedelja, 08:47

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.zurnal24.si/popotnik/v-postojni-bodo-g...

V Postojni bodo gradili vodni park
Avtor

J.

Z.

27. December 2020, ob 8:35

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

1/3

Občina Postojna želi v prihodnjih letih zgraditi vodni park, ki bi ga
uredili v javno-zasebnem partnerstvu. Po potrditvi investicijskega
projekta na občinskem svetu bo začela občina z razpisom iskati
zasebnega partnerja za projekt, katerega vrednost je ocenjena na
16 milijonov evrov.
Možnost koriščenja vavčerjev

je

po besedah postojnskega župana Igorja Marentiča

pokazala, da Postojna nima potenciala za turiste,
tri ali

ki

želijo na nekem območju preživeti

štiri dni.
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Zurnal24.si

Nedelja, 08:47

Država: Slovenija

Kazalo
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https://www.zurnal24.si/popotnik/v-postojni-bodo-g...

"Ugotovili smo, da moramo naši turistični ponudbi dodati še nekaj, kar bi obiskovalce
za več dni zadržalo

v

Postojni in okolici. Bazenski kompleks bi poleg dodatne turistične

ponudbe pomenil tudi višjo kakovost življenja. Predvsem pa bi vodni park domačinom
prinesel nazaj bazen,
Prepričan

je,

ga mnogi želijo,"

ki si

iz

Marentič povedal za STA.

da bodo imeli od tega korist vsi turistični ponudniki. Predvideva, da bo

vodni park zanimiv za obiskovalce,
na goste

je

ki

živijo do 60 kilometrov od njega, računajo pa tudi

tujine.

Zgrajen bi bil lahko že leta 2023
Če se bo na razpis prijavil
pogodbo

z

le

en interesent za javno-zasebno partnerstvo, bi lahko

njim podpisali že aprila

ali

maja prihodnje leto. Po pridobitvi vse potrebne

dokumentacije in dovoljenj pa bi gradnja lahko stekla
zaključila

v

v

začetku leta 2022 in se

13 mesecih.

Javno-zasebno partnerstvo naj bi trajalo 18 let, potencialni investitor,
interes, pa prihaja

iz

ki je

že izrazil

tujine.

Občina Postojna denarja za tako veliko investicijo nima,

je

pa že zagotovila zemljišča

v

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

vrednosti približno 430.000 evrov in bo zasebnemu partnerju podelila pravico gradnje
na njih. Finančni delež zasebnega partnerja pri projektu bi znašal 96 odstotkov
naložbe. Predvidena

je

sicer ustanovitev skupnega podjetja,

ki

bo zadolženo za

načrtovanje, gradnjo, financiranje, vzdrževanje in upravljanje projekta.
Po idejni zasnovi bo vodni park zgrajen na 30.000 kvadratnih metrih površine ter bo
obsegal sedem zunanjih in

tri

notranje bazene, od tega en mini olimpijski plavalni

bazen. Ob njem bo parkirišče za 366 avtomobilov in 11 avtobusov, prekrito

s

sončnimi

celicami.
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Kazalo
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https://www.zurnal24.si/avto/tu-se-bodo-v-2021-gra...

Tu se bodo v 2021 gradile in
obnavljale ceste
Avtor

STA

Saša

27. December

2020, ob 16:20

Despot

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

Za naložbe na državnih cestah letos 253, prihodnje
milijonov evrov.

leto

295

Direkcija za infrastrukturo je v letošnjem proračunu kot upravljavec skoraj 6000
kilometrov glavnih in regionalnih cest imela na voljo nekaj manj kot 253 milijonov evrov.
V naslednjem letu ima za svoje projekte zagotovljenih slabih 295, v letu 2022 pa
malenkost pod 298 milijoni evrov. Podobne številke napovedujejo tudi v naslednjih
letih.

Večji letošnji projekti
V skladu z leta 2018 sprejetim vladnim načrtom vlaganj v promet in prometno
infrastrukturo finančni obseg za obdobje med leti 2020 in 2024 znaša dobre 1,42
milijarde evrov.
Kot so za STA pojasnili na direkciji, je tudi po letu 2023 ocenjena višina sredstev med
285 in 290 milijoni evrov letno, medtem ko je država v prejšnjem petletnem obdobju
ceste vložila skoraj 1,079 milijarde evrov oziroma 215 milijonov evrov na leto.

v

Med večjimi letos zaključenimi projekti omenjajo skoraj tri milijone evrov vredno
ureditev galerije Jelični vrh na cesti Spodnja Idrija-Godovič, sanacijo Delavskega mostu
v Kranju (4,5 milijona evrov), ureditev krožnih križišč Bazara v občini Šempeter-Vrtojba
(dva milijona) in ureditev ceste Zavratec-Škocjan skozi Bučko (2,7 milijona evrov).
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Kazalo
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Končana je bila tudi rekonstrukcija ceste Ribnica-Brezno (2,3 milijona evrov), gradnja
krožnih krožišč na obvoznici v Ilirski Bistrici (2,3 milijona) ter rekonstrukcija ceste Velika
Polana-Gomilica z ureditvijo skozi Gomilico (3,4 milijona).
Kar nekaj pomembnih projektov še vedno teče na severovzhodu Slovenije. Med drugim
skoraj 11,5 milijona evrov vredna prva faza podaljška Ceste proletarskih brigad v
Mariboru, ki bo zaključena predvidoma konec leta 2021, kmalu naj bi začeli z gradnjo
druge etape obvoznice v Slovenski Bistrici (4,5 milijona) ter leto in pol dolgo gradnjo
obvoznice v Kidričevem, za katero bodo v skupaj skoraj 15 milijonov evrov vrednem
projektu načrpali za polovico evropskega denarja.
Teče prav tako z evropskim denarjem podprta gradnja navezovalne ceste na avtocestni
priključek Celje vzhod v Ljubečni (4,35 milijona evrov), sredi naslednjega leta
bo zaključena sanacija plazu Solčavsko, jeseni pa še rekonstrukcija ceste Zidani mostRadeče (5,5 milijona). Poleti je predviden zaključek preplastitve ceste skozi naselji
Gorica in Brezovci v občini Puconci (2,9 milijona).
Na severnoprimorskem koncu poteka rekonstrukcija ceste Predel-Bovec do Loga pod
Mangartom, ki naj bi jo končali v začetku leta 2022 (4,7 milijona evrov), do poletja pa
bo zaključena še rekonstrukcija ceste Podbrdo-Petrovo Brdo skozi Podbrdo v občini
Tolmin (5,5 milijona).

Novi projekti

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

Direkcija za infrastrukturo pa bo tudi leto 2021 nadaljevala z novimi projekti. Največji
načrtovani je na 16 milijonov evrov ocenjena gradnja vzhodne obvoznice v Brežicah od
avtocestnega priključka Čatež do regionalne ceste Brežice-Dobova, za katero bodo
razpis objavili predvidoma konec leta 2021 ali v začetku leta 2022. Še okoli osem
milijonov evrov bodo namenili za obnovo vozišča državne ceste proti Dobovi, za kar si
obetajo evropski denar.
Na več kot deset milijonov je ocenjena še gradnja tolminske obvoznice z mostom čez
Tolminko (12 milijonov evrov), ki bi jo tudi s pomočjo evropskih sredstev
lahko začeli graditi v drugi polovici naslednjega leta, na malenkost manj pa
rekonstrukcija ceste Murska Sobota-Gederovci (9,3 milijona evrov).
V načrtu je tudi objava razpisa za dolgo pričakovano 3,5 kilometra dolgo novo cesto
Hotemaže-Britof med občinama Šenčur in Kranj, kjer čakajo na gradbeno dovoljenje,
vrednost naložbe pa je ocenjena na 5,3 milijona evrov. Izvajalca del bodo naslednje leto
verjetno iskali še za vrhniško obvoznico (štiri milijone evrov).

Patent

Avtomobili po poti letal?

V Postojni bodo gradili vodni park
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Že za prve mesece leta je načrtovana sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj v občini
Gorenja vas-Poljane, kjer so prejeli šest ponudb v vrednosti med 4,6 in 6,4 milijona
evrov. Obvoznice bodo leta 2021 predvidoma začeli graditi še v občini Hrpelje-Kozina
(9,2 milijona) ter v Vodicah, kjer pa bo vrednost naložbe znana, ko bo izdelana projektna
dokumentacija.

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

Med ostalimi načrtovanimi projekti na direkciji izpostavljajo še rekonstrukciji glavne
ceste med Slovensko Bistrico in Hajdino (5,3 milijona evrov) in ceste Križevci-Žihlava
od Lukavcev do Ključarovcev (3,5 milijona evrov) ter gradnjo galerije Šklendrovec
v Zagorju (5,3 milijona evrov).
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Kazalo
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https://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjsk...

Postojna želi vodni park
16 milijonov vreden projekt gradnje vodnega parka namerava občina
izvesti v javno-zasebnem partnerstvu.

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

Odpri galerijo
Vodni parki so priljubljene turistične atrakcije. FOTO: Goran Sebelic/Cropix

27.12.2020 ob 08:12

Občina Postojna želi v prihodnjih letih zgraditi vodni park, ki bi ga uredili v javno-zasebnem
partnerstvu. Po potrditvi investicijskega projekta na občinskem svetu bo začela občina z
razpisom iskati zasebnega partnerja za projekt, katerega vrednost je ocenjena na 16 milijonov
evrov.

STA

Možnost koriščenja vavčerjev je po besedah postojnskega župana Igorja Marentiča pokazala,
da Postojna nima potenciala za turiste, ki želijo na nekem območju preživeti tri ali štiri dni.
»Ugotovili smo, da moramo naši turistični ponudbi dodati še nekaj, kar bi obiskovalce za več
dni zadržalo v Postojni in okolici. Bazenski kompleks bi poleg dodatne turistične ponudbe
pomenil tudi višjo kakovost življenja. Predvsem pa bi vodni park domačinom prinesel nazaj
bazen, ki si ga mnogi želijo,« je Marentič povedal za STA.
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Prepričan je, da bodo imeli od tega korist vsi turistični ponudniki. Predvideva, da bo vodni
park zanimiv za obiskovalce, ki živijo do 60 kilometrov od njega, računajo pa tudi na goste
tujine.

iz

Občina nima denarja
Če se bo na razpis prijavil le en interesent za javno-zasebno partnerstvo, bi lahko pogodbo z
njim podpisali že aprila ali maja prihodnje leto. Po pridobitvi vse potrebne dokumentacije in
dovoljenj pa bi gradnja lahko stekla v začetku leta 2022 in se zaključila v 13 mesecih.
Javno-zasebno partnerstvo naj bi trajalo 18 let, potencialni investitor, ki
prihaja iz tujine.

je

že izrazil interes, pa

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

Občina Postojna denarja za tako veliko investicijo nima, je pa že zagotovila zemljišča v
vrednosti približno 430.000 evrov in bo zasebnemu partnerju podelila pravico gradnje na
njih. Finančni delež zasebnega partnerja pri projektu bi znašal 96 odstotkov naložbe.
Predvidena je sicer ustanovitev skupnega podjetja, ki bo zadolženo za načrtovanje, gradnjo,
financiranje, vzdrževanje in upravljanje projekta.
Po idejni zasnovi bo vodni park zgrajen na 30.000 kvadratnih metrih površine ter bo obsegal
sedem zunanjih in tri notranje bazene, od tega en mini olimpijski plavalni bazen. Ob njem bo
parkirišče za 366 avtomobilov in 11 avtobusov, prekrito s sončnimi celicami.
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5G bo zgradil hrbtenico, ob kateri se bo

lahko razvila industrija 4.0
Korak naprej: Evropa ne sme zamuditi modernizacije, saj
nova tehnologija prinaša tudi ekosistem, v katerem se
razvijejo novi – potencialno zelo uspešni – poslovni
modeli.

Odpri galerijo

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

Tehnološki preskok se že dogaja - danes kar 80 odstotkov vseh uporabnikov 5G živi na Kitajskem,
le en odstotek a v Evropi. FOTO: Ericsson

27.12.2020 ob 20:00

Že v letu, ki se bo izteklo čez nekaj dni, bo več kot milijarda lastnikov
mobilnih naprav imela možnost, da s primerno opremo uporablja storitev
5G – dejansko pa naj bi število naročnin te tehnologije doseglo 220
milijonov.
Viršek
Vendar pa je kar 175 milijonov aktivnih Damjan
uporabnikov
na Kitajskem,
naslednji trg, ki se že hitro razvija, je Severna Amerika. V Evropi je
trenutno le odstotek vseh svetovnih uporabnikov 5G, je v nedavni študiji
ugotovila korporacija Ericsson, ki je pomemben ponudnik opreme za
telekomunikacijska omrežja.
»Kitajska in ZDA vidita 5G kot ključno nacionalno infrastrukturo,
hrbtenico digitalne družbe. Na Kitajskem imajo močno konkurenco med
ponudniki storitev, pri tem pa so na trgu tudi zelo dostopni pametni
telefoni, ki podpirajo 5G,« pravi Aleksandar Todorovski, direktor Ericssona
Slovenija.
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Tehnologija prinaša hitrejši prenos podatkov v mobilnem omrežju, kar bo
z zmanjšanjem zakasnitve (latence) in zmogljivosti omrežja (povečanje
števila hkrati delujočih povezanih naprav na določenem območju) prineslo
veliko več kot boljšo »uporabniško izkušnjo« potrošnikom, ki z mobilnim
signalom beremo novice, nakupujemo v spletni trgovini ali se
kratkočasimo s filmi.

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

Evropa mora začeti 5G obravnavati kot kritično nacionalno
infrastrukturo.

Ta del 5G je delno dostopen tudi v Sloveniji, saj ga je pred nekaj meseci
nadgradnjo svojega omrežja LTE (4G) omogočil Telekom Slovenije.
Pomembnejši pa bo naslednji korak, ko bo država z oddajo novega
frekvenčnega prostora omogočila razvoj v celoti funkcionalnega 5G.
Agencija za komunikacijska omrežja (Akos) je ravnokar objavila dolgo
pričakovani razpis in morda bodo z dražbo frekvence operaterjem
razdeljene do sredine prihodnjega leta.

z

»Na področju 5G se bodo pojavile aplikacije, s katerimi bo industrija v
prakso lahko uvedla tako imenovani internet stvari. Zato mislim, da je 5G
bistven za okrevanje gospodarstva v Evropi. Odločevalci morajo zato na
tem področju imeti ambicioznejše cilje, je prepričan Todorovski.
V prihodnjih šestih letih se bo podatkovni promet v mobilnih omrežjih
skoraj podvojil, napovedujejo analitiki. To pa je v resnici mogoče le, če ga
bodo približno polovico prevzela nova omrežja 5G.
V praksi bodo naprej povečala zmogljivosti prenosa podatkov v urbanih
središčih, za Slovenijo z razpršeno poselitvijo je obetavna tudi možnost
širše uporabe tako imenovanih fiksnih brezžičnih omrežij, ki lahko
učinkovito pripeljejo širokopasovni internet na podeželje. Strateško zelo
pomembno je, da bo 5G hrbtenica, ob kateri se bo lahko razvila industrija
4.0.

13

27.12.2020

Delo.si

Nedelja, 20:01

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/5g-bo-zgra...

3/9

»Evropa mora 5G obravnavati kot
kritično nacionalno
infrastrukturo, tako kot ceste,
železnice, pristanišča ali letališča.
Le tako bo ustvarila novo digitalno
avtocesto in platformo za
inovacije. Osnova se postavlja zdaj
in ta osnova bo dodatno pospešila
digitalizacijo poslovnih procesov v
podjetjih,« je prepričan
sogovornik.

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

Število uporabnikov
tehnologije 5G se hitro
povečuje. Po ocenah
Ericssonove študije bo letos
kar 80 odstotkov novih
naročnin realiziranih na
Kitajskem, le en odstotek pa
v Evropi. Lahko to
razumemo kot znak za
alarm?

»Verjamemo v odprt globalni sistem mobilne
tehnologije in tržno konkurenco,« pravi Aleksandar
Todorovski.
FOTO: Ericsson

To je gotovo alarm za Evropo. Če se spomnimo uvajanja tehnologije 4G
pred desetletjem, so jo takrat najprej in najhitreje sprejele prav ZDA in
Kitajska, medtem ko je Evropa zaostala za tri do štiri leta. Nova tehnologija
je ustvarila inovacijski ekosistem. Tako na Kitajskem kot v ZDA so nastali
startupi, ki jih danes prepoznavamo kot velike zmagovalce – na primer
Alibaba, Netflix in Tencent. Tudi Facebook je močno izkoristil možnosti
tehnologije 4G, in uspeh e-trgovine je povezan z dostopnostjo prenosa
podatkov.
Prav tako ZDA in Kitajska vidita 5G kot ključno nacionalno infrastrukturo,
hrbtenico digitalne družbe. Verjamemo, da bodo tudi evropski oblikovalci
politik storili enako in začeli usmerjeno ter hitro uvajanje 5G po celini.
Razumeti pa moramo, da je trg telekomunikacij v Evropi zelo razdrobljen,
kar je lahko tudi eden od vzrokov za sedanje stanje.

V dobi 4G so na Kitajskem in v ZDA nastali startupi, ki jih zdaj
prepoznavamo kot velike zmagovalce – Alibaba, Netflix in Tencent.
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Zmožnosti evropskih ponudnikov telekomunikacijskih storitev za gradnjo
omrežij 5G ogrožajo predvsem nedorečenosti na področju regulative,
pomanjkanje študij primerov poslovne implementacije 5G in prenizka
sredstva, ki so na razpolago za investicije za ta namen. Zamuda pri
uvajanju 5G pa lahko škoduje konkurenčnosti tistih industrij v Evropi, ki
jim ta tehnologija prinaša koristi.
Nekatere dejavnosti se bodo korenito spremenile, ne vemo pa še kako – to
nas uči tudi lekcija iz uvedbe tehnologije 4G. Vsekakor je tudi pri tem
pomembna prednost prvega na trgu, najprej za operaterje, potem pa tudi
za njihove uporabnike. Poudarek mora zato biti na zagotavljanju zgodnjega
dostopa do omrežij 5G, da se podjetjem omogoči razvoj širšega ekosistema
za inovacije. Razvijale se bodo aplikacije, ki jih bodo podjetja nato
uporabljala.

Evropa bo verjetno poskušala dohiteti Kitajsko. Kdo ima
največjo odgovornost, da se doseže preskok – država z
regulativo ali operaterji s tehnologijo?

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

Vsi imamo naloge. Regulatorji morajo zgraditi okolje, čim prej morajo
podeliti frekvence. To je osnova, na kateri bodo operaterji postavili
omrežje. Za operaterje pa velja, da ni dovolj, da samo kupijo tehnologijo.
Razviti morajo tudi poslovni model, ki bo lahko to tehnologijo izrabil. Mi
kot tehnološki partner pa jih podpiramo, razvijamo tehnologijo naprej in
jim dajemo nove inovativne ideje za to, v kaj naj vlagajo.
No, mogoče Evropa res nekoliko zaostaja pri uvajanju 5G, je pa zelo spredaj
na področju patentov. Po nekaterih študijah (Bird & Bird) prihaja kar 31,4
odstotka patentov s tega področja iz Evrope, za 16,1 odstotne točke
patentov je Ericssonovih.

Tudi sicer o sebi pravite, da ste tehnološki vodja na področju
5G. Tako od zunaj pa se zdi, da niste tako tržno uspešni, kot je
Huawei. Kaj je vzrok za to?
Mogoče je to percepcija. Sam sem v tem podjetju že nekaj časa. Spremljal
sem krizo dot.com leta 2000 in finančno krizo 2008, zdaj smo v novi.
Pomembno je, da je Ericsson po letu 2017, ko je nastala tudi sprememba v
vodstvu na globalni ravni, naredil velik preobrat in uspešno izvaja svojo
strategijo. Ta se osredotoča predvsem na tehnološko-strateška partnerstva
z operaterji, za katere razvijamo rešitve. Naslednji korak bo sodelovanje s
podjetji, razvijanje rešitev za digitalizacijo poslovnih funkcij. Verjamemo,
da je preobrat zdaj končan in vzpostavlja močno platformo za pospešitev
rasti in naložb v aplikacije 5G za podjetja.
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Menimo, da so dokaz za preobrat tudi naši rezultati. V tretjem četrtletju se
je prodaja medletno povečala za sedem odstotkov, predvsem zaradi 5G,
bruto marža in operativna marža pa znašata 43,1 oziroma 15,6 odstotka. Če
se primerjamo z drugimi igralci na trgu, je to zelo zdrava rast. Od leta 2017
do danes smo naredili zelo velik napredek, pri strategiji, v prodaji,
dobičkonosnosti.

5G bo namenjen potrošnikom in podjetjem ter bo na višji ravni
omogočil internet stvari, kjer je vrhunska povezljivost prvi pogoj.

Po zgledu (in pritisku) ZDA se je vsaj delno tudi Evropa začela
zapirati pred kitajskimi ponudniki tehnologije za 5G. Si od
tega obetate dodatne možnosti za poslovno rast?

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

Tega ne vidimo kot odločilnega dejavnika razločevanja. Nacionalnih
odločitev ne komentiramo. Konkretne odločitve o nacionalni varnosti
prepuščamo presoji vsake države, to so njihove strateške odločitve. Prav
tako ne komentiramo svojih tekmecev. Osredotočeni smo na naše stranke
in na to, kako lahko zanje ustvarimo vrednost. Naš poudarek je na
zagotavljanju konkurenčnih rešitev, s katerimi bodo naše stranke zmagale
na trgu. Le tako lahko dolgoročno gradimo uspešno in trajnostno
usmerjeno podjetje.
Močno pa verjamemo v odprt globalni ekosistem mobilne tehnologije, ki
temelji na standardizaciji, kot je 3GPP, in v tržno konkurenco. Menimo, da
je to bistveno gonilo inovacij in nadaljnjega tehnološkega razvoja. Ericsson
je na čelu tehnologije 5G in je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za
izpolnitev vseh zahtev, pomembnih za nas in naše stranke po vsem svetu.
Če imamo konkurenčno tehnologijo, bomo zmagali mi in posledično tudi
naše stranke, operaterji. Če mi nismo uspešni, tudi oni niso. Ta tehnologija
je zelo specifična, ni masovna elektronika, zelo je vezana na gradnjo
ekosistema, ki ga sestavljajo operaterji, ponudniki tehnologije, uporabniki
storitev in podjetja.
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Tehnološki preskok se že dogaja - danes kar 80 odstotkov vseh uporabnikov 5G živi na Kitajskem, le en
odstotek a v Evropi. FOTO: Ericsson

Kako se bo ta ekosistem razvil, če ugotavljamo, da za Kitajsko
močno zaostajamo?
Percepcija ni taka, da povsod zelo zaostajamo. Nekatere evropske države
kar napredujejo pri uvajanju 5G, kar bo zaostanek zmanjšalo.

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

Na primer?
Švica, Velika Britanija, Nemčija, tudi Slovenija se je z nedavno uvedbo
komercialnega omrežja 5G družbe Telekom Slovenije uvrstila na zemljevid
tehnološko najnaprednejših držav. Nekatere države so že opravile avkcije
za frekvence, ki omogočajo storitve, dogaja se na Danskem, v Španiji ...
Slovenija je oddajo koncesij za frekvenčni prostor, ki bo na voljo samo za
5G, ravnokar razpisala, v tem času pa operaterji tehnologijo omogočajo na
frekvencah, ki jih sicer imajo za 4G. Kakšne so omejitve tega pristopa?
Malo širše bom odgovoril. Da se uporabi celoten potencial tehnologije 5G,
potrebujejo ponudniki tehnologije in storitev ustrezne frekvence, ki so na
voljo za komercialno uporabo. Frekvence za 5G so v območju 3,5 GHz in te
so ključne za hitrost. Ta frekvenčni pas, ki bo dan operaterjem, je večji, kot
je trenutno za 4G in tako bodo možne hitrosti večje. Drugi frekvenčni pas
je 700 MHz. Ta se bo uporabljal za pokritost. Nižja frekvenca pomeni daljši
doseg, če poenostavim. Dokazano najhitrejši način za omogočanje 5G je
uporaba frekvenc, ki jih operaterji že imajo. Telekom Slovenije je, na
primer, začel uvajati 5G na opremi, ki jo uporablja za 4G, nabavil jo je pred
leti. Za zagon 5G je bila potrebna le nadgradnja programske opreme,
tehnološko pa je to sad razvoja v družbi Ericsson.
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Mobilna tehnologija 5G bo ustvarila digitalno avtocesto in platformo
za inovacije.
Uvajanje 5G bo napredovalo postopno, prvi korak je nadgradnja
omrežja LTE (4G).
Možnost, da je latenca nižja od ene milisekunde, je pomembna za
industrijske procese.

Omejitev tega pristopa, ko še nimamo posebej določenih frekvenc 5G, je,
da ne moremo izkusiti vseh resničnih prednosti 5G. Obljube 5G so hitrosti
v rangu gigabitov na sekundo, zakasnitev (latenca) ene milisekunde in
veliko povezanih naprav na območju. Tudi geografsko je v tej fazi 5G
omejen, Telekom pravi, da bo v tej fazi pokril 33 odstotkov Slovenije.

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

Kaj pa, ko bodo frekvence razdeljene in bodo operaterji pokrili
celotno državo s signalom 5G? Bodo morali kupiti novo
opremo? Nadgradnja programske opreme najbrž ne bo
zadostovala.
Neka prenova bo nujna, operaterji jo gotovo načrtujejo. Uvajanje 5G bo
napredovalo postopno. Prvega sva že omenila, uporablja del omrežja 4G, da
pride 5G čim prej na trg. Drugi korak je povsem samostojno omrežje 5G. Je
pa tako, da se promet na 4G povečuje, in če želijo operaterji na to
odgovoriti, morajo uporabnike preseliti na 5G, saj bo ta oprema
zmogljivejša. Strošek na obseg zmogljivosti bo nižji, lahko bodo dodali
nove storitve, vsebine. Naslednja možnost bo fiksni brezžični dostop. Tega,
na primer, že uporabljajo operaterji, ki nimajo možnosti ali pa stroškovno
ne zmorejo, da bi povsod gradili optična omrežja. Verizon v ZDA v
posameznih soseskah postavi bazno postajo z zmogljivo tehnologijo 5G, za
omrežje v vsakem stanovanju pa poskrbi usmerjevalnik. V Sloveniji pride
to v poštev za posamezna področja, kjer ni interesa, da se gradi optiko.
Tretji val uvajanja 5G pa je digitalizacija industrije.

Katere otipljive prednosti bo slovenskim uporabnikom
prinesla širša dostopnost omrežja 5G?
5G je platforma, ki bo omogočala velike inovacije, in je bila zasnovana tako,
da je odprta od samega začetka. Prejšnje generacije so bile osredotočene na
potrošniško in osebno komunikacijo. 5G bo služil potrošnikom in
podjetjem ter bo na višji ravni omogočil internet stvari, kjer je vrhunska
povezljivost prvi pogoj.
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Začetne postavitve 5G v Sloveniji bodo prinesle večjo hitrost, boljšo
zanesljivost in nižjo zakasnitev. To bo omogočilo razvoj nove inovativne
potrošniške ponudbe, predvsem na področju igranja iger v oblaku ( cloud
gaming ), videovsebin, AR/VR in potopitvene izkušnje zabavnih vsebin
( immerse entertainment ).
Podjetja pa se digitalizacije lotevajo iz poslovnih razlogov in ne zaradi
tehnologije kot take. Ne iščejo funkcij ali primerov uporabe za 5G. Zanima
jih, kako lahko izboljšajo poslovne možnosti svojega podjetja, zato morajo
ponudniki storitev pokazati, kako 5G omogoča poslovno vrednost.

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

Prihaja razvoj nove inovativne potrošniške ponudbe, predvsem na področju igranja iger v oblaku ( cloud
gaming ), videovsebin, AR/VR in potopitvene izkušnje zabavnih vsebin ( immerse entertainment ). FOTO:
Ericsson

Na primer, možnost, da je latenca nižja od ene milisekunde, je pomembna
za številne industrijske procese. Industrijski roboti ne morejo delovati, če
so zakasnitve v komunikaciji večje. Za te sisteme je zato danes nujno, da so
povezani z žicami. Če pa želimo, da delujejo brezžično, upravljanje z njimi
preselimo v oblak, moramo zagotoviti primerno omrežje.
To so te prednosti, saj se bodo sčasoma pojavile aplikacije, v katerih bodo
slovenska podjetja 5G uporabljala kot osnovo na poti proti industriji 4.0.
Rekonfiguracija robotov bo hitrejša, prihranki so pri tem, da se bo
proizvodnja lahko hitreje prilagajala. Večja podjetja oziroma sistemi bodo
postavljali zasebna omrežja in tu je trg za operaterje, ki bodo omogočali
delovanje omrežij. To so, na primer, rešitve za komunalne storitve,
transport, logistiko, energetiko, zdravstvo.

Kako pa Ericsson na področju razvoja svojih tehnologij
sodeluje s slovenskimi podjetji, kakšne priložnosti imajo na
tem področju?
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Ericsson je s svojimi tehnologijami v Sloveniji prisoten že skoraj 30 let, od
začetka uporabe 1G (NMT) leta 1991 do nedavne uvedbe 5G v omrežju
Telekoma Slovenije. Ericsson Slovenija kot lokalno podjetje v Sloveniji
deluje že 25 let, in sicer od leta 1996, ko je takratni Mobitel uvedel 2G
(GSM). Prvi mobilni klici, ki so jih takrat opravili Slovenci, so bili izvedeni
na Ericssonovi tehnologiji.
Slovenskim ponudnikom storitev na podlagi tesnega strateškega
partnerstva pomagamo pri razvoju in uvajanju mobilnih tehnologij za
njihove stranke. Sodelujemo s skoraj vsemi velikimi slovenskimi
ponudniki storitev in v vseh teh letih smo skupaj z njimi na slovenski trg
prinesli najnovejše tehnološke novosti ter pomagali pospeševati
digitalizacijo slovenske družbe.

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

Verjamemo, da obstajajo izjemne možnosti za sodelovanje s slovenskimi
podjetji pri praktični uporabi 5G za podjetja. Odprti smo za sodelovanja in
spodbujamo idejo, da bi slovenska podjetja skupaj s ponudniki
telekomunikacijskih storitev ustvarila ekosistem za inovacije, ki temeljijo
na uporabi tehnologije 5G in razvijanju novih poslovnih modelov 5G. Cilj
take iniciative pa bi vsekakor moral biti pospešitev digitalizacije slovenskih
podjetij.

INFOGRAFIKA: Delo
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Kidričevo v prihodnje s celovito urbanistično
zasnovo
Vodstvo občine Kidričevo je ta teden predstavilo urbanistično arhitekturno zasnovo nadaljnjega razvoja tega sicer ne prav
starega štajerskega mesteca, ki je začelo nastajati šele z odprtjem tovarne glinice in aluminija po drugi svetovni vojni.
Vpliv Plečnikovega učenca Danila Fürsta na podobo kraja skuša nadaljevati arhitekt Uroš Reiter.
Slednji je namreč s sodelavci projektne skupine Studio perspektiva in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Maribor pripravil projektno nalogo o tem, kako bi lahko mesto, ki ustvarja videz posebnega mesta, umeščenega v gozdno
ravnino, izgledalo v prihodnje in kako z načrtovano urbanistično arhitekturno zasnovo poskrbeti za celovito podobo.
Kot pravi Reiter, so pri pripravi naloge v prvi vrsti upoštevali kakovost bivanja in simbiozo mesta z naravo ter upoštevanje
nekaterih obstoječih kakovostnih arhitekturnih rešitev še iz obdobja arhitekta Fursta. Te so lahko po njegovem dober
primer za današnji čas, saj moderna stanovanjska gradnja ni kos razmišljanju takratnih arhitektov.
"Če želimo načrtovati prihodnost, moramo poznati tudi sedanjost in preteklost," je dejal Reiter, ki je med idejami za
prihodnost omenil natančno razdelana območja prihodnjega središča mesta z avenijo od občinske zgradbe do trga,
območja za stanovanjsko gradnjo večstanovanjskih objektov ter območja za gradnjo stanovanj manjše gostote v
naravnem okolju. Hkrati je okaral nekatere sodobnejše gradnje, ki niso upoštevale celotne arhitekturne podobe mesta.
Nad predstavljenim je bil navdušen kidričevski župan Anton Leskovar, ki je dejal, da je tudi prvotna zasnova mesta
predvidevala neprimerno večji obseg mesta, kot je bil do danes dejansko zgrajen. Zato so se na občini odločili podobo
mesta nadgraditi.

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

"Kidričevo je lepo naselje z odlično lego ob avtocestnem križu. Mesto je že danes zgrajeno tako, da lahko gredo ljudje
povsod peš, saj so tako šole, zdravstveni dom, trgovine in vse ostalo na dosegu roke," je poudaril Leskovar.
Ob tem je priznal, da se pomembnosti urbanističnega načrtovanja morda doslej niso v celoti zavedali, saj so k njim v
preteklosti prihajali različni zainteresirani vlagatelji v želji po gradnji dodatnih stanovanjskih zmogljivosti, na občini pa so
sledili njihovim željam.
Takrat so bili na občini razočarani, da jim spomeniški varuhi marsikakšnega projekta niso dovolili izvesti, zdaj pa je župan
direktorju mariborskega zavoda za varstvo kulturne dediščine Srečku Štajnbaherju in njegovim sodelavcem za to
zahvaljuje. "Dejansko bi naredili veliko škodo, če bi naredili tako, kot smo si takrat zamislili glede širitve," je povedal
Leskovar.
Predstavljene načrte je označil kot moderno zasnovo, ki je ob pravi volji kljub verjetno velikemu finančnemu zalogaju
uresničljiva. Zaveda se, da vsega ne bodo mogli uresničiti v petih ali desetih letih, imajo pa pripravljen načrt za naprej, ki
ga bodo odslej lahko predstavljali investitorjem v stanovanjsko gradnjo in gradnjo za oskrbo starejših.
Po besedah direktorja mariborskega zavoda za varstvo kulturne dediščine Štajnbaherja marsikdaj delujejo konservativno,
a pogosto stvari v pogovorih s predstavniki lokalnih skupnosti nato le postavijo na pravo mesto. Pri tem je še posebej
vesel, da se je občina pred leti odločila obnoviti dvorec Strnišče, kjer danes deluje, saj se je ta objekt zdaj izkazal kot
dominanten v prostoru.
"Predvsem nas je skrbelo, kaj bo nastalo na južnem delu ob železnici, ki je del zavarovanega in relativno praznega
območja in doslej brez vizije, zato smo predlaganih rešitev veseli," je dejal Štajnbaher.
Reiter je dodal, da gre šele za prvo etapo, zdaj pa pričakujejo odziv prebivalcev. Naloga je sicer razdeljena na pet
sklopov, ki jih želijo obdelati posamično, ti pa bi bili osnova za občinsko prostorsko načrtovanje. V nekaterih delih se je
mogoče konkretnih projektov lotiti zelo kmalu.
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V Postojni bodo gradili vodni park
Občina Postojna želi v prihodnjih letih zgraditi vodni park, ki bi ga uredili v javno-zasebnem partnerstvu. Po potrditvi
investicijskega projekta na občinskem svetu bo začela občina z razpisom iskati zasebnega partnerja za projekt, katerega
vrednost je ocenjena na 16 milijonov evrov.
Možnost koriščenja vavčerjev je po besedah postojnskega župana Igorja Marentiča pokazala, da Postojna nima
potenciala za turiste, ki želijo na nekem območju preživeti tri ali štiri dni.
"Ugotovili smo, da moramo naši turistični ponudbi dodati še nekaj, kar bi obiskovalce za več dni zadržalo v Postojni in
okolici. Bazenski kompleks bi poleg dodatne turistične ponudbe pomenil tudi višjo kakovost življenja. Predvsem pa bi
vodni park domačinom prinesel nazaj bazen, ki si ga mnogi želijo," je Marentič povedal za STA.
Prepričan je, da bodo imeli od tega korist vsi turistični ponudniki. Predvideva, da bo vodni park zanimiv za obiskovalce, ki
živijo do 60 kilometrov od njega, računajo pa tudi na goste iz tujine.
Če se bo na razpis prijavil le en interesent za javno-zasebno partnerstvo, bi lahko pogodbo z njim podpisali že aprila ali
maja prihodnje leto. Po pridobitvi vse potrebne dokumentacije in dovoljenj pa bi gradnja lahko stekla v začetku leta 2022
in se zaključila v 13 mesecih.
Javno-zasebno partnerstvo naj bi trajalo 18 let, potencialni investitor, ki je že izrazil interes, pa prihaja iz tujine.
Občina Postojna denarja za tako veliko investicijo nima, je pa že zagotovila zemljišča v vrednosti približno 430.000 evrov
in bo zasebnemu partnerju podelila pravico gradnje na njih. Finančni delež zasebnega partnerja pri projektu bi znašal 96
odstotkov naložbe. Predvidena je sicer ustanovitev skupnega podjetja, ki bo zadolženo za načrtovanje, gradnjo,
financiranje, vzdrževanje in upravljanje projekta.

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

Po idejni zasnovi bo vodni park zgrajen na 30.000 kvadratnih metrih površine ter bo obsegal sedem zunanjih in tri
notranje bazene, od tega en mini olimpijski plavalni bazen. Ob njem bo parkirišče za 366 avtomobilov in 11 avtobusov,
prekrito s sončnimi celicami.
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V radovljiški gramoznici namesto lesnega
centra gradbena dejavnost
Po neuspelih načrtih radovljiške občine, da bi privabila zasebnega investitorja za izgradnjo novega lesnopredelovalnega
centra, bo na območju gramoznice Graben nastal center za gradbeno in logistično dejavnost. Zemljišča, ki jih je občina
skušala prodati več let, je namreč sedaj kupilo podjetje Ažman.
Občina je na območju gramoznice Graben načrtovala vzpostavitev lesnopredelovalnega centra, a na razpisu pred tremi
leti ni uspela pridobiti zasebnega partnerja, prav tako za to dejavnost ni uspela najti kupca zemljišč na dveh javnih
dražbah v letu 2018. Zato je lani začela s postopki prodaje zemljišč, ki niso več pogojevali vzpostavitve lesno
predelovalnega centra, temveč omogočajo drugačne oblike dejavnosti.
Občina je bila na letošnjem jesenskem razpisu pripravljena skoraj 58.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče tudi razdeliti
in prodati po delih, vendar pa je prejela dve ponudbi za celoto. Najboljši ponudnik je bilo podjetje Ažman, ki je za
zemljišče ponudilo nekaj več kot 1,2 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, medtem ko je bila izhodiščna cena
920.000 evrov.
Tako je radovljiški župan Ciril Globočnik ta mesec z direktorjem leškega podjetja Ažman, ki se med drugim ukvarja tudi z
gradbeništvom, Klemenom Ažmanom podpisal kupoprodajno pogodbo. Kot so za STA pojasnili v podjetju, so v nova
zemljišča investirali zaradi širitve, deponije in sinergije na področju gradbeništva v sodelovanju z Betonarno Sava.
Načrtujejo pa gradnjo sodobnega logističnega in predelovalnega obrata.

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

Župan Globočnik je zadovoljen, da so degradirana zemljišča uspeli prodati, četudi v gramoznici ne bo lesnopredelovalne,
temveč bo gradbena dejavnost. Na tokratni razpis je sicer prispela tudi ponudba podjetja, ki ukvarja z gozdarstvom,
vendar je bila nižja od Ažmanove. Županu se zdi ključno, da se degradirano območje uredi in da se za gospodarsko
dejavnost ne uporablja kmetijskih površin.
V Grabnu urejajo tudi tamkajšnjo obrtno cono, v prihodnje pa bodo na to mesto preselili še celotno Komunalo Radovljica.
Območje je oddaljeno od radovljiških naselij, zato ne moti stanovalcev, so pa v bližini sprehajalne in pohodne poti ter
rafting center. V prihodnje bo treba urediti tudi cesto. Kot je pojasnil župan, imajo zanjo že pripravljen podrobni prostorski
načrt, njena gradnja pa bo potekala fazno.
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Za naložbe na državnih cestah letos 253,
prihodnje leto 295 milijonov evrov
Direkcija za infrastrukturo je v letošnjem proračunu kot upravljavec skoraj 6000 kilometrov glavnih in regionalnih cest
imela na voljo nekaj manj kot 253 milijonov evrov. V naslednjem letu ima za svoje projekte zagotovljenih slabih 295, v
letu 2022 pa malenkost pod 298 milijoni evrov. Podobne številke napovedujejo tudi v naslednjih letih.
V skladu z leta 2018 sprejetim vladnim načrtom vlaganj v promet in prometno infrastrukturo finančni obseg za obdobje
med leti 2020 in 2024 znaša dobre 1,42 milijarde evrov.
Kot so za STA pojasnili na direkciji, je tudi po letu 2023 ocenjena višina sredstev med 285 in 290 milijoni evrov letno,
medtem ko je država v prejšnjem petletnem obdobju v ceste vložila skoraj 1,079 milijarde evrov oziroma 215 milijona
evrov na leto.
Med večjimi letos zaključenimi projekti omenjajo skoraj tri milijone evrov vredno ureditev galerije Jelični vrh na cesti
Spodnja Idrija-Godovič, sanacijo Delavskega mostu v Kranju (4,5 milijona evrov), ureditev krožnih križišč Bazara v občini
Šempeter-Vrtojba (dva milijona) in ureditev ceste Zavratec-Škocjan skozi Bučko (2,7 milijona evrov).
Končana je bila tudi rekonstrukcija ceste Ribnica-Brezno (2,3 milijona evrov), gradnja krožnih krožišč na obvoznici v Ilirski
Bistrici (2,3 milijona) ter rekonstrukcija ceste Velika Polana-Gomilica z ureditvijo skozi Gomilico (3,4 milijona).
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Kar nekaj pomembnih projektov še vedno teče na severovzhodu Slovenije. Med drugim koraj 11,5 milijona evrov vredna
prva faza podaljška Ceste proletarskih brigad v Mariboru, ki bo zaključena predvidoma konec leta 2021, kmalu naj bi
začeli z gradnjo druge etape obvoznice v Slovenski Bistrici (4,5 milijona) ter leto in pol dolgo gradnjo obvoznice v
Kidričevem, za katero bodo v skupaj skoraj 15 milijonov evrov vrednem projektu načrpali za polovico evropskega denarja.
Teče prav tako z evropskim denarjem podprta gradnja navezovalne ceste na avtocestni priključek Celje vzhod v Ljubečni
(4,35 milijona evrov), sredi naslednjega leta bo zaključena sanacija plazu Solčavsko, jeseni pa še rekonstrukcija ceste
Zidani most-Radeče (5,5 milijona). Poleti je predviden zaključek preplastitve ceste skozi naselji Gorica in Brezovci v
občini Puconci (2,9 milijona).
Na severnoprimorskem koncu poteka rekonstrukcija ceste Predel-Bovec do Loga pod Mangartom, ki naj bi jo končali v
začetku leta 2022 (4,7 milijona evrov), do poletja pa bo zaključena še rekonstrukcija ceste Podbrdo-Petrovo Brdo skozi
Podbrdo v občini Tolmin (5,5 milijona).
Direkcija za infrastrukturo pa bo tudi leto 2021 nadaljevala z novimi projekti. Največji načrtovani je na 16 milijonov evrov
ocenjena gradnja vzhodne obvoznice v Brežicah od avtocestnega priključka Čatež do regionalne ceste Brežice-Dobova,
za katero bodo razpis objavili predvidoma konec leta 2021 ali v začetku leta 2022. Še okoli osem milijonov evrov bodo
namenili za obnovo vozišča državne ceste proti Dobovi, za kar si obetajo evropski denar.
Na več kot deset milijonov je ocenjena še gradnja tolminske obvoznice z mostom čez Tolminko (12 milijonov evrov), ki bi
jo tudi s pomočjo evropskih sredstev lahko začeli graditi v drugi polovici naslednjega leta, na malenkost manj pa
rekonstrukcija ceste Murska Sobota-Gederovci (9,3 milijona evrov).
V načrtu je tudi objava razpisa za dolgo pričakovano 3,5 kilometra dolgo novo cesto Hotemaže-Britof med občinama
Šenčur in Kranj, kjer čakajo na gradbeno dovoljenje, vrednost naložbe pa je ocenjena na 5,3 milijona evrov. Izvajalca del
bodo naslednje leto verjetno iskali še za vrhniško obvoznico (štiri milijone evrov).
Že za prve mesece leta je načrtovana sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj v občini Gorenja vas-Poljane, kjer so
prejeli šest ponudb v vrednosti med 4,6 in 6,4 milijona evrov. Obvoznice bodo leta 2021 predvidoma začeli graditi še v
občini Hrpelje-Kozina (9,2 milijona) ter v Vodicah, kjer pa bo vrednost naložbe znana, ko bo izdelana projektna
dokumentacija.
Med ostalimi načrtovanimi projekti na direkciji izpostavljajo še rekonstrukciji glavne ceste med Slovensko Bistrico in
Hajdino (5,3 milijona evrov) in ceste Križevci-Žihlava od Lukavcev do Ključarovcev (3,5 milijona evrov) ter gradnjo galerije
Šklendrovec v Zagorju (5,3 milijona evrov).
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Tedenska napoved - tematski prispevki od 28.
12. do 3. 1.
Napoved ozadij, tematskih prispevkov in pogovorov STA od 28. decembra do 3. januarja.
PONEDELJEK, 28. decembra
- tematski prispevek o digitalizaciji bank iz niza Ob prelomu leta
- tematski prispevek o kulturni politiki iz niza Ob prelomu leta
TOREK, 29. decembra
- tematski prispevek o razmerah na nepremičninskem trgu iz niza Ob prelomu leta
- tematski prispevek s smrtih pomembnejših kulturnih osebnosti iz sveta
- predvidoma tematski sklop o brexitu
SREDA, 30. decembra
- tematski prispevek o večjih dogodkih v kulturi v Sloveniji
- predvidoma tematski prispevek o razmerah v gradbeništvu iz niza Ob prelomu leta
ČETRTEK, 31. decembra
- tematski prispevek ob 100. obletnici smrti skladatelja Josipa Ipavca

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

- tematski prispevek ob 140. obletnici smrti Josipa Jurčiča in 150. obletnici pisatelja Frana S. Finžgarja
PETEK, 1. januarja
- tematski prispevek o evropskih prestolnicah kulture
SOBOTA, 2. januarja
- ni napovedanih pomembnejših tematskih prispevkov
NEDELJA, 3. januarja
- predvidoma ozadje o dogajanju v parlamentu v prihodnjem tednu
- predvidoma ozadje o dogajanju na sodiščih v prihodnjem tednu
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(FOTO) Edinstvene hiše, ki pritegnejo
poglede
Odpri galerijo
Lumar

27.12.2020, 09.58

Včasih nam v oči pade hiša, ki z drzno arhitekturno govorico izstopa iz svoje
okolice, na njej je nekaj nedoločljivo posebnega, po čemer se razlikuje od drugih
hiš.
Barbara Gavez Volčjak

Ob pogledu na kakšno unikatno hišo se nam porajajo številna vprašanja: čigava je, zakaj je tako posebna,
kdo jo je projektiral, koliko besede je imel pri tem investitor ... Seveda se vprašamo tudi, koliko taka hiša
stane. Ker pa takih vprašanj ni običajno postavljati lastnikom hiš, smo o zahtevnejših projektih
povprašali v podjetjih, ki hiše načrtujejo in gradijo.
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Posebnost Marlesove hiše SB, ki ima obliko kristala, je tudi perforirana fasada, ki v prostore prepušča svetlobo, obenem pa zagotavlja
tako toplotno izolativnost kot prezračevanost fasade.
Marles hiše Maribor

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

Dodana vrednost

v

prostoru

"Dejstvo je, da vsak objekt trajno zaznamuje prostor, v katerega ga postavimo. Zato ne smemo gledati le
zunanjosti objekta, ampak tudi smiselno postavitev hiše, funkcionalnost razporeditve prostorov,
pravilno osvetlitev ter pravilen izbor naravnih in okolju prijaznih materialov. Združiti je treba vse
omenjeno v najboljšo celoto, ki daje in pomeni dodano vrednost novim montažnim objektom,"
oznanjajo v Lumarju, ki jim dolgoletne izkušnje in nenehni razvoj omogočata drzne in unikatne rešitve.
Sicer pa je Lumar podjetje, ki je zagnalo premike na področju skoraj ničenergijske gradnje v Sloveniji.
"Od leta 2017 ponujamo vse naše objekte samo še kot skoraj ničenergijske objekte in smo tudi druge v
naši branži spodbudili k temu," so prepričani v Lumarju. "V okviru načel trajnostne arhitekture pri
procesu projektiranja stremimo k uresničevanju sodobnih arhitekturnih slogov, ki zadovoljujejo visoka
pričakovanja kupcev hiš in v obravnavani prostor vnašajo novo dodano vrednost," razlagajo v Lumarju.
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Linija Lumar BlackLine je za ljudi, ki iščejo sodobno, tlorisno funkcionalno, družinsko skoraj ničenergijsko hišo. Čiste linije fasad ob
uporabi naravnih materialov prepričajo z moderno arhitekturo, ki zagotavlja trajnostno sodobnost.
Lumar

Ljudje smo individualisti in v hišah bivamo z zelo različnimi pričakovanji, navadami in v skladu z lastno
kulturo bivanja. A pod črto imamo vsi podobne bivanjske vzorce, ki jih od večine terjajo terminski
okviri dnevnih obveznosti. V Lumarju opažajo, da so zahteve naročnikov, ki imajo željo po zahtevnejših
projektih, v veliki meri vezane na prostornost, naravno svetlobo in prijaznost do okolja. "Takšni
naročniki si želijo dom z velikimi in odprtimi prostori z višjimi medetažnimi višinami ter svetlobo, zato
se odločajo za večje steklene površine s steklom do stropa, kakovosten izkoristek površin in številne
detajle, ki objekt delajo edinstven. Kupci danes namreč sodelujejo z več projektanti, notranjim
arhitektom, oblikovalcem svetlobe, krajinskim arhitektom, zato gre za celostne in interdisciplinarne
projekte. Hkrati pa v ospredje vse bolj prihaja pomen trajnostne in okolju prijazne gradnje, saj so ljudje
vse bolj ozaveščeni in želijo tudi sami bivati v uporabniku in okolju prijazni hiši," pojasnjujejo pri
Lumarju.

Prilagojena življenjskemu slogu stanovalcev
Pri kupcih je v veliki meri zaznati želje po individualizmu in sodobnih hišah z velikimi in odprtimi
dnevno-bivalnimi prostori, ki omogočajo intenzivno druženje čez dan in svetlimi prostori tako v
pritličju kot v nadstropju v otroških sobah. "Pomen dnevne svetlobe, ki jo dosegamo z velikimi
steklenimi površinami, strešnimi okni in kakovostno tlorisno zasnovo, je med izstopajočimi faktorji pri
projektiranju, saj ljudje preživimo večji del časa v zaprtih prostorih. Seveda pa gre v veliki meri za
individualno snovanje hiš, ki postajajo unikatni objekti. To pomeni, da si želijo hišo, ki v svoji zasnovi
sledi točno njihovemu življenjskemu slogu, hišo, ki omogoča kakovost bivanja z vidika energetske
varčnosti in hkrati odraža kakovostno arhitekturno zasnovo. Ob tem si želijo tudi, da je zunanja podoba
hiše edinstvena in sledi umestitvi v prostor," zatrjujejo pri Lumarju.
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Hiša Lumar GreenLine prinaša intenzivno vez z naravo in dodaja nove dimenzije trajnostnega in okolju prijaznega bivanja.
Lumar

Vse pomembnejše postaja kupcem tudi, da se hiša ne zaključi na robu stene, ampak se poveže z zunanjo
ureditvijo, da postane del bivalnega okolja ter se fluidno poveže z zunanjo dnevno sobo ali jedilnico.
Prav to ponuja linija hiš Lumar GreenLine, pri snovanju katere podjetje Lumar sodeluje z arhitekti iz
Objema narave. "Omenjena linija hiš s premišljenimi tlorisnimi zasnovami ustvarili racionalne in
prilagodljive rešitve za različna življenjska obdobja stanovalcev. Pri snovanju smo razmišljali tudi o
ureditvi okolice, ki v povezavi z objektom ustvarja različne ambiente in ponuja možnosti uporabe
bivanjskega prostora. Vse hiše in rešitve so zasnovane tako, da jih lahko v sodelovanju z naročniki
prilagodimo individualnim željam in potrebam, upoštevajoč dano lokacijo in možnosti za primerno
umestitev v okolje." Z linijo Lumar GreenLine sledijo konceptu Lumar Zero Emission Living, ki vrhunski
tehnologiji, energetski učinkovitosti in bivanjskemu ugodju s še intenzivnejšim povezovanjem z naravo,
dodaja nove dimenzije trajnostnega in okolju prijaznega bivanja.

Montažna gradnja

je

gospodarna in omogoča hitro vselitev

Danes je že splošno sprejeto dejstvo, da je lesena montažna gradnja rešitev, ki je trajna, gospodarna,
mednarodno priznana, tehnološko preizkušena, strogo nadzorovana in ne nazadnje tudi cenovno
privlačna, saj se pri njej v veliki meri lahko izognemo nepredvidenim in dodatnim stroškom, ki nas sicer
lahko presenetijo v procesu gradnje objekta. Montažna gradnja zagotavlja odlično toplotno izolacijo,
kar je zelo pomembno, saj je naš cilj zagotoviti lastnikom nizke stroške vzdrževanja in nizko porabo
energije za ogrevanje. "Takšna gradnja je tudi hitra ter požarno in potresno varna. Zaradi načina izdelave
je objekt suh takoj po finalizaciji in ga lahko uporabljamo takoj, saj ni potrebno dolgotrajno sušenje
gradbenih materialov. Tako je za lastnike takoj po zaključku gradnje zagotovljeno zdravo bivanje v
njihovi hiši. Poleg tega je takšna gradnja, dolgoročno gledano, tudi zelo gospodarna, saj na dolgi rok
prinaša znatne prihranke na področju stroškov energije, vzdrževanja," naštevajo v podjetju Marles.
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Kako iskana je "pamet2
Pri Marlesu je najmanj 30 odstotkov vseh objektov zdaj že opremljenih z vsaj osnovno opremo pametne hiše.
Kupcem ponujajo vrsto storitev za avtomatsko upravljanje procesov v stanovanjskih hišah, ki zagotavljajo boljšo
energetsko učinkovitost, večjo varnost in udobje ter upravljanje na daljavo prek pametnih telefonov, tabličnih ali
osebnih računalnikov in pametnih ur. Poleg tega gre tudi v Marlesu nadaljnji razvoj v smeri popolne energetske
samozadostnosti večine objektov. “To dosegamo z dodatnimi ukrepi na področju zmanjšanja energetskih izgub
na eni strani in z implementacijo naprav za pridobivanje energije iz okolja na drugi,” razlagajo. Veliko možnosti
vidijo pri razvoju sistemov, ki bodo omogočali izrabo energije sonca in vetra ter tudi padavin, ki jih je prav tako
treba izkoristiti pri obratovanju objekta. Pri Marlesu v vse objekte standardno vgrajujejo predpripravo za
vgradnjo fotovoltaike in polnilnih enot za električni avtomobil. Pri Lumarju pa imajo hiše že v standardni
izvedbi pripravljeno predpripravo za vgradnjo sončne elektrarne in polnilnico za električni avtomobil, tako da
tudi ob kasnejši odločitvi za nadgradnjo ni potrebno posegati v konstrukcijo. “Manj pa je trenutno želje po
izredno pametnih hišah, čeprav se tudi tukaj vse več kupcev odloča za te rešitve. Trenutno še zmeraj prevladuje
odločitev za ‘pametno hišo po pameti’, kjer so vgrajeni moduli, ki so za stranko enostavno obvladljivi in dejansko
prinašajo dodano vrednost,” zatrjujejo v Lumarju.
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Arhitekturni presežek

v

obliki kristala

Kadar je investitorjeva prva želja arhitekturni presežek, je zasnova take hiše arhitektu in izvajalcu
poseben izziv, pojasnjujejo v podjetju Marles. Nekoliko lažje je, če je zelo posebna že lokacija, ki jo je
investitor izbral za svoj novi dom. Na planoti nad Slovenj Gradcem stoji hiša, ki svojo severno stran
naslanja na zavetje hriba, proti jugu pa se odpira velika steklena fasada v dveh etažah, za katero so
bivalni prostori. Arhitekta Miha Čebulj in Špela Štern sta hišo zasnovala kot nekakšen kristal, ki je trden
obod notranjosti. Izkoristila sta filmsko panoramo, ki se odpira vzdolž doline, od Slovenj Gradca do
Podgorja.
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Sredi dvovišinskega prostora je kamin,
jedilnico in kuhinjo, na drugi strani pa

ki
v

predstavlja središče hiše. Prek naravno zaobljenih stopnic stanovalci postopoma prehajajo
bolj zasebne dele hiše v nadstropju.
Marles hiše Maribor

v
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Povsem drugačna je notranjost, v kateri sta arhitekta predvidela mehko zaobljene robove in večnivojsko
gradnjo. Izvedba je bila za podjetje Marles prvovrsten izziv, saj je bilo treba povsem individualno izdelati
streho, fasado, zunanje in notranje stene. Pri umeščanju v prostor pa se je izkazalo, da bo imela hiša zelo
dober energetski izkoristek. "Ugotovili smo, da je objekt idealno pozicioniran v smeri sever-jug in da so
na severu površine, ki so dobro izolirane, na južni strani pa steklene površine omogočajo solarne
pribitke pozimi in ustrezno senčenje poleti," razlagajo v Marlesu, podjetju z več kot sedem desetletji
lastne proizvodnje in gradnje montažnih objektov. Dodatna izolacija strehe, prisilno prezračevanje in
dodatna izolacija pod temeljno ploščo so bili tisti elementi, ki so omogočili hišo zgraditi v pasivnem
standardu. Arhitekturne rešitve s funkcionalno oblikovanimi in umeščenimi prostori ter pametne
inštalacije pa so detajli, ki stanovalcem hiše zagotavljajo najvišje bivalno udobje. Zaradi velikih
steklenih površin in zaobljenih sten pa učinkuje tudi zelo povezana z naravo. "Veseli smo, da nam je tak
arhitekturni presežek uspelo izvesti v leseni konstrukciji in pri tem ohraniti vse pozitivne lastnosti
naših siceršnjih objektov, obenem pa opraviti delo tako, da je investitor z njimi zadovoljen," sklenejo pri
Marlesu.

Marlesova hiša M je bila leta 2016 razglašena za naj stanovanjski objekt v okviru natečaja Najboljše lesene gradnje. To je še ena v nizu
hiš, pri kateri je podjetje Marles s svojim znanjem in strokovnostjo prispevalo k uresničevanju visokih standardov sodobnega koncepta
bivanja.
Marles
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Bodoči

inženirji

KamBi mladim
približuje poklice

Z novo spletno aplikacijo KamBi
ko

lah-

mladi preverijo ujemanje svojih

kompetenc

s posameznimi inže-

nirskimi profili.

V aplikaciji so na

voljo podrobnejši opisi inženirskih
poklicev, organizacije in podjetja,
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kjer jih lahko opravljajo, ter fakultete, ki izvajajo te študijske programe.

Nastala je v pobudi Inženirke in
inženirji bomo

in je dostopna

na

spletni strani www. inzenirji-bomo.si.
Dijaki si bodo z uporabo aplikacije
lažje predstavljali, kako je videti dan
inženirja, kakšno je njegovo delovno
mesto

in kakšne aktivnosti opravlja,

pravijo avtorji. D. Vi.
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Razplet je negotov
RADIO SLOVENIJA 1, 27.12.2020, DOGODKI IN ODMEVI, 15:51
BILJANA POLAK (voditeljica)
Med večjimi projekti, ki naj bi letos dobili dovoljenje za začetek graditve, je Bežigrajski športni park, katerega vodilni
partner je podjetnik Joc Pečečnik. Mreža organizacij za zaščito kulturne dediščine Evropa Nostra pa je ravno zaradi tega
projekta uvrstila Plečnikov stadion med sedem najbolj ogroženih primerov Evropske kulturne dediščine v letu 2020. Med
ključnimi nasprotniki Pečečnikove prenove stadiona je tudi minister za kulturo Vasko Simoniti. Prispevek Aleksandra
Šobca.
ALEKSANDER ČOBEC (novinar)
Potem, ko se je zdelo, da je le še vprašanje časa kdaj bo po več kot desetletju projekt Joca Pečečnika dobil zeleno luč,
se zdi, da so njegovi načrti ponovno zaustavljeni. Nasprotniki poudarjajo, da ne gre za prenovo, ampak pozidavo, ki bo
uničila Plečnikovo arhitekturo. Opozarjajo tudi na posledice za okolje. Pečečnik stadion medtem ponuja v prodajo, če bi
ga kdo želel obnoviti v izvorni obliki.
JOC PEČEČNIK (podjetnik)
In projekt v izvirni obliki je lahko spomenik, ne more biti pa projekt, ker se bo sam v naslednjih 50-ih letih skrbel sam
zase. V spomenike mi ne investiramo.
ALEKSANDER ČOBEC (novinar)
Minister za kulturo Vasko Simoniti je izključil možnost, da bi stadion lahko odkupila država. Rešitev vidi drugje.
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VASKO SIMONITI (minister za kulturo)
Lahko se pa najde neka nadomestna zemljišča za njihove dejavnosti, torej tukaj gre za neko splošno razumevanje in en
kulturni nivo in zavedanje kaj neka stvar pomeni.
ALEKSANDER ČOBEC (novinar)
Zdi se, da je Simoniti zaustavil Pečečnikov projekt, ker je Ministrstvo za kulturo letos pozvalo k odpravi kulturno
varstvenega soglasja. Projekt je sicer še vedno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja na ministrstvu za okolje
in prostor, kjer pravijo, da ni nujno, da upoštevajo mnenje Ministrstva za kulturo. Minister za okolje in prostor Andrej
Vizjak.
ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
Lahko gre upravni organ čez to mnenje, samo skoraj ne poznam takšnega primera, da bi se to zgodilo. Tako, da bo
zanimivo, to bo en precedenčni primer. Za mene je nov.
ALEKSANDER ČOBEC (novinar)
Razplet tako še naprej ostaja negotov. Ključno vprašanje, ki bo vplivalo na morebitno mediacijo ali izvedbo projekta, pa
je, ali Joc Pečečnik lahko zagotovi 280 milijonov, kolikor naj bi stal Bežigrajski športni park.
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proračun: Zdravstvo,

mestni

sociala, lokalna samouprava

Zdravstveni dom s svojim izobraževalnim centrom
v zdravstvo bodo v prihodnjih letih
v ospredju predvsem naložbe države, ki obljublja novo
kliniko za infekcijske bolezni, dodatne zmogljivosti negoNa področju investicij

področju

na

zdrav-

in sociale ljubljanska občina v

os-

in 2023
ne načrtuje, povsem drugače pa naj bi
bilo z državo, ki obljublja novo kliniko
infekcijske

gljivosti

centra

bolnišnice in

do-

UKC.

Največji

projekt

gradnja

novega

občine

v minulih le-

prizidka

stvenega doma Bežigrad,

ki

Zdrav-

so ga

od-
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prli spomladi. V prihodnjih letih naj bi
pripravili
center,

projekte

ki ga snuje

za

izobraževalni

Zdravstveni dom

Ljubljana na mestu porušenega objekta

nostmi,
nem

na Metelkovi

ulici,

kjer je zdaj par-

kirišče. Projekt naj bi dokončali do
konca leta 2024, vreden pa je skoraj
šest milijonov evrov.
Več denarja za pomoč na domu
Tudi na področju sociale večjih na-

osebam s težavami v dušev-

zdravju,

alkoholom,

osebam,

zasvojenim

prepovedanimi,

z

drogami

in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami rev-

ščine,

brezdomnim,

mom, ter LGBT+

imigrantom, Ro-

osebam.

Občina namerava okoli sedem mili-

diagnostično-terapevtskega

na tem področju je bila

tih

2022

dodatne zmo-

bolezni,

negovalne

končanje

Jarše

Golovec,

Golovec,

v

ki ga bodo na občini
začetku prihodnjega

jonov evrov v letih 2022

meniti tudi za

in 2023 nadoplačilo oskrbe v do-

movih za starejše in socialnih zavodih
za

občane, ki

zmorejo plačati

Okoli 5,5

s

svojimi

sredstvi ne

celotne cene

oskrbe.

milijona evrov je v obeh le-

tih vredna postavka

za

program po-

račun uvrščena tudi dobrih sedem milijonov evrov vredna prenova ene najbolj

stavb v Ljublja-

reprezentativnih

ni: palače

ki naj

Kresija,

bi jo začeli

prenavljati v začetku teta 2023.

Proračuna razkrivata
projekt,

še

zanimiv

en

ki pa je še nekoliko bolj od-

maknjen v prihodnost. Gre za gradnjo
južne

izpostave

Barjanski
prihodnjih

cesti,

gasilske
za

brigade

katero

letih pripravili

bi

naj
vse

pa na občini napovedujejo v
letu 2024. Projekt je ocenjen na 5,6 milijona evrov, kot so zapisali, pa naj bi ta
postaja skoraj za

tretjino

skrajšala in-

tervencijski čas južno od Golovca. x

Proračuna razkrivata še en

nedvomno pozitivno. Še okoli 360 tisočakov bo vsako leto za pomoč na

bolj odmaknjen v

domu občina namenila tudi prek za-

prihodnost. Gre za gradnjo

voda Pristan.
Postavka enkratne denarne socialne

južne izpostave gasilske

pomoči, ki je namenjena denarni po-

ki jo na občini napovedujejo

vilne programe. Proračun na postavki
socialno varstvo je tako v letu 2022

ka, kritju stroškov šole v naravi in letovanju, stroškov kosil za otroke v os-

kot

novni in srednji šoli in kosil za občane
nad 65 tet, je v obeh osnutkih prora-

2022 in 2023 nameniti tudi za

večini za programe nepridobitnih organizacij, ki bodo izbrane na razpisu
so

namenjeni različnim

skupinam:

mladim,

starejšim,

skam in otrokom, ki so
osebam z

ranljivim

žen-

žrtve nasilja,

različnimi oblikami

ob

brigade ob Barjanski cesti,

Občina namerava okoli

2023 težek okoli dva milijona
sredstva pa so namenjena po-

materialni ogroženosti,

zanimiv projekt, nekoliko

moči

evrov,

ob

začetku šolskega leta, pri rojstvu otro-

čunov vredna okoli 1,1 milijona evrov.
Sedem milijonov za obnovo Kresije
Če pogledamo na področje družbenih
dejavnosti

in

lokalne

samouprave,

v

gradnjo

moči na domu, kar je za nekaj odstotminulih letih in kar je

kov več kot v

ob

načrte,

ložb v zidove v prihodnjih letih ne bo,
bo pa občina še naprej financirala šte-

in

in

evrov. Nekoliko presenetljivo je v pro-

nutkih proračunov za leti

za

Barje,

centre

teta, naj bi stal manj kot dva milijona

/ Peter Pahor
projektov

trtne

začeli graditi

braževalni center.

stva

v

Vič. Večina teh centrov naj bi bila vrecenter

ga centra. Zdravstveni dom Ljubljana načrtuje svoj izo-

Večjih

občina

namerava

dna okoli tri milijone evrov, te četrtni

in dokončanje diagnostično-terapevtske-

valne bolnišnice

da

ugotovimo,

prihodnjih letih veliko investirati v če-

v letu 2024.
sedem milijonov evrov v letih

doplačilo oskrbe v domovih
za starejše in socialnih
zavodih za občane, ki s

svojimi sredstvi ne zmorejo
plačati celotne cene oskrbe.

ovira-
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Nekoliko presenetljivo

je v proračun

začeli prenavljati v začetku leta

2023.

uvrščena tudi dobrih sedem milijonov evrov vredna
č> Matjaž Rušt

prenova
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palače Kresija, ki naj bi jo
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