Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 29. 10. 2020
Število objav: 16
Internet: 15
Radio: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 16
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Svetla napoved za prihodnje leto: kje bo služb več kot kandidatov?

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...window. Največji primanjkljaj v zdravstvuNajvečji primanjkljaj po raziskavi pričakujejo za poklice iz zdravstva, ki je v
času epidemije najbolj na udaru, gradbeništva, prometa, gostinstva in informacijskih tehnologij. V zdravstvu bo najbolj
primanjkovalo zdravnikov specialistov in strokovnjakov za zdravstveno nego. ...

Naslov

Sedem pritožnikov na odločitev uprave 2TDK

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 10. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...DELITE Ljubljana – Kako hitro bo uspelo Državni revizijski komisiji odločiti o novih pritožbah glede usposobljenosti
gradnje drugega tira, to je zdaj spet poglavitno vprašanje v sagi o gradnji tira med Divačo in Koprom. Družba 2TDK je
na svojo odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi javnih...

Naslov

Krožno gospodarstvo se le počasi prebija naprej

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 10. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odbijače, armature in podobno, uporablja jo embalažna industrija za palete in čepe, pohištvena za stole, mize,
smetnjake, vaze in drugo, uporabna pa je tudi v gradbeništvu za, denimo, bitumensko zaščito. Prvi potni listi za
odpadno plastikoV Sripu za krožno gospodarstvo so v projektu pripravili tudi potne liste za odpadno...

Naslov

Nemška podjetja glede zaposlovanja previdno optimistična

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 28. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...-13,7 točke, drugi pa za 4,4 točke na 0,5 točke. Kot so poudarili na inštitutu, sicer še vedno več podjetij načrtuje
odpuščanja kot nove zaposlitve. V gradbeništvu se je kazalnik zvišal za 0,3 točke na 5,9 točke, v storitvenem sektorju
pa se je znižal za 1,7 točke na 3,3 točke. Gospodarsko razpoloženje v Nemčiji...

Naslov

SOS za okolje: Krajane skrbi širitev podjetij v še vedno neurejeni industrijski coni Laze
(dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 28. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnosti v coni. Na Mestni občini Kranj so prepričani, da bi lahko za ustrezno ureditev industrijske cone poskrbeli z
izgradnjo komunalne infrastrukture. Za gradnjo kanalizacije so že pridobili gradbeno dovoljenje in zagotovili sredstva, a
je načrte preprečila civilna iniciativa v sodelovanju z okoljevarstveno organizacijo...
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Naslov

Maribor po prodajnih površinah nad slovenskim povprečjem: Imamo v mestu preveč
trgovin?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 10. 2020

Avtor

Ana Lah

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kriteriju prehiteva celo Ljubljano, ki je deseta. Vodilna je Murska Sobota, ki ima kar 8,52 kvadratnega metra prodajne
površine na prebivalca. image Gradnji trgovin ne nasprotujejo Z mariborske, celjske in ljubljanske občine so nam
odgovorili, da ne vodijo evidenc o površinah trgovin in nakupovalnih središč....

Naslov

Hiše Marles: Vsaka je plod individualne želje

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 10. 2020

Avtor

Oglas

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kupcu omogočamo optimalno zadovoljstvo," pravi Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles hiše. MARLES HIŠE
Kakovost, ki traja več desetletij Kakovostna gradnja je po Vukmaničevih besedah tista, ki posamezniku na dolgi rok
zagotavlja objekt, ki ne izgublja vrednosti in ki tudi po več desetletjih ohranja enako raven...

Naslov

Referendum v Rogaški Slatini o stolpu z zapletenim vprašanjem in še med epidemijo

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 10. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...28.10.2020, 19.45 Rogaška Slatina bo morda edina slovenska občina, ki bo med epidemijo, 13. decembra, izvedla
referendum, ki naj bi zrušil ali ohranil pot gradnje najvišjega razglednega stolpa v Sloveniji. Mlada občanka Rogaške
Slatine Eva Žgajner je v enem mesecu prepričala 542 občanov, da so ji prisluhnili in z...

Naslov

(POGOVOR) Katere so prednosti starejših hiš in kako skrbimo zanje?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 10. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...samograditeljstva Značilnosti in prednosti novogradenj so po besedah Martine Zbašnik Senegačnik predvsem večji
poudarek na toplotni izolativnosti in splošni kakovosti gradnje, saj zakonodaja ne podpira več samograditeljstva.
Prednost novogradnje je tudi ta, da lahko prostorsko zasnovo popolnoma prilagodite svojim željam, tako...

Naslov

Nemški Trst in kitajska Reka: Luko Koper bo brez drugega tira pojedla konkurenca

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...primerjavi z jadranskimi,« so povedali v Luki Koper. Državni prostorski načrt tudi za koprsko pristanišče predvideva
podaljšanje prvega in drugega pomola ter gradnjo tretjega. Luka Koper ima v primerjavi s tržaškim in reškim
pristaniščem veliko več prostora za širitev, in če bo v predvidenem roku dobila tudi sodobno...
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Naslov

V krizi je na prvem mestu empatija vodij

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

Vlasta Tifengraber

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V krizi je na prvem mestu empatija vodij V zadnjem času so oči strokovnjakov in javnosti uprte v gradnjo 100 metrov
daljšega kontejnerskega pomola, ki je za družbo Luka Koper in vso Slovenijo strateškega pomena (končana bo
predvidoma spomladi 2021). Prav tako...

Naslov

Ko oblast, ki bi morala skrbeti za izvajanje zakonov, teh ne spoštuje

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

Arne Vehovar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...štiridesetih letih poskusov dobili projekt za novo železniško postajo v Ljubljani, ki bo, skladno z zahtevami v razpisu,
nastal pod vodstvom gradbenega inženirja, strokovnjaka za projektiranje tirnih naprav. Če se nekako sprijaznimo, da je
upanje na poglobitev tirov le utopija, ki se v času naših življenj ne bo...

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izdelujejo igralne naprave, zaradi upada naročil zmanjšuje število zaposlenih. Foto: Marica Uršič Zupan
Stanovanjska komedija zmešnjav v Cerknem Občina za gradnjo stanovanj še drugič kupuje opuščeno policijsko
postajo. Gregor Starc: “Zgodba o zaležanih otrocih je bila še lani le mit. Zdaj drži.” Profesor na fakulteti...

Naslov

Ifo: Nemška podjetja glede zaposlovanja rahlo bolj optimistična

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...proizvodnjo se je iz -16,4 točke povečal na -13,7 točke. V pozitivno obomočje se je uvrstil tudi kazalnik za trgovino, ki
je narasel za 4,4 na 0,5 točke. V gradbeništvu se je kazalnik zvišal za 0,3 točke na 5,9 točke, v storitvenem sektorju pa
se je znižal za 1,7 točke na 3,3 točke. ifo-5f9956f46610a-5f9956f4669f1.png...

Naslov

Vprašanja glede graditve 2. tira lahko krajani pošljejo pisno

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 28. 10. 2020

Avtor

Tjaša Škamperle

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:13

Trajanje: 3 min

...organizirati zbore krajanov na katerih bi na vprašanje o dozdajšnji pripravi na graditev drugega tira odgovarjali
pristojni iz projektnega podjetja 2TDK. Ker zborov ne bo lahko krajani svoje predloge in pripombe, ki so se pojavili o
graditvi dostopnih poti, pošljejo pisno. Vlagatelj želi imeti čiste račune, saj bodo tudi...
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Naslov

Gabrčani bodo dobili prenovljen kulturni dom

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podjetja Malkom sta danes podpisala pogodbo za prizidavo kulturnega doma v Gabrju. Gre za projekt v vrednosti
nekaj več kot 180 tisoč evrov z DDV, začetek gradnje pa je predviden v prihodnjih dneh. Gre za prizidavo k
obstoječemu kulturno-gasilskemu domu prostovoljnega gasilskega društva Gabrje, ki je v okolici prepoznavno...
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Svetla napoved za
prihodnje leto: kje bo služb
več kot kandidatov?
0,11

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

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

Siol.net

Država: Slovenija

https://siol.net/posel-danes/novice/svetla-napoved...

28.10.2020

Sreda, 16:37

Kazalo
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Foto: Matej Leskovšek
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Siol.net
Država: Slovenija

28.10.2020
Sreda, 16:37

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/svetla-napoved...

3/5

Obeti za trg dela v prihodnjem letu so
spodbudni, kaže raziskava Poklicnega
barometra, ki so jo izvedli na zavodu za
zaposlovanje (ZRSZ). Za veliko poklicev se
predvideva, da bodo potrebe delodajalcev
presegle ponudbo na trgu dela.
Septembra se je brezposelnost v primerjavi z istim obdobjem lani
povečala za 20 odstotkov, trenutno je registriranih 83.766
brezposelnih.

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

Ob tem dodatno negotovost za prihodnost prinaša rast drugega vala
epidemije novega koronavirusa, vseeno pa rezultati ZRSZ kažejo, da
bodo v letu 2021 pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev
še vedno presegale ponudbo na trgu dela. Povedano drugače, kadra
bo v določenih poklicih še vedno primanjkovalo, vendar se je na
drugi strani zmanjšalo število takšnih poklicev za 16 v primerjavi z
letošnjim letom. Med 177 poklicnimi skupinami bo kadra še vedno
primanjkovalo v 94.
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Siol.net
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28.10.2020
Sreda, 16:37

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/svetla-napoved...
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Največji primanjkljaj v zdravstvu
Največji primanjkljaj po raziskavi pričakujejo za poklice iz
zdravstva, ki je v času epidemije najbolj na udaru, gradbeništva,
prometa, gostinstva in informacijskih tehnologij. V zdravstvu bo
najbolj primanjkovalo zdravnikov specialistov in strokovnjakov za
zdravstveno nego.
63 skupin poklicev bo v prihodnjem letu v ravnovesju, v 20 pa bo
kandidatov več, kot je povpraševanja na trgu dela, kažejo izsledki
raziskave. Celotno tabelo si lahko ogledate na koncu članka.

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

Razlogov za premalo kandidatov za prosta delovna mesta je več. Za
nekatere poklice kadra preprosto ni dovolj, v določenih primerih je
premalo usposobljen, med razlogi pa so tudi delovni pogoji (plača,
neugoden delovni čas, težko fizično delo …).
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Kazalo
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https://siol.net/posel-danes/novice/svetla-napoved...

Spremljajte nas tudi na
omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.

VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

Zavod RS za zaposlovanje

ZRSZ

zaposlovanje

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

trg dela
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Delo.si
Država: Slovenija

28.10.2020
Sreda, 08:30

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/sedem-pritozn...

1/3

Sedem pritožnikov na odločitev uprave 2TDK
Drugi tir: Spet na stranskem tiru – Pritožila so se predvsem kitajska in avstrijsko podjetje
Fotograﬁja: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ostaja optimist pri drugem tiru, a si želi čim krajših
postopkov pri javnem naročilu. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ostaja optimist pri drugem tiru, a si želi čim krajših postopkov pri
javnem naročilu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Boris Šuligoj
28.10.2020 ob 08:30
28.10.2020 ob 08:38

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

Boris Šuligoj
28.10.2020 ob 08:30
28.10.2020 ob 08:38
Poslušajte
Čas branja: 4:59 min.
Delite
Ljubljana – Kako hitro bo uspelo Državni revizijski komisiji odločiti o novih pritožbah glede
usposobljenosti gradnje drugega tira, to je zdaj spet poglavitno vprašanje v sagi o gradnji tira med
Divačo in Koprom. Družba 2TDK je na svojo odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v
drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov železniške proge prejela sedem revizijskih zahtevkov
(za dva odseka so pritožitelji isti).
V 2TDK v tem trenutku ne želijo komentirati vsebine pritožb in kdo se je vse pritožil, ker je v teku
predrevizijski postopek. Odločitve naročnika bodo sprejete v zakonsko določenih rokih, so nam
precej skopo sporočili iz državnega podjetja, nosilca naložbe.
Kitajska podjetja izpodbijajo razloge za izločitev.
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Kazalo
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Uprava, ki jo od 6. oktobra vodi Pavle Hevka, je namreč 14. oktobra pojasnila, da je spremenila
prvotno odločitev o usposobljenosti kitajskih gradbincev, in sicer v skladu s paketom zakonov, ki jih
je slovenska vlada sprejela aprila meseca. Po tej razlagi Kitajska nima sklenjenih gospodarskih
sporazumov o sodelovanju z EU, zato tudi ne izpolnjujejo zahtev nove slovenske zakonodaje.

Med 15 podjetji oziroma konzorciji podjetij (v resnici je bilo vseh podjetij 31, več je namreč
konzorcijev s po tremi partnerji), ki kandidirajo za priznanje usposobljenosti gradnje drugega tira, je
bilo šest prijavljenih kitajskih. Neuradno vemo, da se je pritožilo kitajsko podjetje China Gezhouba
Group Company iz Wuhana skupaj z novogoriškim partnerjem Ginex International. Poleg šestih
kitajskih bi lahko bil sedmi pritožitelj avstrijsko podjetje Strabag ali pa katero od neizbranih turških
družb (skupaj jih kandidira sedem). Zagotovo se ni pritožil Kolektor CPG (z dvema turškima
partnerjema) niti italijansko podjetje Impresa Pizzarotti s španskim in koprskim partnerjem Makro5
Gradnje kot niti ne Gorenjska gradbena družba z dvema partnerjema (češkim in CGP Novo mesto).

Kako dovolj hitro do odločitve o izvajalcih?
Takšno število pritožb ne vzbuja upanja, da bi do odločitve Državne revizijske komisije lahko prišli v
kratkem času, denimo v mesecu ali dveh. Uradno ni znano, s kakšnimi argumenti pritožitelji
nasprotujejo odločitvi uprave 2TDK. Neuradno pa smo lahko slišali, da kitajska podjetja oporekajo
navedbi uprave 2TDK, da ne bi imeli sklenjenega sporazuma o gospodarskem sodelovanju s
Slovenijo.
Gradnja se mora začeti do sredine leta 2021.
Podjetje 2TDK mora v osmih delovnih dneh pritožbe posredovati na DKOM. Koliko časa bo potem
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potekala revizija, je težko predvideti. Edini kanček upanja pri zamujanju oddaje javnega naročila je,
da se bo soﬁnanciranje gradnje predorov iz naslova instrumenta za povezovanje Evrope 2017 (109
milijonov evrov nepovratnih sredstev) zaradi pandemije lahko podaljšalo za 12 mesecev, torej do
konca leta 2024. To pomeni, da se morajo predori začeti graditi najkasneje sredi leta 2021.
(Predviden čas gradnje je 40 mesecev). Ena od možnosti za pospešitev postopka bi bila, da bi drugi
del javnega naročila (razpis za pridobitev ﬁnančnega dela ponudbe za opravljena dela) objavili še
pred končno odločitvijo DKOM o utemeljenosti sedanjih pritožb.

Za lažje razumevanje

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

Javno naročilo za pridobitev izvajalcev glavnih del na progi drugega tira je 2TDK objavila 14.
novembra 2019. Sredi januarja 2020 so prejeli za vsako od dveh delov trase po 15 izvajalcev.
Osmega maja je prejšnja uprava 2TDK pod vodstvom Dušana Zorka priznala usposobljenost
gradnje desetim prijavljenim, konec maja so se tri družbe pritožile. Državna revizijska komisija je 2.
septembra priznala sposobnost gradnje štirim konzorcijem (med njimi tudi velikemu kitajskemu
podjetju) in dodatno naložila upravi, da pozove še tri družbe k dopolnitvi dokazov v ponudbi. Ko je
hotela prejšnja uprava na podlagi dodatnih dokazov priznati usposobljenost še dvema družbama, pa
je nekaj dni prej nadzorni svet 2TDK zamenjal upravo. Nova uprava je 14. oktobra izločila edino
kitajsko podjetje in priznala sposobnost konzorciju Gorenjske gradbene družbe. Možnost pritožbe je
spet dobilo vseh 15 prijavljenih podjetij, pritožilo se jih je sedem.
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https://www.delo.si/novice/okolje/krozno-gospodars...

Krožno gospodarstvo se le počasi prebija naprej
delo.si/novice/okolje/krozno-gospodarstvo-se-le-pocasi-prebija-naprej

Ljubljana – Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (Srip) pri nas so stara tri leta, v njih so
razvili več materialov in postopkov recikliranja, zdaj pa je čas za financiranje. Tako so se
na italijansko-slovenskem forumu pogovarjali o sodelovanju na področju krožnega gospodarstva.
Kot je povedal Rudi Panjtar z IJS, ki vodi tudi Srip Tovarne prihodnosti, traja pet let, da pride
nov izdelek na trg, če vse poteka brez težav. Ogromno je še nezrelih tehnologij in pilotnih
projektov, ki jih je treba zdaj finančno podpreti in pospešiti, vendar je v Sloveniji za to premalo
kapitala. Zato je poudaril, da lahko veliko storijo skupaj. To je potrdila Serenella Marzoli,
predstavnica italijanske gospodarske zbornice v Sloveniji.

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

Primer sodelovanja italijanske papirnice in slovenskih občin je predstavil Niko Kumar iz
podjetja Circular Shield, ki nadzira zbiranje sestavljene embalaže (tetrapak) in občinam, ki
sodelujejo, dobavlja toaletni papir iz te embalaže. Sestavljeno kartonsko embalažo predelujejo v
papirnici Lucart, izdelajo toaletni papir in robčke, iz plastike in aluminija pa še podajalnike
papirja. Pri tem prihranijo več dreves, ki bi jih sicer posekali za izdelavo papirja.

Predstavitev prvega partnerskega projekta krož
FOTO: Leon Vidic/Delo

nega gospodarstva za embalaž

o Tetra Pak.
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Na pomislek, da za izdelavo embalaže uporabljajo tri sveže materiale, je Tommaso De Luca iz
Lucarta odgovoril, da je treba ukrepati zdaj in da reciklirajo vse tri materiale. Opozoril pa je, da je
treba za reciklirani material najti trg, pri tem projektu so tako prišli do občin. Ljudje vidijo, da je
papir iz njihovih zabojnikov za odpadno embalažo, zato malo premislijo o svojih navadah.
S trgom sekundarnih surovin je precej težav. Giovanni Belia iz podjetja Lucyplast, ki predeluje
odpadno plastiko iz industrije in gospodinjstev, je povedal, da njihovo reciklirano plastiko
uporablja Fiat za odbijače, armature in podobno, uporablja jo embalažna industrija za palete in
čepe, pohištvena za stole, mize, smetnjake, vaze in drugo, uporabna pa je tudi v gradbeništvu za,
denimo, bitumensko zaščito.
Prvi potni listi za odpadno plastikoV Sripu za krožno gospodarstvo so v projektu pripravili tudi
potne liste za odpadno plastiko, doslej je bila taka označba znana le iz gradbeništva, je povedala
Dragica Marinič, direktorica Sripa. Plastika je eden od stebrov delovanja Sripa, saj je tretjino
sežgemo, tretjino odložimo in le tretjino predelamo. Veliko je uide še po kanalizaciji v vode v
obliki mikroplastike. Vse to bi radi zajeli v predelavo, člani Sripa, raziskovalne ustanove in
podjetja, pa so v treh letih storili več od pričakovanj. Zato bo čas za spremembe predpisov.
Vendar se je v tem času poslovanje avtomobilske industrije zmanjšalo, proizvajalci plastike pa
imajo presežke, zato se je sveža plastika zelo pocenila. Tudi zato gredo v več projektov z višjo
dodano vrednostjo, denimo večje posode za različne namene in pohištvo. Poleg tega bodo
preučili, kako izboljšati in poceniti materiale, ki jih ponujajo na trgu.

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

V Sripu za krožno gospodarstvo je 77 članov, direktorica Dragica Mariničje opozorila, da bo
treba prilagoditi precej predpisov in standardov, da bodo trajnostni materiali zamenjali sveže.
Opozorila je, da bo plastika za enkratno uporabo prepovedana od maja prihodnje leto. Zdaj
recikliramo le tretjino odpadne plastike, ki je je največ v embalaži.

15

Delo.si
Država: Slovenija

28.10.2020
Sreda, 21:06

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/krozno-gospodars...

3/4

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

Odpadne plastike predelamo le tretjino. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Aleš Hančič iz Tecosa, razvojnega centra za orodjarstvo, je dejal, da je njihov cilj razviti nove
materiale za uporabo v končnih izdelkih. Razvili so reciklirano plastiko za uporabo v karavanih,
ki ima boljše mehanične lastnosti, imajo nove materiale iz recikliranih materialov za gradbeništvo
oziroma izolacijo, vse že preizkušeno. Razvili so tudi razgradljivo plastiko iz olupkov citrusov, za
katero se zanima zlasti kozmetična industrija, posebej všeč jim je vonj.

Težave pri uvajanju novosti
Brez težav tudi tu ne gre. Trg embalaže za kozmetiko je zelo nestabilen, embalažo je treba
prilagoditi posameznemu kupcu, posebej dobo razgradnje, da bi se proizvodnja izšla, pa bi morali
izdelati milijon lončkov na leto, za kar bi potrebovali več sto ton olupkov. Težava je tako že vir
materiala, druga težava pa je sestava izdelka, saj je težko zagotoviti, da bo enaka vse leto. Lažje je
z vrvicami za hmelj. Te lahko izdelajo iz ostankov rastlin, z njimi pa se lahko tudi kompostirajo.
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Steklena vlakna okrepijo materiale in so v ogrodjih številnih čolnov, pa tudi v lopaticah vetrnic.
FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Pri recikliranju stekla skoraj ni inovacij, vendar je Sara Vitali iz družbe Ecopate povedala, da pri
predelavi odpadnega stekla v primerjavi s proizvodnjo novega prihranijo 2,5 odstotka energije. Iz
predelanega stekla izdelujejo steklenice, cestne oznake pa tudi steklena vlakna. Ta so v široki
uporabi, vendar 90 odstotkov plastike in smole, okrepljene s steklenimi vlakni, konča na
odlagališčih. Tudi zato so se lotili povezovanja podjetij, zlasti proizvajalcev plovil, dobaviteljev
materialov za proizvajalce vozil, raziskovalcev in zbiralcev izrabljenih plovil. Tudi steklena vlakna
je namreč mogoče predelati.
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Nemška podjetja glede zaposlovanja previdno
optimistična
Nemška podjetja so glede zaposlovanja previdno optimistična, ugotavlja münchenski inštitut za gospodarske raziskave
Ifo. Kazalnik zaposlovanja, ki ga izračunava, se je oktobra v primerjavi s septembrom zvišal za 0,2 točke na 96,5 točke.
Opozorili pa so, da razmere ostajajo zelo negotove.
Zvišala sta se predvsem kazalnika v proizvodnji in trgovini. Prvi se je s septembrskih -16,4 točke zvišal na -13,7 točke,
drugi pa za 4,4 točke na 0,5 točke. Kot so poudarili na inštitutu, sicer še vedno več podjetij načrtuje odpuščanja kot nove
zaposlitve.
V gradbeništvu se je kazalnik zvišal za 0,3 točke na 5,9 točke, v storitvenem sektorju pa se je znižal za 1,7 točke na 3,3
točke.

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

Gospodarsko razpoloženje v Nemčiji se je oktobra poslabšalo, kar je prvi padec po petih zaporednih mesecih rasti.
Glavni krivec so slabša pričakovanja za prihodnjih šest mesecev. Število okužb z novim koronavirusom v največjem
evropskem gospodarstvu in širši regiji namreč spet narašča.
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SOS za okolje: Krajane skrbi širitev podjetij v še
vedno neurejeni industrijski coni Laze
(dopolnjeno)
Civilna družba v Stražišču že leta opozarja na nevarnost Industrijske cone Laze, kjer delujejo tudi podjetja za predelavo
nevarnih snovi. Krajani ne najdejo skupnega jezika s kranjsko občino glede ureditve cone. Zadeve se v letu dni niso
premaknile, krajane pa zdaj skrbijo še težnje podjetij po nadaljnji širitvi dejavnosti v coni.
Na Mestni občini Kranj so prepričani, da bi lahko za ustrezno ureditev industrijske cone poskrbeli z izgradnjo komunalne
infrastrukture. Za gradnjo kanalizacije so že pridobili gradbeno dovoljenje in zagotovili sredstva, a je načrte preprečila
civilna iniciativa v sodelovanju z okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green, ki je novembra 2018 sprožila upravni
spor.
Krajani namreč menijo, da je načrtovani projekt komunalne ureditve s priklopom industrijskih voda iz Laz na obstoječo
preobremenjeno kanalizacijo tvegan. Prepričani so, da bi morala občina nemudoma začeti urejati ločeno kanalizacijo od
izliva do izvora. Občina je zahteve zavrnila, upravni spor pa še ni končan.
Kranjski župan Matjaž Rakovec je pojasnil, da so v tem času rešili spor glede služnosti, tako da je trasa za bodočo
kanalizacijo začrtana. Rešitev upravnega spora pa še vedno čakajo. "S krajani se ne pogovarjamo, saj je zadeva na
mrtvi točki. Upravni spor je vložen in brez rešitve te problematike ne moremo nadaljevati ničesar na območju Laz," je
dejal.

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

Povsem nerealne se mu zdijo tudi zahteve civilne iniciative po izselitvi podjetij iz cone. Za to bi bila namreč potrebna
velika sredstva, ki jih občina nima. "Gre za zasebna podjetja, ki so svoje premoženje vložila v to cono in iluzorno je
pričakovati, da bi brez izrecne lastne želje lastniki vlagali v selitev," je poudaril Rakovec.
Tako tudi novonastajajoča industrijska cona Hrastje ne bo rešila težav krajanov Stražišča. Ti se bojijo nevarnega
onesnaženja svojega življenjskega okolja, saj v Lazah delujejo tudi podjetja, ki se ukvarjajo z nevarnimi snovmi.
Župan je na drugi strani prepričan, da glavna težava niso podjetja v coni, temveč preteklo odlaganje nevarnih odpadkov
na tem območju v 70. letih 20. stoletja. Ta problem občina rešuje skupaj z ministrstvom za okolje in prostor, ki je glede
tega že dalo nekaj zavez, je povedal.
Predstavnik Civilne iniciative za zeleno Stražišče Marko Špolad se ob tem, da jim občina ni šla nasproti glede njihovih
zahtev, zdaj boji celo nadaljnje širitve dejavnosti v coni. Konec septembra je namreč na občini potekal predhodni
sestanek za začetek postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Industrijske
cone Laze, ki se začenja na pobudo lastnikov nepremičnin v coni.
Špolad občini očita, da se dogovarja le s podjetniki, s krajani pa ne. Tako jih niti ne seznanja z dogajanjem in jim po
njegovih besedah marsikaj zamolči, med drugim tudi omenjeni sestanek. Krajani širitve cone nikakor ne morejo dopustiti
in možno je, da se bo v pripravo prostorskega načrta vključila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, je dejal.
Na pripravljalnem sestanku sta želje po širitvi svoje dejavnosti predstavila Tiskarna Žnidarič in podjetje Don Don. Interes
za širitev naj bi po Špoladovih informacijah imela tudi nekatera druga podjetja. Izrazila naj bi željo po zvišanju
predpisanega faktorja pozidanosti v coni in možnosti gradnje v višino.
Kot je povedal Rakovec, so želje po širitvi vezane na obstoječo cono in ne na njeno dodatno širitev. "Stvar občine je, da
pripravi vso dokumentacijo, potem pa je v rokah mestnih svetnikov, ali to podpreti. Ampak glede na to, da je precej
negodovanja in nestrinjanja, močno dvomim, da bi prišlo do širitve, je pa to seveda stvar mestnega sveta," je dejal župan.
Na občini so za STA pojasnili, da bi s pripravo OPPN preverili stanje območja in možnost umestitve novih objektov in
kapacitet. Poudarili so, da z OPPN ni predvidena širitev območja, so pa možni nujno urejanje infrastrukture, novogradnje,
sanacije, rušitve, določitve prometnic in drugih ukrepov za varovanje zdravja ljudi, ki živijo na območju.
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V postopku OPPN se preverja tudi gostoto pozidave, zelenih površin in gabarite objektov ter določa minimalne prostorske
standarde, ki jih morajo lastniki spoštovati. Del postopka je tudi izdelava celostne presoje vplivov na okolje. Morebitne
spremembe obstoječih objektov so tako odvisne predvsem od lokacije in prostorskih možnosti posameznega podjetja.
Kranjski podžupan Janez Černe je v odzivu ocenil, da civilna iniciativa izkrivlja dejstva. "Resnično imamo željo urediti
situacijo, ampak primarna odgovornost in moč je na ministrstvu za okolje in prostor ter njihovih agencijah. Civilna
iniciativa pa bi vso javno odgovornost valila na občino. Kar Mestna občina Kranj lahko naredi, delamo," je poudaril in
navedel vse dosedanje ukrepe ter sestanke na okoljskem ministrstvu.

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

Kar se tiče priprave OPPN, pa je Černe izpostavil, da so o pobudi podjetja Saning, ki želi na tem območju izvesti
stanovanjsko gradnjo, in o željah drugih lastnikov v coni krajane obvestili na seji sveta krajevne skupnosti 21. oktobra.
Kot je pojasnil vodja urada za okolje in prostor na kranjski občini Janez Ziherl, OPPN daje možnost javne obravnave in
pripomb. Z OPPN pa je možno tudi že precej stvari omejiti.
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Maribor po prodajnih površinah nad slovenskim
povprečjem: Imamo v mestu preveč trgovin?

ODPRI GALERIJO
Trenutno se v Mariboru gradi nov trgovski objekt diskontne verige Lidl pri Europarku.
ANDREJ PETELINŠEK

28.10.2020, 02.00

21

Vecer.com
Država: Slovenija

28.10.2020
Sreda, 02:00

Kazalo

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/imamo-v-mar...

2/5

Čeprav mariborska občina krepko presega slovensko povprečje po kvadraturi prod
na prebivalca, se v mestu še gradijo trgovine. V IMZ izpostavljajo negativne vpliv
zidave trgovin, v sindikatu pa opozarjajo, da širjenje te dejavnosti poslabšuje pogo
V Sloveniji je bilo po podatkih Geodetske uprave 6. maja letos 18.298 prodajaln, od tega 1540 na območju m
Maribor. Glede na prodajno površino mariborska občina s 5,17 kvadratnega metra na prebivalca krepko prese
državi, ki je 2,81 kvadratnega metra na prebivalca. Na lestvici občin zaseda osmo mesto in po tem kriteriju pr

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

Ljubljano, ki je deseta. Vodilna je Murska Sobota, ki ima kar 8,52 kvadratnega metra prodajne površine na pr
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Gradnji trgovin ne nasprotujejo
Z mariborske, celjske in ljubljanske občine so nam odgovorili, da ne vodijo evidenc o površinah trgovin in na
Gradnji trgovin in trgovskih centrov v občini Celje ne nasprotujejo, dodali pa so, da se trudijo oživiti mestno
zapolniti prazne lokale. Z Mestne občine Ljubljana so nam sporočili, da so v prostorskem načrtu zgolj oprede
za trgovsko dejavnost, nimajo pa podatka o kvadraturi. Odločitev, katera trgovina je na posamezni lokaciji naj
investitorjem. Dejali so še, da je vračanje trgovcev v mestno središče posledica oživljanja mestnega jedra. "Č
objekti in trgovski centri dopustni glede na hierarhično nadrejene akte, občina realizacije takšnih objektov ne
sporočili z mariborske občine.
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Maribor po prodajni površini na prebivalca zaostaja za Mursko Soboto, a prehiteva Ljubljano.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ANDREJ PETELINŠEK

V mariborski Iniciativi Mestni zbor (IMZ) menijo, da odsotnost evidenc kaže, "da občina najbrž nima lastne p
kriterijev ali zgornjih omejitev za gradnjo takšnih objektov. Občinsko politiko glede trgovskih centrov tako na
trgovcev, ki potem postavljajo te centre, kolikor hočejo in kamor hočejo, če je le še kje kakšen košček nezazid

Toplotni otoki, več onesnaževanja, manj zelenih površin
Ta čas se v Mariboru gradi trgovski objekt diskontne verige Lidl pri Europarku, ki skupaj z zunanjimi površin
7500 kvadratnih metrov. Ob njem je predviden še en trgovski objekt, športna trgovina v dveh etažah na okrog
metrih. V fazi izvedbe je prav tako širitev Tuševega supermarketa na Pobrežju. Nekateri trgovski objekti bodo
pritličjih drugih, večstanovanjskih objektov, nam pojasnijo na mariborski občini.
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"Trgovci postavljajo centre, kolikor hočejo in kamor hočejo, če je le še kje kakšen košč
zemljišča"

Po mnenju aktivistov iz IMZ imamo trgovin že zdaj več kot dovolj in gradnja novih z vidika dostopnosti dobr
Mariboru je zaradi slabega prostorskega načrtovanja že nastalo več toplotnih otokov - to so območja, ki se zar
zelenih površin poleti močno segrevajo (največkrat pa je manko zelenih površin ravno zaradi nakupovalnih ce
Nakupovalna središča prav tako s sabo prinesejo nepotrebno povečevanje avtomobilskega prometa, kar pome
onesnaževanja in tudi višje stroške vzdrževanja infrastrukture, za katere lastniki trgovskih centrov neposredno
Občinske, torej javne površine bi morale seveda predvsem služiti prebivalcem," so prepričani v IMZ. Vse ma
zelenih površin, namenjenih občanom, zato ti prosti čas namesto na prostem raje preživljajo v nakupovalnih s
opozarjajo v IMZ.

Več trgovin, slabši pogoji za delo
Slovenija ima kar 373 kvadratnih metrov nakupovalnih površin na tisoč prebivalcev, s čimer krepko presega p
unije, ugotavlja priznana svetovalna hiša Cushman & Wakeﬁeld. Generalni sekretar Sindikata delavcev trgov
(SDTS) Ladi Rožič ob tem pravi: "Trgovski sektor se hitro širi, konkurenca je zelo močna, trgovke in trgovci
plačani."
V trenutnem sistemu država prepušča investicije zasebnim investitorjem, ti pa vlagajo tja, kjer imajo zagotov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

potrebujejo poceni delovno silo. Niti ni nujno, da gre za izjemno nizke plače, čeprav Rožič opozarja, da večin
doplačilo do minimalne plače. Bistveno je, da je delovna sila voljna in hitro zamenljiva, ugotavljajo raziskova
družbeno raziskovanje. Naraščanje števila brezposelnih in dekvaliﬁcirana delovna sila pa krepita moč kapitala
delavcev, zato je vlaganje v ta sektor proﬁtabilno, še razlagajo raziskovalci. Po podatkih Statističnega urada S
2020 je bilo v dejavnosti trgovine v Sloveniji delovno aktivnih skupno 113.262 ljudi, od teh je imelo zaposlite
občini 7723 delavk in delavcev.

25

28.10.2020

Vecer.com

Sreda, 17:00

Država: Slovenija

Kazalo

1/4

https://www.vecer.com/prosticas/dom/hise-marles-vs...

Hiše Marles: Vsaka je plod individualne želje
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ODPRI GALERIJO
Marlesovi objekti so udobni, varčni in tehnološko dovršeni.
MARLES HIŠE

Oglasno sporočilo

28.10.2020, 17.00

Marles, vodilni, največji in najstarejši slovenski proizvajalec lesenih montažnih
objektov, je od začetka tega leta do danes postavil skoraj 170 hiš.
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Uspešno prodajo beležimo na praktično vseh naših trgih, od Slovenije do Švice, Nemčije in Avstrije, v
zadnjih mesecih pa znova tudi v Italiji," pravi Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles hiše. Od 170
letos postavljenih hiš so jih nekaj več kot sto postavili v tujini, pri čemer še posebej izstopa projekt 36
lesenih mobilnih objektov v Nemčiji. Kot je dodal, se lahko od začetka letošnjega leta veliko lažje
prilagajajo hitrim tržnim nihanjem, saj so zaključili selitev proizvodnje z dveh lokacij na eno v Lovrencu
na Pohorju, hkrati pa so povsem posodobili strojno opremo.

Del enega pomembnejših trenutkov v življenju
Marles že skoraj osem desetletij vstopa v enega najpomembnejših obdobij človekovega življenja.
"Zavedamo se, da delamo v panogi, kjer kupcem uresničujemo dolgoletne, celo življenjske cilje in sanje.
Ljudje, sploh Slovenci, dojemamo dom kot nekaj svetega, nekaj po čemer hrepenimo celo življenje, in ko
je hiša postavljena, je načeloma ne prodajamo, oddajamo ali se pogosto selimo v drugo," pravi Vukmanič
in dodaja, da zato s kupci pletejo zelo tesne stike.
"Že pri izdelavi projektne dokumentacije moramo na primer razumeti posameznikove navade, običaje in
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zelo osebne značilnosti. Samo tako lahko naredimo hišo, ki mu bo služila v vseh življenjskih obdobjih."
Nenazadnje v Marlesovih hišah živijo že druge, ponekod pa tudi tretje generacije, kar je za mariborsko
podjetje veliko priznanje. To je posledica visoke kakovosti, ki ji posvečajo zelo veliko pozornosti, kar
dokazujejo tudi številni certifikati, kot so na primer znak CE, avstrijsko tehnično soglasje ÜA, certifikat IQ
Austria, švicarski certifikat Minergie in certifikat inštituta Passivhaus iz Darmstata v Nemčiji.
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"Pomembno vodilo je posameznik, saj želimo, da je vsaka hiša plod individualne želje, s čimer kupcu omogočamo
optimalno zadovoljstvo," pravi Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles hiše.
MARLES HIŠE

Kakovost, ki traja več desetletij
Kakovostna gradnja je po Vukmaničevih besedah tista, ki posamezniku na dolgi rok zagotavlja objekt, ki
ne izgublja vrednosti in ki tudi po več desetletjih ohranja enako raven kakovosti kot na dan postavitve.
Kakovostna gradnja se ne prične s postavitvijo objekta na gradbišču, temveč mnogo prej. V procesu
izdelave elementov ni dovolj vgrajevati le najboljše materiale, pomemben je celoten proces, ki se prične že
v fazi načrtovanja hiše in pri pripravi vseh detajlov za kasnejšo izdelavo in montažo.
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Poleg kakovosti zelo pomembno vlogo igra še okolju prijazna in energetsko učinkovita gradnja. Čedalje
več kupcev je okoljsko ozaveščenih in izobraženih, zato v ožji izbor uvrstijo podjetja, ki zagotavljajo
certificirano kakovost ob ustrezni ceni ter ponujajo popoln servis skozi celoten proces gradnje objekta.

Stalne inovacije in izboljšave
Nove smernice gredo v smeri gradnje ničenergijskih hiš z vključevanjem obnovljivih gradbenih materialov,
ki poleg pomembne ekološke note omogočajo tudi minimalne stroške vzdrževanja v celotni življenjski
dobi objekta. Pri Marlesu tako v razvoj hiš vključujejo razvojne trende in novosti na področju materialov
kot elemente ekologije in energijske varčnosti. "Pomembno vodilo pa je posameznik, saj želimo, da je
vsaka hiša plod individualne želje, s čimer kupcu omogočamo optimalno zadovoljstvo," pravi sogovornik.

Popolna energetska samozadostnost
Sicer pa je Marlesova vizija popolna energetska samozadostnost večine objektov. To dosegajo z dodatnimi
ukrepi na področju zmanjšanja energetskih izgub na eni ter z implementacijo naprav za pridobivanje
energije iz okolja na drugi strani. "Pri izolaciji objekta in njegovi zrakotesnosti smo tehnološko že blizu
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stroškovno še sprejemljivim in optimalnim rešitvam, pri katerih je pomembno zgolj razmerje med vloženo
ceno in doseženim učinkom," pravi Vukmanič in dodaja, da lahko kupci pričakujejo več novosti na
področju tehnologij, ki bodo omogočale izkoriščanje virov iz okolja. Tako se bo denimo izboljšala
učinkovitost sedanjih toplotnih črpalk, pričakovati pa je tudi učinkovitejše sisteme, ki bodo omogočali še
bolj nadzorovano prezračevanje. "Veliko možnosti vidimo še pri razvoju sistemov, ki bodo omogočali
izrabo energije sonca in vetra ter tudi padavin, ki jih je prav tako treba izkoristiti pri obratovanju objekta,"
še pravi direktor podjetja Marles hiše.
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Referendum v Rogaški Slatini o stolpu z
zapletenim vprašanjem in še med epidemijo
ODPRI GALERIJO
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Stolp Kristal Rogaška Slatina, vizualizacija
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Rozmari Petek

28.10.2020, 19.45

Rogaška Slatina bo morda edina slovenska občina, ki bo med epidemijo, 13.
decembra, izvedla referendum, ki naj bi zrušil ali ohranil pot gradnje najvišjega
razglednega stolpa v Sloveniji.
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Mlada občanka Rogaške Slatine Eva Žgajner je v enem mesecu prepričala 542 občanov, da so ji
prisluhnili in z njo odšli na občino overit svoj podpis za podporo referendumu. To nakazuje, da je v občini
mnenje o tem, ali občina za svojo turistično prepoznavnost potrebuje 106-metrski stolp Kristal, deljeno. Je
pa ob tem bilo pričakovati, da če koga, potem svetnikov ne bo uspela prepričati, da bi zapleteno
referendumsko vprašanje vsaj deloma pojasnili, kaj šele poenostavili.

image
Ne glede na zapleteno referendumsko vprašanje, ki na prvi pogled nima nobene povezave s stolpom, bo prav
referendum odločil o nadaljnji usodi najvišjega občinskega projekta.
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Občani, ki se bodo referenduma udeležili 13. decembra, bodo namreč na listu prebrali naslednje: "Ali ste
za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet
Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9. 7. 2020?" Žgajnerjeva je sicer hotela zadnje
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ločilo spremeniti v vejico in dodati "ki na tem območju dopušča gradnjo 106-metrskega stolpa", česar
svetniki na seji občinskega sveta danes niso podprli.

Saj le obkrožiš za ali proti
"Na volitve pridejo tudi takšni, ki o temi ne bodo tako seznanjeni, kot smo svetniki. Ne bodo vedeli, na kaj
se vse to nanaša," je opozarjala svetnica Terezija Tomič (SD). "Referendumsko vprašanje mora biti
jasno," je izpostavila. "Predsednica statutarno-pravne komisije ga ravnokar v celoti niti prebrala ni, tako je
dolg. Pa kaj vam to vprašanje pove? Neki P3 in ZD7? Mislim, da bi bilo pošteno do ljudi, da so vsaj
seznanjeni, kaj referendumsko vprašanje sploh sprašuje," je dodala Andrejka Flucher (SD). A takšna je
zakonodaja, so pojasnjevali občinski uslužbenci.

Vsak, ki se bo hotel referenduma udeležiti, se bo lahko pozanimal, za kaj gre, so
prepričani na občini
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"Referendumska kampanja traja trideset dni (začne se 2. novembra, op. p.). V teh dneh lahko prepričujete
volivce, za kaj gre, zato se mi zdi neutemeljeno govoriti, da ne bodo vedeli, o čem odločajo. Saj ni treba
brati celega vprašanja, le obkrožiti, ali si za ali proti," je odgovorila Petra Gašparič iz občine. "In še,
vabila volivci na dom prejmejo 14 dni prej. Vsak, ki se bo hotel referenduma udeležiti, se bo lahko
pozanimal, za kaj gre," so prepričani na občini. "Že danes se ve, kdo je za in kdo proti, ne glede na to, kaj
piše na lističu, saj je zelo izpostavljen projekt," je dodal župan Branko Kidrič, "zato dajmo slediti
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zakonski dikciji, ki velja za vse."

Občinska seja v Rogaški Slatini
ROZMARI PETEK

Epidemija gre zagovornikom stolpa na roko
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Zakon je "kriv" tudi za to, da bodo referendum, epidemiji navkljub, izvedli 13. decembra. Zakon namreč
še ne pozna izjem, kot so epidemije. "V občini Radenci bi to nedeljo morali imeti posvetovalni
referendum, a so ga preklicali. Včeraj smo imeli 1600 okuženih, danes 2600?! Zakon je eno, življenja so
drugo. Ljudem moramo dati možnost, da do volišč sploh pridejo," je pribila Flucharjeva. A svetniki so
tako, kot so podprli odlok, ki ga bodo z referendumom zdaj skušali izpodbijati, podprli tudi datum izvedbe
referenduma. "Moram reči, da glede samega vprašanja nisem jezna, kot sem bila v prvi fazi zbiranja
podpisov. Večina občanov ve, čemu je referendum namenjen. Veliko bolj me skrbi, da bo zaradi epidemije
referendum mogoče naknadno prestavljen. Nihče ne ve, kaj nas čaka. Morda imam premalo znanja, a zdi
se mi, da če kdo, bi najbrž občinski svetniki in občina morali biti tisti, ki bi morali delati na tem, da se
referendum prestavi zaradi zdravja ljudi," je komentirala pobudnica referenduma Eva Žgajner. "Tistim, ki
so zagovorniki stolpa, gre zelo na roko, da bodo ljudje zaradi epidemije odvrnjeni od tega, da pridejo na
referendum," je dodala.
Do danes je bilo v Rogaški Slatini s koronavirusom okuženih 199 ljudi. Kakšno bo stanje sredi decembra,
nihče ne ve. Dejstvo pa je, da morajo podporniki referenduma zbrati skoraj dva tisoč glasov proti stolpu,
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sicer referendum – vsaj zanje – ne bo uspešen.
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(POGOVOR) Katere so
prednosti starejših hiš in kako
skrbimo zanje?

ODPRI GALERIJO
Prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik: ”Pogosto so starejše zgradbe
kakovostno grajene in tudi niso problematične pri sanaciji.”
TIT KOŠIR
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Sanja Verovnik

29.10.2020, 02.00

Je bolje staro zgradbo obnoviti ali jo porušiti in
zgraditi novo? Odgovore na to smo poiskali pri dr.
Martini Zbašnik Senegačnik, profesorici na
Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.
Hiša ves čas potrebuje vzdrževanje ne glede na to, ali gre za
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novogradnjo ali hišo, ki je stara več desetletij, opozori prof.
dr. Martina Zbašnik Senegačnik. "Vsako leto je treba odstranjevati
listje iz žlebov in odtokov, preveriti streho, nadzorovati poškodbe na
fasadi in drugod na objektu, ki nastanejo kot posledica vremenskih
ujm, vetra pa tudi obrabe." Ob tem je treba vse morebitne poškodbe,
ki nastanejo na in v hiši, sproti odpravljati, da je škoda čim manjša,
bivanje v njej pa čim boljše, pravi Senegačnikova.
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Obnova naj se izvaja sproti
Poleg osnovnih vzdrževalnih del pa na določeno časovno obdobje
prihajajo v ospredje tudi različna opravila, nujno potrebna za
obstojnost hiše. Gre za menjavo strešne kritine, stavbnega pohištva,
osvežitev fasade, pa tudi menjavo ogrevalnega sistema. Načeloma
velja, da staro z novim nadomestimo takrat, ko prvo ne služi več
svojemu namenu. Dotrajan ogrevalni sistem je bolje zamenjati s
sodobnim, ker bomo tako prihranili pri stroških ogrevanja, strešno
kritino zamenjamo, ko začne puščati, stavbno pohištvo pa, tako
Martina Zbašnik Senegačnik, nadomestimo z novim glede na obrabo.
Dejstvo je, meni sogovornica, da če bomo poškodbe na posameznih
elementih hiše odpravljali sproti, bomo s tem poskrbeli, da bo njihova
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trajnost daljša. "V praksi pa se denimo stavbno pohištvo na hiši
zamenja na približno 30 let," doda sogovornica. Strehe pa še kakšno
desetletje več.

Zakonodaja ne podpira samograditeljstva
Značilnosti in prednosti novogradenj so po besedah Martine
Zbašnik Senegačnik predvsem večji poudarek na toplotni
izolativnosti in splošni kakovosti gradnje, saj zakonodaja ne
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podpira več samograditeljstva.
Prednost novogradnje je tudi ta, da lahko prostorsko zasnovo
popolnoma prilagodite svojim željam, tako da je zgrajena po
sodobnih normativih in omogoča kakovostno bivanje.

Ocena potenciala starega objekta
Pogosto pride do dileme, ali je smiselno obnavljati staro stavbo ali jo
je bolje porušiti in postaviti novo. Zgodbe novih lastnikov starejših
nepremičnin so zelo raznolike. Nekateri se srečajo z zastarelim
sistemom ogrevanja, nekateri ugotovijo, da streha zamaka, spet tretji
presenečeno izvedo, da objekt ni priključen na kanalizacijo, da o
dilemah ob zamenjavi oken niti ne govorimo. Nekateri se odločijo za
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porušitev in novogradnjo, drugi za temeljito obnovo. Martina Zbašnik
Senegačnik poudari, da so napake najpogostejše na hišah, ki so stare
30 let in več, od kapilarne vlage do slabe razporeditve prostorov.
"Največkrat je moteča funkcionalna zasnova bivalnih enot, ki se je od
takrat, ko se je hiša gradila, torej pred tremi desetletji, spremenila v
skladu s tehnološkimi danostmi, aktualnimi materiali in kulturo
bivanja," opozori profesorica arhitekture. Ali zgradbo obnoviti ali
porušiti in zgraditi novo, je predvsem odvisno od ohranjenosti in
velikosti objekta, pravi sogovornica, kot tudi od potrebnih sanacij in
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dejstva, ali bo hiša po preureditvi ustrezala željam investitorja in
sodobnemu načinu bivanja. Kadar se odločamo o nakupu in
preureditvi stare hiše ali gradnji nove, je pomembno pravilno oceniti
potencial starega objekta. Če za obnovo niso potrebni večji posegi, za
katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je prednost obnove
starega objekta tudi v hitrejši pripravi dokumentacije in izvedbi
prenove.

Po nasvet k strokovnjaku
Če s prenovo nimate izkušenj, je to bolje prepustiti
kvalificiranemu podjetju, saj boste sicer lahko imeli veliko težav z
neusklajenimi mojstri, prelaganjem odgovornosti in
uveljavljanjem garancij. Predvsem se je modro obrniti na tiste
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strokovnjake, ki se vsakodnevno ukvarjajo s prenovami in imajo
izkušnje tako z načrtovanjem kot z izvedbo takšnih objektov.
Poiščite arhitekta, ki bo pristopil k projektu od začetka do konca:
od ideje pa vse do konca izvedbe obrtniških del, poskrbel pa bo
tudi za opremljanje prostorov.

Potreben je celovit pogled
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Praktično vse skupaj, pri klasičnih ali montažnih gradnjah, izhaja iz
celotne stavbe in je nemogoče podati univerzalen recept obnove.
Praviloma je ob obnovi nujna celovita energijska sanacija objekta,
prav tako morate razmišljati o zunanji, se pravi bolj vizualni ali
arhitekturni obnovi in o obnovi notranjosti, tudi v smislu razporeditve
prostorov. Prav tako na to, ali bomo starejšo hišo obnovili ali porušili,
vpliva, če je ta spomeniško zaščiten, takrat je namreč treba, kot
opozori sogovornica, upoštevati določene zahteve glede obnove.
Pomembna je tudi namembnost objekta, doda Zbašnik
Senegačnikova, ki meni, da če skušamo določeno zgradbo ohraniti,
bomo imeli manj težav pri prilagajanju, če pa se namembnost
spreminja, so potrebni večji posegi in takrat je vprašljiva tudi njihova

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

smiselnost.
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Če za obnovo niso potrebni večji posegi, za katere je treba pridobiti
gradbeno dovoljenje, je prednost obnove starega objekta predvsem v
hitrejši pripravi dokumentacije in izvedbi prenove.
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SHUTTERSTOCK

Danes velika pozornost energijski
učinkovitosti
Stanovanjske stavbe iz različnih obdobij so različno grajene in nimajo
enakih energijskih izhodišč niti kakovosti gradnje. Starejše stavbe
imajo slabše toplotno zaščiten in nezrakotesen ovoj, slabše stavbno
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pohištvo, ogrevalne sisteme in drugo. Pri novejših zgradbah so
elementi ovoja zgradbe zasnovani pravilno, zaradi pomanjkljivosti pri
gradnji in izdelavi pa prihaja do težav. Imajo pa zgradbe s starejšimi
letnicami tudi svoje odlike. Martina Zbašnik Senegačnik pove, da so
odlike odvisne tudi od tega, iz katerega obdobja določena zgradba
izhaja in kakšen je bil takrat način gradnje. "Pogosto so starejše
zgradbe kakovostno grajene in tudi niso problematične pri sanaciji."
In še na nekaj opozori sogovornica: "Starejše zgradbe lahko nosijo s
seboj duh časa, v katerem so bile zgrajene, in so pomemben likovni
element urbanega okolja."

Včasih majhna okna, danes vse večja
Bivanje v starih in novejših hišah se lahko zelo razlikuje, opozori
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Martina Zbašnik Senegačnik. “Najprej se opazi osvetlitev z
naravno svetlobo. V starih hišah so bila okna majhna in prostori
bolj temačni. Današnje velike zasteklitve prepuščajo veliko
svetlobe ob majhnih toplotnih izgubah.” Tudi sicer je toplotno
ugodje v novih, toplotno dobro izoliranih stavbah, precej višje kot
v starih zgradbah, kjer imamo ves čas občutek vleka, pravi
sogovornica.
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Ali so bile staromeščanske hiše, zgrajene pred stotimi leti, zgrajene
veliko bolje kot danes, je težko posplošeno definirati, meni
profesorica. Po njenih besedah pa so na primer medvojne mestne in
primestne vile grajene veliko bolj kakovostno kot stavbe, ki so bile
grajene v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Martina
Zbašnik Senegačnik tudi opozori, da je bila denimo po potresu v
makedonski prestolnici Skopje leta 1963 v nekdanji Jugoslaviji večja
pozornost namenjena prav potresni varnosti zgradb, po letu 2002 pa
so se v Sloveniji zaostrovale tudi zahteve po energijski učinkovitosti,
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zato so novejše stavbe tudi veliko bolj toplotno izolirane.
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Nemški Trst in kitajska Reka: Luko Koper bo brez
drugega tira pojedla konkurenca
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Nemška družba Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) je pred
tedni kupila 50,1-odstotni delež v družbi, ki je zgradila novi logistični terminal PLT v
tržaškem pristanišču. Italijanski družbi ustanoviteljici PLT ostajata manjšinski lastnici
terminala. Nemčija je pomembna partnerica Luke Koper, zato se postavlja vprašanje, v
kolikšni meri bo poslej tovor, namenjen na avstrijske in južnonemške trge, oziroma
izvoz s tamkajšnjih trgov preusmerila iz koprskega v tržaško pristanišče.

Nemški Trst
»Naložba je strateška širitev našega obstoječega pristaniškega in intermodalnega
omrežja. Terminal nam daje priložnost, da aktivno sodelujemo in pomagamo oblikovati
nove tovorne tokove ter udejanjimo ambicije po mednarodni rasti. Hkrati bomo še
naprej z vlaganji tehnološko krepili terminale v Hamburgu,« je ob prevzemu večinskega
deleža PLT zapisala predsednica izvršnega odbora HHLA Angela Titzrath. Prepričana
je, da je Trst kot najbolj severno pristanišče v Sredozemlju okno do srednje in vzhodne
Evrope.
Okoli 28 hektarjev velik logistični terminal v Trstu bo v severnem delu namenjen za
splošni tovor in logistične storitve, novo »srce terminala«, kontejnerski in ro-ro
terminal pa bosta v južnem delu. Delovati naj bi začela v prvem četrtletju leta 2021.
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Tržaški Il Piccolo navaja, da naj bi HHLA v prvi fazi v Trstu investirala 150 milijonov
evrov, v drugi do 300 milijonov evrov, kasneje pa celo milijardo evrov. V tržaški luki je
sicer štiriindvajset upravljalcev terminalov, med drugim tudi ladjar MSC.
HHLA je bila ena izmed štirih interesentk, ki so se zanimale za prevzem 49-odstotnega
deleža družbe Tovorni promet Slovenskih železnic, ki je prav te dni v zaključni fazi. Od
vstopa v železniško družbo jih je odvrnilo dejstvo, da je bil na voljo neobvladujoč delež
družbe. Hkrati je HHLA solastnica železniškega prevoznika Metrans, ki tudi v Sloveniji
prevaža tovor. HHLA upravlja tri od štirih kontejnerskih terminalov v hamburškem
pristanišču, ki je največje kontejnersko pristanišče v Nemčiji in drugo največje v Evropi
za Rotterdamom.
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Kitajska Zagrebška obala?
Uprava reške luke bo medtem do konca leta izbrala koncesionarja za terminal Deep Sea
Zagreb oziroma Zagrebška obala. Za koncesijo si prizadevata konzorcij kitajskih
korporacij Ningbo Zhoushan Port Company, Tianjin Port Overseas Holding in China
Road and Bridge Corporation ter nizozemsko-hrvaški konzorcij, v katerem sta največji
terminalist na svetu APM Terminals, ki je v lasti ladjarja Maersk, in Enna Logic. Izbrani
konzorcij bo dobil koncesijo za upravljanje reškega kontejnerskega terminala za
naslednjih 50 let. Kitajska ponudba je po poročanju medijev donosnejša; ponujajo dva
milijona evrov koncesnine in zaključek predvidene širitve terminala v petih letih.
Hrvaško-nizozemska naveza ponuja milijon evrov koncesnine in zaključek predvidenih
del v desetih letih. Vrednost širitve, s katero naj bi terminal s sedanjih 400 podaljšali na
680 metrov, je ocenjena na 350 milijonov evrov, Luka Reka pa je v terminal v minulih
letih že vložila 112 milijonov evrov.
Medtem ko poznavalci opozarjajo, da bo konkurenca vsekakor oslabila sedanji primat
Luke Koper in ogrozila njen položaj med severnojadranskimi lukami, če se ne bo
prilagodila z drugim tirom in širitvijo, v Kopru ostajajo mirni. Opisano dogajanje bo
razširilo izbiro storitev pri sosedih, pravijo, vendar ne more kritično ogroziti strateškega
položaja Luke Koper. »Z oddajo koncesije za Zagrebško obalo si bosta v reškem
pristanišču konkurirala dva kontejnerska terminalista,« poudarjajo. »Sicer pa je v
interesu vseh pristanišč v regiji, da povečujemo kapacitete in krepimo konkurenčnost v
odnosu do severnoevropskih pristanišč, ki imajo veliko več ladijskih in kopenskih
povezav v primerjavi z jadranskimi,« so povedali v Luki Koper.
Državni prostorski načrt tudi za koprsko pristanišče predvideva podaljšanje prvega in
drugega pomola ter gradnjo tretjega. Luka Koper ima v primerjavi s tržaškim in reškim
pristaniščem veliko več prostora za širitev, in če bo v predvidenem roku dobila tudi
sodobno železniško povezavo, bo ohranila konkurenčni položaj, so prepričani.

Deset zaposlenih okuženih
Včeraj je bilo v Luki Koper z novim koronavirusom potrjeno okuženih 10 zaposlenih.
Zaposleni morajo ob prihodu na delo in z dela seveda nositi masko, enako velja v zaprtih
prostorih in na prostem, če ni mogoče zagotavljati varne razdalje. Med samim delovnim
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procesom pa nošenje mask ni obvezno, če ne prihaja do telesnega stika. Tako zaposleni
za svojo pisalno mizo ne nosijo mask – večina jih sicer dela od doma – pa tudi ne tisti na
dvigalih, viličarjih, tovornjakih in v vozilih. Pri večini delovnih procesov ne prihaja do
telesnih stikov med zaposlenimi. »Prav tako smo maksimalno omejili stike z zunanjimi
deležniki; avtoprevozniki morajo denimo na tovor počakati v kabini tovornjaka,«
razlagajo v Luki Koper, a hkrati priznavajo, da nekateri zaposleni bolj, drugi manj
dosledno upoštevajo navodila.

45

Dnevnik.si
Država: Slovenija

29.10.2020
Četrtek

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042942141/posel/zaposl/v-k...

1/3

V krizi je na prvem mestu empatija vodij
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Edinstveni smo zaradi pozaposlitvenega sklada, ustanovljenega v sodelovanju s socialnimi
partnerji, ki omogoča dodatno odpravnino zaposlenim ob upokojitvi, pravi Vesna Završnik, vodja
kadrovskega področja Luke Koper. (Foto: arhiv Luke Koper)
Lani je bilo v usposabljanje vključenih kar 83 odstotkov zaposlenih, povprečno je
bilo usposabljanja 20,4 ure na zaposlenega. Bo po načrtih tudi letos toliko ljudi
vključeno v izobraževanje?
Zaščitni ukrepi za zmanjševanje širjenja okužbe z novim koronavirusom vplivajo tudi na proces
usposabljanja. Do konca septembra je bilo v usposabljanje vključenih 78 odstotkov zaposlenih in
realiziranih 11,6 ure usposabljanja na zaposlenega. Tudi pri zunanjih izobraževalnih institucijah
so bila usposabljanja v času epidemije odpovedana ali prestavljena. Izvajali smo le zakonsko
obvezna usposabljanja. Prav tako se izvajajo le usposabljanja, mentorstva oziroma inštruktorstva,
ki so nujna za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa.
Kolikor je bilo mogoče, so usposabljanja potekala prek videokonferenc, vendar je delež teh
usposabljanj še zelo nizek. Glavni razlog je ta, da velika večina zaposlenih, predvsem operativnih
kadrov, na delovnem mestu nima dostopa do računalnika – to so upravljalci dvigal, vozniki vseh
vrst talne mehanizacije, luškotransportni delavci.
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Menite, da je tudi zaradi rednih letnih razgovorov z zaposlenimi, na katerih
načrtujete cilje in ocenjujete kompetence, v vašem podjetju tako nizka fluktuacija?
Luka Koper ima dejansko nizko fluktuacijo. V prvih devetih mesecih letos je znašala 1,4 odstotka,
pri čemer glavnino predstavljajo starostne upokojitve. Skrb za zaposlene je na visoki ravni, kar
potrjujejo visoki rezultati rednih obdobnih merjenj organizacijske klime, zadovoljstva in
zavzetosti zaposlenih, ki presegajo slovensko povprečje. V letne pogovore kot orodje vodenja in
razvoja zaposlenih je bilo vključenih 65 odstotkov zaposlenih. Na tak način krepimo pripadnost
zaposlenih podjetju in omogočamo načrtovanje strokovnega in osebnega razvoja zaposlenih.
Dodana vrednost na zaposlenega je bila lani v transportu okoli 51.300 evrov. Pri vas
je ta znašala kar 92.300 evrov – čemu pripisujete to pozitivno razliko?
Luka Koper potrebuje za svoje delovanje izredno veliko nepremičnin in opreme, saj je vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 2019 znašala 364 milijonov evrov. Ta sredstva stalno
dopolnjujemo in posodabljamo na način, da z njimi povečujemo produktivnost. Na drugi strani
imamo veliko število zaposlenih, ki jim omogočamo dobre pogoje za delo, kar se odraža tudi v
njihovi zavzetosti in učinkovitosti. Oboje se pozitivno odraža v naši dodani vrednosti in kaže na
visoko kakovost naših storitev in uspešnost družbe.
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Začela se je gradnja prvega pomola z zalednih površin. Ali boste zaradi tega
zaposlili več ljudi?
Naložbe v infrastrukturo oziroma v povečevanje pristaniških zmogljivosti ne vplivajo neposredno
na dodatne zaposlitve oziroma se te potrebe prilagajajo povečevanju pretovora kot posledica
omenjenih investicij. Načrtujemo zaposlitve predvsem v osnovnem procesu pretovora, in sicer na
delovnih mestih luškotransportnih delavcev, viličaristov, delovodij, disponentov, voznikov
tovornih vozil in premikačev.
Za nemoteno in učinkovito delovanje pristanišča so seveda pomembni vsi kadri. Trenutno poteka
projekt prenove in vzpostavitve celovitega razvoja ključnih kadrov in naslednikov na ključnih
delovnih mestih. V okviru projekta bomo identificirali ključna delovna mesta, to je tista delovna
mesta, ki pomembno vplivajo na doseganje strateških in poslovnih ciljev podjetja.
Kako trenutna situacija, predvsem zaradi ukrepov za zajezitev epidemije, vpliva na
vaše poslovanje, predvsem z vidika vodenja ljudi?
Luka Koper ima status podjetja posebnega družbenega in obrambnega pomena, zato je bilo
zagotovljeno nemoteno delovanje pristanišča tudi v času razglašene epidemije. To je zahtevalo
visoko stopnjo prilagajanja in organizacije delovnih procesov, od zaposlenih pa veliko mero
fleksibilnosti. Kjer je bilo mogoče, predvsem na strokovnih področjih, smo uvedli delo na domu.
Velika večina zaposlenih pa je opravljala svoje delo v podjetju ob doslednem upoštevanju ukrepov
za zajezitev epidemije. Vsi zaposleni so bili prek internih komunikacijskih kanalov redno
obveščeni o ukrepih preprečevanja okužbe. Ustanovljena je bila posebna delovna skupina, ki je
tekoče spremljala razmere in predlagala ustrezne ukrepe, poleg tega je bila aktivirana tudi civilna
zaščita.
Ste začeli v zadnjem letu delati drugače kot prej?
Kot že omenjeno, začeli smo projekt prenove in vzpostavitve celovitega sistema razvoja ključnih
kadrov in naslednikov na ključnih delovnih mestih ter projekt vzpostavitve centra za
usposabljanje, s katerim želimo dvigniti raven usposabljanja zaposlenih. Veliko več imamo
videokonferenc in webinarjev, uvajamo pa tudi platformo za spletno usposabljanje. Uvedli smo eplačilne liste. Poleg tega načrtujemo celovito prenovo sistemizacije delovnih mest in plačnega
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sistema. Ukvarjamo se z optimizacijo upravljanja delovnega časa, to je delovnih urnikov, prenovo
težkih pogojev dela. Bolj intenzivno in sistematično načrtujemo delo z mladimi na področju
kadrovskega štipendiranja, zagotavljanja obveznih delovnih praks in pomoči dijakom in
študentom pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah.
Kaj bi lahko opredelili kot avtentično za Luko Koper in njene zaposlene?
Zaposlene odlikujeta visoka pripadnost in zavzetost. Kot posebnost velja omeniti programe v
sklopu promocije zdravja, po katerih skupini zaposlenih omogočimo trimesečni individualno
vodeni program telesne vadbe in prehrane z osebnim trenerjem za preoblikovanje telesa. Med
zaposlenimi je zelo priljubljen tudi dan odprtih vrat pristanišča, ki omogoča vstop in spoznavanje
pristanišča družinam zaposlenih in preostalim obiskovalcem, pri čemer lahko izbirajo med
vodenimi ogledi z avtobusom, ladjico ali kolesom. Kot posebnost velja omeniti pozaposlitveni
sklad, ustanovljen v sodelovanju s socialnimi partnerji, ki omogoča dodatno odpravnino
zaposlenim ob upokojitvi. Poleg tega zaposlene na upokojitev pripravimo na posebnih
seminarjih, po upokojitvi se lahko vključijo v upokojensko društvo, delajo kot vodniki po Luki
Koper in še vedno prejemajo mesečno glasilo Luški glasnik.
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Vesna Završnik vodja kadrovskega področja Luke Koper
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Ko oblast, ki bi morala skrbeti za izvajanje
zakonov, teh ne spoštuje
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Tako je 24. septembra Zbornica za arhitekturo in prostor na svoji spletni
strani objavila izjavo, v kateri pravno argumentirano opozarja na
nepravilnosti in nespoštovanje zakonov v javnem razpisu za projektiranje
novega potniškega centra v Ljubljani, ki ga je v začetku septembra objavilo
ministrstvo za infrastrukturo. Zbornica zahteva, da ministrstvo umakne
razpis in skladno z veljavno zakonodajo objavi javni projektni natečaj.
Razpis sicer zahteva od ponudnikov, da upoštevajo natečajno rešitev iz leta
2008, izbrano na vabljenem natečaju, ki pa tudi ni bil izpeljan skladno s
takrat veljavno zakonodajo. Zavedati se tudi moramo, da je v idejni zasnovi
vsak projekt le konceptualno premišljen, končno funkcionalnost in
arhitekturno podobo pa pridobi v nadaljnjih fazah projektiranja.
Javni natečaj omogoča demokratičen izbor najboljše rešitve, ker komisija, ki
jo ob predstavnikih investitorja sestavlja več neodvisnih arhitektov in
ekspertov za posamezna področja, strokovno presoja o mnogih idejnih
predlogih. Na javnem razpisu pa običajno pri izboru med ponudniki, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje, odloča najnižja cena ponudbe.
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Tako bomo po več kot štiridesetih letih poskusov dobili projekt za novo
železniško postajo v Ljubljani, ki bo, skladno z zahtevami v razpisu, nastal
pod vodstvom gradbenega inženirja, strokovnjaka za projektiranje tirnih
naprav. Če se nekako sprijaznimo, da je upanje na poglobitev tirov le utopija,
ki se v času naših življenj ne bo uresničila, se ne bi smeli sprijazniti s tem, da
bo večina tovornega prometa, tudi po izgradnji potniškega centra, še vedno
potekala skozi center mesta, le da po novem z večjo hitrostjo.
Ljubljana je majhno mesto, ki glede na demografske trende nikoli ne bo
veliko. Z uresničevanjem zaveze o decentralizaciji verjetno tudi nikoli ne bo
bistveno večje, kot je danes. Namesto velikopotezno zasnovanega potniškega
središča potrebujemo predvsem funkcionalno in delujoče železniško omrežje,
ki bo lahko prevzelo velik del dnevnih migracij. Postajno poslopje naj bo
skrajno racionalno, presežno in ambiciozno predvsem v svoji domišljenosti.

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

Zaradi sprememb v investitorstvu in ločenih funkcionalnih sklopov znotraj
celotnega področja ter ne nazadnje tudi novih pravil vedenja, s katerimi nas
je soočila pandemija, bi bilo torej nujno razpisati nov urbanistično
arhitekturni natečaj. Glede na višino predvidenih investicij in že zapravljena
desetletja bi bila strošek in podaljšanje časa do izgradnje zanemarljiva.
Podobno kršitev veljavne zakonodaje si je pred kratkim privoščil tudi
Stanovanjski sklad RS, ki je za za manjšo stanovanjsko sosesko na Dolgem
mostu izvedel razpis za izvajalca, ki je skupaj s ponudbo za izvedbo moral
zagotoviti tudi projekt. Tokrat se je sicer dobro izšlo, saj bo izbrani ponudnik
sodeloval z vrhunskim arhitekturnim birojem, ki sicer ne slovi po skrbi za
racionalnost stroškov izvedbe, bo pa brez dvoma zasnoval zelo dobro
stanovanjsko arhitekturo.
Problematično pa je izogibanje stanovanjskega sklada javnemu
arhitekturnemu natečaju. Ob resnično perečem pomanjkanju stanovanj in
višini cen stanovanj, ki si jih velika večina tistih, ki jih resnično potrebujejo,
ne more privoščiti, bi namreč prav stanovanjski sklad moral iskati
alternative, ki bi lahko pripeljale do sprememb. Uporaba drugačnih
tehnologij gradnje, razmislek o novih fleksibilnih zasnovah stanovanj ter
stopnji finalizacije bi lahko omogočili dostopnejše cene. Do takšnih rešitev pa
je seveda mogoče priti le na premišljenem in precizno razpisanem javnem
arhitekturnem natečaju, ki vedno izzove velikansko količino inovativnih
arhitekturnih misli in ki je lahko argumentirana osnova za prilagajanje
zakonodaje.
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Ker v resnici ne vemo, kakšna bo nova realnost, v katero se bomo zbudili iz
more, v kateri smo se znašli, je nujno, da si vzamemo čas za razmislek in
poskušamo vplivati na to, da bo čim boljša za vse.

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

Arne Vehovar, Ljubljana
pisma bralcev
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V novi številki Primorskih novic preberite
Spletno Uredništvo

Jutri v PN

28. 10. 2020, 20.57

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

Sežansko podjetje Win system, nekdanji Gold club, kjer izdelujejo igralne naprave, zaradi upada naročil
zmanjšuje število zaposlenih. V začetku oktobra je odpovedi dobilo približno 20 zaposlenih.

Sežansko podjetje Win system, nekdanji Gold club, kjer izdelujejo igralne naprave, zaradi upada naročil zmanjšuje število zaposlenih.
Foto: Marica Uršič Zupan

Stanovanjska komedija zmešnjav v Cerknem
Občina za gradnjo stanovanj še drugič kupuje opuščeno policijsko postajo.

Gregor Starc: “Zgodba o zaležanih otrocih je bila še lani le
mit. Zdaj drži.”
Profesor na fakulteti za šport Gregor Starc je vodja sistema SLOfit, ki skozi desetletja spremlja telesno
pripravljenost otrok in mladostnikov.

Ankaran: stavbna zemljišča bodo spremenili v zelena

52

Primorske.si
Država: Slovenija

28.10.2020
Sreda, 20:59

Kazalo

https://www.primorske.si/2020/10/28/v-novi-stevilk...

2/2

Občinski prostorski načrt so po soglasju okoljskega ministrstva potrdili še svetniki.

Dopisni zbori krajanov o vplivih gradnje 2. tira
Krajani Škofij, Dekanov in Črnega Kala bi morali te dni na zborih krajanov od predstavnikov družbe 2TDK dobiti
odgovore na vprašanja, ki jih imajo ob sedanji gradnji dostopnih cest na trasi drugega tira in pred začetkom
glavnih del, ki bodo prinesla dodatne nevšečnosti.

Največ opozoril, a tudi plačila globe
Zdravstveni inšpektorji vsak dan na terenu nadzirajo spoštovanje varnostnih ukrepov na javnih krajih na
prostem in v zaprtih prostorih.

Nove raziskave za rezervni vodni vir
Znanstveniki nadaljujejo raziskave Javorniškega toka in jam ob Palškem jezeru.

Naprodaj še parkirišče, stavba in pralnica
Tri četrtine nepremičnin TIB Transporta v stečaju novembra spet na dražbi.

Kdo se boji knjige?

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

Knjiga nam v teh časih lahko samo pomaga, knjigarn in knjižnic se nam ni treba bati, virus bomo prej staknili
marsikje drugje, opozarjajo pobudniki čimprejšnjega odprtja ustanov, ki nas oskrbujejo z duševno in
intelektualno hrano.

Zadnji spretnejši od prvega
Primorski obračun 9. kroga prve slovenske nogometne lige je pripadel zadnjeuvrščeni Gorici, ki je po zmagi 2:1
ujela priključek z ekipami spodnjega dela lestvice. Sežanci pa še naprej ostajajo praznih rok na gostovanjih.
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Ifo: Nemška podjetja glede zaposlovanja rahlo bolj
optimistična
2 min

Nemška podjetja so glede zaposlovanja previdno optimistična. Kazalnik
zaposlovanja nemškega inštituta Ifo je v oktobru zrasel na 96,5 točke, po
tem ko je v septembru dosegel 96,3 točke. To kaže na rast delovne sile v
četrtem četrtletju, vendar tveganja zaradi virusa ostajajo. Več podjetji
načrtuje odpuščanja kot zaposlovanje.

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

Kazalnik za proizvodnjo se je iz -16,4 točke povečal na -13,7 točke. V pozitivno
obomočje se je uvrstil tudi kazalnik za trgovino, ki je narasel za 4,4 na 0,5
točke. V gradbeništvu se je kazalnik zvišal za 0,3 točke na 5,9 točke, v
storitvenem sektorju pa se je znižal za 1,7 točke na 3,3 točke.
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Vprašanja glede graditve 2. tira lahko krajani
pošljejo pisno
RADIO SLOVENIJA 1, 28.10.2020, DANES DO 13-IH, 13:13
ANA ŠTRAVS (voditeljica)
V Krajevni skupnosti Škofije, Dekani in Črni Kal bi morali v teh dneh organizirati zbore krajanov na katerih bi na vprašanje
o dozdajšnji pripravi na graditev drugega tira odgovarjali pristojni iz projektnega podjetja 2TDK. Ker zborov ne bo lahko
krajani svoje predloge in pripombe, ki so se pojavili o graditvi dostopnih poti, pošljejo pisno. Vlagatelj želi imeti čiste
račune, saj bodo tudi glavna dela verjetno prinesla nevšečnosti. Več Tjaša Škamperle.
TJAŠA ŠKAMPERLE (novinarka)
Že dosedanjo gradnjo dostopnih poti do trase drugega tira občani občutijo. Valjenja kamenja po zasebnih parcelah,
prekinjene poti in kolovozi, na nekaj točkah je odvodnjavanje speljano mimo hudourniških grap, opisujejo občinski
županovi komisiji za drugi tir. Ta se mesečno sestaja z investitorjem in nadzornikom del. V teh dneh so želeli vprašanja
slišati neposredno od ljudi, a zborov krajanov ne morejo pripraviti, lahko pa jih pošljejo pisno, pravi predsednik Krajevne
skupnosti Škofije Matjaž Čok.
MATJAŽ ČOK (predsednik Krajevne skupnosti Škofije)
Na tak način želimo pač krajane aktivirati, da kakšne stvari, ki jih mi nismo zajeli v naših predlogih ali pa potrebah s
katerimi nastopamo skupaj z občino do drugega tira, da nam to še povedo, ker zdaj je še čas.
TJAŠA ŠKAMPERLE (novinarka)

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

Dosedanje odzivanje projektnega podjetja na težave, Čok opisuje kot proaktivno, na območju Škofij pa kljub temu ostaja
še nekaj težav.
MATJAŽ ČOK (predsednik Krajevne skupnosti Škofije)
Predvsem iz Tinjanskega hriba dostope do njiv, ki imajo krajani Tinjana. To se rešuje, dobili smo tudi neke že rešitve
gradbene, urediti želimo tudi cesto med Urbanci in Tinjanom, najprej z makadamom potem pa tudi bolj konkretno.
TJAŠA ŠKAMPERLE (novinarka)
Pred začetkom glavnih del bo ključen monitoring. Hiše so ponekod le nekaj 10 metrov nad tunelom. Vaščane skrbi vpliv
gradnje na vodne vire. Z 2TDK sporočajo monitoring objektov bo izveden tik pred pričetkom glavnih gradbenih del.
Vprašanja lahko krajani pošljejo do 6. novembra. Ko bo mogoče bodo izpeljali tudi zbore.
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Gabrčani bodo dobili prenovljen kulturni
dom
28.10.2020 | 14:40

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni in Marjan Skube iz podjetja
Malkom sta danes podpisala pogodbo za
prizidavo kulturnega doma v Gabrju. Gre za
projekt v vrednosti nekaj več kot 180 tisoč evrov z
DDV, začetek gradnje pa je predviden v prihodnjih
dneh.
Podpisnika pogodbe Marjan Skube iz

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

Gre za prizidavo k obstoječemu kulturnoMalkoma in župan MONM Gregor
Macedoni (Foto: MO NM)
gasilskemu domu prostovoljnega gasilskega
društva Gabrje, ki je v okolici prepoznavno po
svojem kulturnem udejstvovanju in gasilskih dejavnostih, zaključek gradnje je
predviden maja prihodnje leto.
Prizidava bo zgrajena na južni strani obstoječega objekta. V njegovem kletnem
delu bo zgrajena garaža za gasilsko vozilo, v mansardi pa večnamenski prostor
za vadbo in ostale aktivnosti. Na podpisu pogodbe je župan Gregor Macedoni
pojasnil, da so se ob lanski ureditvi vaškega središča in obračališča dogovorili za
čim prejšnjo nadgradnjo kulturno-gasilskega doma, kar se z današnjim podpisom
pogodbe uresničuje. Pri tem se je gabrskim gasilcem še enkrat zahvalil za
sodelovanje.
Na podpisu pogodbe je bil tudi predsednik Krajevne skupnosti Gabrje Rok
Mežnar, ki je povedal, da je prenova pomembna za njihov kraj, pa tudi za razvoj
gasilstva in prostovoljnega dela. »Verjamem, da bo prizidek omogočil še boljše
pogoje za skupno življenje krajanov, vsekakor pa me veseli, da se občina aktivno
vključuje v razvoj primestnih središč in podeželja,« je še dodal Mežnar.
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