Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 30. 7. 2020
Število objav: 9
Internet: 6
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0
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Povzetek

Naslov

Nemška podjetja bodo v prihodnje manj odpuščala

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 29. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tem. V storitvenem sektorju je medtem odpuščanje in ponovno zaposlovanje bolj ali manj v ravnotežju. Kazalec
zaposlovanja je tako julija upadel le v gradbeništvu....

Naslov

Kako je upadala poraba po EU, tudi v naših glavnih partnericah, in kakšne so napovedi

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 7. 2020

Avtor

Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Pozitivni so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih, v trgovini (vsak 0,7 odstotne točke), med
porabniki (za 0,6 odstotne točke) ter v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Glede na julij 2019 je bil kazalnik
gospodarske klime v juliju 2020 za 24,3 odstotne točke nižji. Kako pa je v Nemčiji? V nemškem...

Naslov

EU namenja milijarde energetski sanaciji stavb. Zakaj ne tudi protipotresni?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 7. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...EU namenja milijarde energetski sanaciji stavb. Zakaj ne tudi protipotresni? Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: energetski ukrepi dodaj gradbeništvo dodaj Čas branja: 2 min SHRANI 0 30.07.2020 00:30 Vprašali smo,
kakšne so možnosti, da bi v novi finančni perspektivi Slovenija pridobila sredstva...

Naslov

Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Medij

Racunalniske-novice.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...pisave A APrimerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH
GRADBENIH UZANC V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni
inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o
stalnem poklicnem usposabljanju...

Naslov

Pomembna za razvoj

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 253 cm2

UREDILI DOSTOPNO CESTO V CONO Pomembna za razvoj Pred dvema letoma začeli urejati novo dostopno cesto v
cono na Hinjah, letos položili še asfalt - Prej do svojih prostorov po makadamski cesti - V prihodnje širitev cone? HINJE
- V sklopu praznovanja občinskega praznika so nedavno namenu predali novo
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Naslov

Ugodilo tožbam prebivalcev

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

M. Žnidaršič

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 4

Površina: 318 cm2

...strani Ministrstva za okolje prejel zaprosilo. Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenje po
integralnem postopku se bodo presojali po gradbenem zakonu,« so zapisali v odgovoru. M. Žnidaršič...

Naslov

Kanadčana na Mirni

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

M. Ž.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 292 cm2

PZA MIRNA Kanadčana na Mirni Zakonca Jensen iz Kanade potujeta po Evropi - Zdaj že tretjič v Sloveniji - Na PZA v
povprečju en avtodom na teden - Občina načrtuje večjega z višjim standardom pri ribniku MIRNA - Na mirnskem PZA
sta se s tipičnim velikim severnoameriškim avtodomom ustavila zakonca

Naslov

Termit pozdravlja ugotovitve strokovnih izvedeniških mnenj

Medij

Domzalec.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 7. 2020

Avtor

Miha Ulčar

Teme

Gradbeni zakon

...preiskovanem materialu za naravna tla in ne gradbeni material, čeprav celo iz poročila ARSO izhaja, da so
preiskovali umetni nasip. Slednji se v skladu z gradbeno zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt. V sklopu vzorčenja
so bili res narejeni tudi vzorci na naravnih tleh, vendar pa ti niso bili vključeni v laboratorijske...

Naslov

Nemška podjetja bodo v prihodnje manj odpuščala

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tem. V storitvenem sektorju je medtem odpuščanje in ponovno zaposlovanje bolj ali manj v ravnotežju. Kazalec
zaposlovanja je tako julija upadel le v gradbeništvu....
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Kazalo

https://www.sta.si/2790839/nemska-podjetja-bodo-v-...
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Nemška podjetja bodo v prihodnje manj
odpuščala
Nemška podjetja bodo v prihodnje manj odpuščala. Pesimizem je v zadnjih dveh mesecih občutno splahnel, nemški trg
dela pa kljub temu še ni povsem "varen". Ukinjanje delovnih mest je tako še vedno predvideno predvsem v predelovalni
industriji, je razvidno iz raziskave münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo.
Kot so danes pojasnili v Ifu, je kazalec, ki meri zaposlovanje, julija v Nemčiji dosegel 93,2 točke, potem ko je junija znašal
92,3 točke. Indeks se je okrepil tudi v predelovalni industriji, a ostajajo signali, da bodo podjetja tam še odpuščala.
Počasi se izboljšujejo razmere v trgovini, kjer so podjetja, ki želijo odpuščati, sicer še vedno v večini, a jih je številčno
manj kot mesec dni pred tem. V storitvenem sektorju je medtem odpuščanje in ponovno zaposlovanje bolj ali manj v
ravnotežju.

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

Kazalec zaposlovanja je tako julija upadel le v gradbeništvu.
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https://www.finance.si/8964380/Kako-je-upadala-por...

Kako je upadala poraba po EU, tudi v
naših glavnih partnericah, in kakšne so
napovedi
Čas branja: 5 min

0
29.07.2020 16:30

Realna individualna poraba je upadala že pred
korono; kakšno bo okrevanje?

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

TANJA SMREKAR , ALBINA KENDA

Foto: Shutterstock
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https://www.finance.si/8964380/Kako-je-upadala-por...

Več iz teme:
potrošniki >
Bojan Ivanc >

statistika >
GZS >

gospodinjstvo >
EU-27 >

eurostat >

IHS Markit >

ZRS >

PMI >

Individualna poraba v EU je v prvem četrtletju letos glede na
lani upadla za 3,9 odstotka, na evrskem območju pa za 4,2.
Najbolj, kar za 6,4 odstotka, je upadla v Italiji, ki jo je korona
močno prizadela že v začetku marca. V naši največji
zunanjetrgovinski partnerici Nemčiji se je poraba zmanjšala za
2,4, v Avstriji pa za 2,8 odstotka.
Podobno kažejo podatki, preračunani na prebivalca (per
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

capita): realna individualna poraba je v evrskih državah v
prvem trimesečju glede na zadnje trimesečje lani upadla za tri
odstotke. Na upad so vplivali tudi začetni, marčevski
protikoronski ukrepi v državah, postopno zapiranje
gospodarstva. A pozor: poraba se je manjšala tudi že pred
korono, v zadnjem četrtletju lani za 0,4 odstotka. Podatki za
celotno EU so podobni: v prvem četrtletju letos je poraba na
prebivalca upadla za 2,9 odstotka, po 0,2-odstotnem upadu v
četrtletju prej.
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Spodnja grafa prikazujeta gibanje realne individualne porabe
in prihodkov gospodinjstev na evrskem območju in v EU na
prebivalca:

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

Gibanje prihodkov gospodinjstev realne
individualne porabe na prebivalca na evrskem
območju; vir je Eurostat.

Gibanje prihodkov gospodinjstev realne
individualne porabe na prebivalca v EU; vir je
Eurostat.

Protikoronski davčni ukrepi: plus za
razpoložljiv dohodek in varčevanje, ne pa za
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naložbe
Ob upadu individualne porabe, ki je bil največji po letu 1999,
se je popravil bruto razpoložljiv dohodek gospodinjstvom; na
evrskem območju za 0,9, v EU pa za 1,2 odstotka. Kot
sporočajo iz evropskega statističnega urada Eurostat, so na
razpoložljivi dohodek pozitivno vplivala znižanja nekaterih
dajatev in socialnih prispevkov.
Rast razpoložljivega dohodka ob hkratnem zmanjšanju
izdatkov za končno porabo se je v prvem četrtletju 2020
izrazila v povečanju bruto varčevanja gospodinjstev. Stopnja
varčevanja gospodinjstev (delež bruto varčevanja v bruto
razpoložljivem dohodku) je tako v prvem četrtletju 2020 bila

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

25,0-odstotna ali za 7,7 odstotne točke višja kot v prvem
četrtletju 2019.
V Evropi smo tudi več varčevali; stopnja varčevanja se je na
evrskem območju in v EU zvišala za po 4,3-odstotne točke,
naložbe gospodinjstev pa so upadle za 0,2 odstotne točke na
evrskem območju in za 0,3 odstotne točke v EU. Oboje je
posledica koronazaprtja, verjetno v kombinaciji z že
predhodnim upočasnjevanjem gospodarstev v EU. Ljudje pač
niso mogli trošiti zaradi »lockdowna«, svoje pa je prispeval
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tudi strah pred ekonomsko prihodnostjo gospodarstev in
posledično gospodinjstev.
Spomnimo, tudi pri nas smo imeli protikoronske ukrepe na
tem področju. Podjetniki so, na primer, zaprosili za odlog ali
oprostitev plačila prispevkov, odložene so tudi nekatere
davčne obveznosti, zaposleni so prejemali koronadodatke ...

Kaj kažejo podatki za Slovenijo
Za Slovenijo Eurostat primerljivih podatkov
nima. Surs objavlja podatke v primerjavi z istim četrtletjem
leto prej. Za stopnjo varčevanja slovenskih gospodinjstev
Sursov podatek kaže, da se je v prvem četrtletju glede na isti
čas lani močno zvišala in je tako bila v prvem četrtletju letos
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

25,0-odstotna ali za 7,7 odstotne točke višja kot v prvem
četrtletju lani.
Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev je v prvem
četrtletju 2020 znašal 7,12 milijarde in se je v primerjavi s
prvim četrtletjem 2019 nominalno povečal za 4,3 odstotka.
Izdatki gospodinjstev za končno porabo so se zmanjšali za 5,3
odstotka; znašali so 5,369 milijarde evrov.
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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!

Kaj lahko pričakujemo? Okrevanje tudi v
avtomobilski industriji, a pri nas z zamikom

Foto: GZS

»V tretjem četrtletju pričakujemo dvig
povpraševanja evropskih porabnikov, tudi zaradi
sprejetih ukrepov za nakup novih vozil. Zaradi
učinka zalog pri določenih avtomobilskih
polizdelkih pa bo ugoden val povečanega
povpraševanja Slovenijo zajel verjetno šele v
zadnjem četrtletju 2020,«
pravi Bojan Ivanc z GZS.
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Vpliv ukrepov (pa tudi upada porabe) bo še bolj viden v
statistiki za drugo četrtletje, ko smo imeli v mnogih državah
EU tako imenovani lockdown, sprejeti pa so bili še dodatni
ukrepi. V Nemčiji so tako do konca leta znižali DDV. Da bi
podprli okrevanje nemškega gospodarstva, so splošno, 19odstotno stopnjo znižali na 16 odstotkov. Naš DDV znaša 22
odstotkov. Nižja stopnja, po kateri so med drugim obdavčena
živila, pa je v Nemčiji znižana s sedmih na pet odstotkov (pri
nas je znižana stopnja 9,5-odstotna, razen za publikacije, kjer
je petodstotna).
Bojan Ivanc, glavni ekonomist na GZS, pričakuje okrevanje,
tudi v avtomobilski industriji, ki pa se bo Sloveniji poznalo
šele z zamikom: »V tretjem četrtletju pričakujemo dvig

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

povpraševanja evropskih porabnikov tudi zaradi sprejetih
ukrepov za nakup novih vozil. Zaradi učinka zalog pri
določenih avtomobilskih polizdelkih pa bo ugoden val
povečanega povpraševanja Slovenijo zajel verjetno šele v
zadnjem četrtletju 2020.« Podatki o upadu realne porabe
gospodinjstev v prvem četrtletju so, komentira Ivanc,
pričakovano slabi, saj prebivalstvo zaradi omejitvenih ukrepov
ni moglo izvajati nakupov, zaradi česar se je posledično
dvignila stopnja varčevanja. Podatki za drugo četrtletje 2020
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bodo seveda še slabši, ker so omejitveni ukrepi v EU-27 veljali
v aprilu in večinoma tudi v polovici maja.

Preberite tudi
Črni oblaki nad evrskim gospodarstvom se
redčijo

V juliju pa je že zaznati okrevanje, saj se gospodarske
aktivnosti na evrskem območju povečujejo, vendar pa v
evrskih podjetjih še vedno precej odpuščajo, smo pisali ta
teden. Gospodarske aktivnosti v zasebnih evrskih podjetjih so
se torej povečevale, in to po stopnji, ki je bila najvišja v zadnjih
dveh letih, razkrivajo zadnje anketne raziskave družbe IHS
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Markit. Po dolgem času se je tudi zgodilo, da so se aktivnosti
krepile tudi v predelovalnih, ne le storitvenih podjetjih. Ne gre
pa spregledati, da podjetja kljub znamenjem okrevanja še
vedno, že peti mesec zapored, odpuščajo, čeprav je odpuščanje
julija manj intenzivno.
Julij je prinesel rast vrednosti glavnega indeksa nabavnih
menedžerjev PMI, ki je prvič po februarju vendar spet
presegla vrednost 50 točk, ki je ločnica med rastjo in
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krčenjem, znašala je 54,8 točke, medtem ko je bila še julija
48,5 točke.

Klima v Sloveniji se izboljšuje
Vrednost kazalnika gospodarske klime v Sloveniji je bila v
juliju 2020 za 5,6 odstotne točke višja kot v juniju 2020.
Gospodarska klima se izboljšuje, še vedno pa je bila za 18,1
odstotne točke slabša od dolgoletnega povprečja, so zapisali
pri slovenskem statističnem uradu.
Na zvišanje vrednosti tega kazalnika na mesečni ravni je
najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih

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

(za 3,3 odstotne točke). Pozitivni so bili tudi vplivi kazalnikov
zaupanja v storitvenih dejavnostih, v trgovini (vsak 0,7
odstotne točke), med porabniki (za 0,6 odstotne točke) ter v
gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).
Glede na julij 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v juliju
2020 za 24,3 odstotne točke nižji.
Kako pa je v Nemčiji? V nemškem gospodarstvu je zaznati
okrevanje korak za korakom, julija pa se je razpoloženje med
nemškimi direktorji izboljšalo že tretji mesec zapored,
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ugotavljajo pri nemškem inštitutu Ifo. Tako se je vrednost
indeksa gospodarske klime Ifo z junijskih 86,3 točke julija
povzpela na 90,5 točke.

Več iz teme:
potrošniki >

GZS >

gospodinjstvo >
EU-27 >

eurostat >

IHS Markit >

ZRS >

PMI >

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

Bojan Ivanc >

statistika >
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https://oe.finance.si/8964400/EU-namenja-milijarde...

EU namenja milijarde energetski sanaciji
stavb. Zakaj ne tudi protipotresni?
Čas branja: 2 min

0
30.07.2020 00:30

Vprašali smo, kakšne so možnosti, da bi v novi
finančni perspektivi Slovenija pridobila sredstva za
protipotresno sanacijo stavb. Potrebuje jo namreč
bolj kot energetsko sanacijo.

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

BORUT HOČEVAR
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Foto: Aleš Beno

Več iz teme:
energetski ukrepi >

gradbeništvo >

Več kot tretjina prebivalcev Slovenije živi v stavbah, za katere
lahko domnevamo, da potresno niso varne. Zgrajene so namreč
pred uvedbo prvih protipotresnih predpisov leta 1963. Tako je
zapisal arhitekt Tomaž Krištof pred tremi leti.
Skliceval se je na študijo, ki so jo leta 2013 izdelali na
ministrstvu za obrambo. Dodal je, da je potres ena od nesreč, ki

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

najbolj ogrožajo Slovenijo, vendar pa Slovenija spodbuja k
energetskim sanacijam stavb, ne pa tudi k protipotresnim.
Vendar pa so lahko energetske sanacije nevarne. Če nalepijo čez
fasadno razpoko potresno nevarne stavbe izolacijo, lahko
preprečijo protipotresno sanacijo: »Stavb, ki so bile v zadnjih
letih energetsko prenovljene, verjetno še lep čas ne bo nihče
prenavljal protipotresno, saj bi bilo treba najprej odstraniti
pravkar nameščeno toplotno izolacijo.«
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Zakaj je tako? Prevzeli smo evropsko politiko subvencioniranje
prenov objektov, ki pa je povsem prilagojena državam severno
od nas. Potresna ogroženost je tam zelo nizka. Potresno tveganje
je zmerno ali visoko zlasti na Balkanskem in Apeninskem
polotoku in tudi pri nas. »To pa so države, ki v odločanju
evropskih politik pomenijo malo oziroma praktično nič,« je
zapisal arhitekt Krištof leta 2017.
Se je od takrat kaj spremenilo? Bo v finančni perspektivi 2021 –
2027 kaj drugače?
V EU se prav zdaj oblikujejo pravila za črpanje sredstev v novem
dolgoročnem proračunskem okviru, zato smo službi vlade za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko zastavili štiri vprašanja:

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

1. Kakšne so bile doslej možnosti za pridobivanje sredstev za
protipotresno prenovo stavb iz evropskih virov? Kakšne so bile
prepreke za takšno črpanje?
2. Kaj je Slovenija doslej naredila, da bi omogočila pridobivanje
takšnih sredstev?
3. Kaj bo Slovenija naredila, da bi bili takšni viri vključeni v novo
finančno perspektivo?
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4. Se Slovenija povezuje s tistimi državami članicami, ki so
potresno med bolj ogroženimi, pri oblikovanju pogojev za
črpanje takšnih sredstev?
Odpravili so nas s skopim odgovorom na vsa vprašanja:
»V programskem obdobju 2014 - 2020 so se sredstva evropske
kohezijske politike namenjala za 11 tematskih ciljev. Le-ti
predstavljajo vsebinski okvir partnerskega sporazuma in
operativnih programov, ki jih države članice v skladu z načeli
partnerstva in deljenega upravljanja uskladijo z evropsko
komisijo.
Vključevanje protipotresne prenove v program koriščenja
evropskih kohezijskih sredstev 2021–2027 bo mogoče, če bo

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

vsebina ukrepov usklajena med partnerji v procesu
programiranja in bo skladna s tematsko osredotočenostjo
oziroma specifičnimi cilji operativnega programa, ki jih bo
Slovenija dogovorila z evropsko komisijo.
Slovenija se je zavzemala za vključitev pridobivanja sredstev za
protipotresno prenovo stavb že v programskem obdobju 2014 2020, vključitev sredstev med cilje EU bo zagovarjala tudi v
novem programskem obdobju.«
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Dodali so, da služba za razvoj in kohezijsko politiko »opravlja
naloge organa upravljanja za evropske strukturne sklade in
Kohezijski sklad, zato se naš odgovor omejuje le na sredstva
omenjenih skladov, in ne na vsa sredstva EU«.
V prihodnjih dneh in tednih bomo skušali od drugih pristojnih
organizacij in posameznikov pridobiti bolj kakovostne
informacije o možnosti financiranja protipotresne prenove iz
evropskih sredstev.

Več iz teme:
gradbeništvo >

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

energetski ukrepi >
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Agencija POTI, d.o.o.
Stegne 7, 1000 Ljubljana; Tel: +386 (0)1 511-39-21;
Obvestila

Sporočila za javnost

Dogodki {8}

Izobraževanja {64}

Vse o FIDIC pogodbah
Razpoložljivi termini

1.

Kdaj?

Čas trajanja

Cena v € z DDV

Vrsta izobraževanja

26.08.2020 do 26.08.2020

1 dan

253.00 €

Seminar

0

Opombe

Natisni besedilo

Velikost pisave

A

A

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

Primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC
Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem
seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev.

Sistematični in shematični pregled vsebine FIDIC pogodb in predstavitev inštitutov za vse tipe FIDIC pogodb. Na strokovnem
seminarju bodo predstavljene vse posebnosti, ki jih pozna FIDIC glede na slovensko zakonodajo. Tematika bo ponazorjena tudi s
primeri iz prakse pri vodenju in izvajanju gradbenih projektov po FIDIC pogodbah.
Na strokovnem seminarju bo predstavljena tudi uporaba Posebnih gradbenih uzanc pri sklepanju gradbenih poslov in pogodb.
Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete ali se še boste s FIDIC pogodbami, tako inženirji (naročniki, projektanti, izvajalci, vodje
projektov, vodje gradbišč, vodje del, koordinatorji, tehnična podpora, delovodje, …) kot tudi pravniki in zaposleni v finančni oziroma
računovodski službi.
Več o programu strokovnega seminarja si lahko preberete tukaj: Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU
GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC.
https://bit.ly/2zk6B4h

Podaj oceno:

Še ni ocenjeno!

Bodi prvi!

Natisni

Prijavi napako
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UREDILI DOSTOPNO CESTO V CONO

Pomembna za razvoj
Pred dvema letoma začeli urejati novo dostopno cesto v cono na Hinjah, letos položili še
asfalt
V prihodnje širitev cone?
Prej do svojih prostorov po makadamski cesti

-

-

-

še asfaltno

zemljišč zanimajo še nekateri investitor-

namenu predali novo dostopno cesto v

prevleko, za kar so odšteli 46.000 evrov.

ji. »Pomembno je, da se gospodarstvo

»To

bili osredotočeni predvsem v zaključek

HINJE

V

činskega

sklopu

praznovanja

praznika

obrtno-industrijsko cono
je

ogromna

bil kratek

pridobitev

Hinje.

nas,«

za

Janez

in jedrnat

direktor podjetja

ki

SK,

ob-

nedavno

so

že

je

podpisala

toma

gradnje

so

položili

načrtovali že lani, a ker
suhokranjskega

za

ni

vodovoda,

razvija

na različnih

koncih občine, ne

samo v središču Žužemberka,«

je še do-

dal župan.
Da

da tudi v tej

proizvodnih prostorov, si je podjetje SK
samo po svojem in delno tudi po sose-

coni poskrbimo

za sodob-

no urejeno cesto,« je povedal župan

pogodbo

smo

prišlo na vrsto. Letos pa smo si zadali,

leta

ureditev

dostopne ceste v coni. Med drugim so
zgradili tudi vso potrebno infrastrukObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

smo

pa

Škufca,

dvema le-

je pred

Žužemberk

»To

letos

od

2008 deluje v coni.
Občina

turo,

Jože

so

pred tem

sploh

lahko prišli

do

Papež. Čeprav gre za krajši odsek, je po

dovem zemljišču, ki

njegovih besedah

to pomembna nalož-

stno pot, uredilo začasno makadamsko

ba za nadaljnji razvoj cone, ki naj bi se

cesto, ki pa jo je bilo zlasti pozimi težko
vzdrževati. »Zdaj bomo lahko nemoteno

v

prihodnje še razširila, saj

se za

nakup

je dovolil služno-

prišli do svojih prostorov. Pa tudi druga-

če bo, ko bo morebitni kupec prišel do
nas. Prej se je pripeljal po makadamu.
Lahko bi rekel, da nismo več skriti,« je o
pomenu naložbe zanje dejal Škufca. Nji-

hovo podjetje se ukvarja z rezkanjem in
struženjem pretežno kovinskih elementov, z izdelavo vpenjalnih priprav, avto-

procesov in strojegradnjo.
13 naprav CNC, stružnice za
rezkanje, brusilne stroje in drugo. Tretjimatizacijo
Imajo kar

■■

'

"V

no izdelkov prodajo na slovenskem trgu,

preostalo gre v tujino. »Takole čez palec

•. • J

je tretjino naših produktov povezanih z

avtomobilsko industrijo, tretjina z avtomatizacijo

S.

v,.

v
L--

J"9

■
-

Nova cesta je velika pridobitev za podjetje SK, ki že od leta 2008 deluje v coni.
(Foto:

R.

N.)

na

področju

strojegradnje,

preostalo pa predstavljajo specialni pro-

dukti,« je še dodal direktor podjetja, v
katerem je 22 zaposlenih.
Rok Nose
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TRETJA RAZVOJNA OS

Ugodilo tožbam prebivalcev
Upravno sodišče je ugodilo tožbam, ki sojih vložili prebivalci glede izdaje okoljevarstvenega soglasja za gradnjo prvega

-

dela tretje razvojne osi

jug, in zadevo vrnilo ARSO v ponovni postopek

-

LJUBLJANA, NOVO MESTO
sodišče RS je ugodilo
vložene glede

bile

stvenega

-

osi

razvojne

neustrezno

investitor)

in

jug,

Novo

mesto-vzhod
ker

vplivov

RS za

je

postopek

sicer za prvo
do

(ARSO)

izdelano PVO (naročnik

ni upoštevala, da je
državnem prostorskem na-

Uredba o

ter

priključka

črtu

priključka

Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do

postopku

okolje

pred

preso-

za državno

cesto

od avtoceste

Maline temeljni

priključka

A2

prostorski

Da

vpliva na

umestitve

lokacijo

ceste

prebivalci niso imeli, pa je ugotovila že
Evropska komisija.
pojasniti,

ali

nju vplivov
upošteval

Prav

tako bo treba

in kako je pri ugotavljagradnje hitre ceste ARSO

stališče

komisije,

Evropske

ki stopnjuje ukrepe glede zagotavljanja
kakovosti zraka, ker meni,

da

obstoje-

Agencijo

predpis, na podlagi katerega se tretja ra-

či ukrepi v načrtih za kakovost zraka v

ni bila priznana

zvojna os umešča v prostor (za uredbo j e

naši državi ne zadostujejo. Od Darsa bo

tem

postopku.

vrnilo

zadeve

v

sodišče

jim v

na

okolje

udeležba

v

ARSU, je sporočila

Upravno

Evropska komisija sicer že ugotovila, da

moral zahtevati, da predloži

ponovni

je bila sprejeta v nasprotju z direktivami

izdelano dokumentacijo, na podlagi ka-

Mateja

Evropske unije). Tudi ni ugotavljal in po-

tere bo lahko opravil presojo vplivov na

jasnil, ali

ve 3ROS-jug.

Novem mestu skladni s podatki o njenih

prebivalcem,

meritvah in ali niso že sedaj presežene

jo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so

ARSO postopek za izdajo okoljevarstve-

vrednosti, ki so določene z Direktivo o

pomembne za odločitev, to je o celotni

gradnjo prvega odseka

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem

dokumentaciji,

pote-

zraku za Evropo, in ni priznal pravice

vaja presoja vplivov na okolje v tej zade-

so

pojasnili

v civilni

iniciativi,

nega soglasja
južnega kraka tretje razvojne
za

osi

na

so

podatki

o kakovosti zraka v

ustrezno

Jaklič, predstavnica civilne iniciati-

Kot

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

in
je

avtocestnega

Ljudem ni bila priznana udeležba v postopku

kov, ampak se je opirala na nepopolno

okoljevar-

od

je

so

-

vplival na zdravje ali premoženje tožni-

za gradnjo tretje

etapo

Osredek,

tožbam, ki

izdaje

soglasja

Upravno

ka že od marca leta 2018. In ker ARSO

do

ljudem, ki živijo ob tej trasi in so zahtevali vstop v postopek presoje vplivov

na katere bo vplivala dodatna onesnaže-

na

okolje

in

izdaje

okoljevarstvenega

soglasja, ni priznal pravice do udeležbe
v tem postopku, je sto prebivalcev zoper

njegovo

odločitev vložilo

pritožbe

na

udeležbe v postopku prebivalcem,

nost zraka z delci PM10 v že tako prekomerno

onesnaženem

Novem

mestu

in

ki bodo neposredno izpostavljene gradbišču.
to predvsem pri stavbah,

Sodišče je, kot je pojasnila Jakličeva, odločilo, da bo

okolje, ter tožnikom, torej tamkajšnjim
omogočiti,

na

podlagi katere

vi, jim omogočiti, da
ter se do navedb

da se

izjavi-

se

iz-

predložijo dokaze,

in dokazov konkretno

opredeliti.

kaj pomeni odločitev upravnega sodišča za Dars? »Dars je v skladu s spremembo gradbenega zakona, ki je bila

In

sprejeta v sklopu interventnih ukrepov,

Ministrstvo za okolje in prostor, ki pa jih
je zavrnilo. Zato so nekateri prebivalci

moral ARSO v ponovnem
postopku ugotoviti in pojasniti, ali je

že v maju 2020 na Ministrstvo za oko-

(v nadaljevanju tožniki) pred upravnim

bilo tožnikom v postopku sprejemanja

gradbenega dovoljenja po integralnem

načrta

da

lje in

prostor

posredoval vlogo

za

izdajo

sodiščem lani sprožili upravni spor, to

prostorskega

pa je, kot že zapisano, ta mesec njihovim
tožbenim navedbam v celoti ugodilo.

vplivajo na lokacijo umestitve

kraka tretje razvojne osi v prostor. »To

ARSO prekvalificiral v postopek izdaje mnenja, ko

Sodišče

pri

pomeni, da bo v postopku treba iti v leto

bo ARSO s strani Ministrstva za okolje

določanju pogojev, ki jih bi moral upoštevati investitor, ni upoštevala obvezu-

2010, ko se je prostorski akt pripravljal.

prejel

je

ugotovilo,

da

agencija

omogočeno,

južnega

Na ta trenutek smo čakali od 2011, ko
je bila predstavljena ena

in edina

jočih določb evropskih direktiv in da so

nam

v Poročilu o vplivih

rešitev umestitve te ceste v prostor, brez

na

okolje (PVO)

za

predvi-

morebitnih drugih variant, na lokacijo

deni prekomerni vplivi tudi na tožnike.

pa nismo mogli vplivati, saj že osnutka
načrta ni bilo mogoče spreminjati,« je

celotno stanovanjsko

območje

Prav tako ni presojala, ali bi poseg lahko

postopku.

Postopek

stvenega soglasja

zaprosilo.

izdaje

se bo

okoljevar-

na

Stranski udeleženci v

postopku izdaje gradbenega dovoljenje

po integralnem postopku se bodo presojali po gradbenem zakonu,« so zapisali v
odgovoru.

M.

Žnidaršič

dodala.
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PZA MIRNA

Kanadčana na Mirni
Zakonca Jensen iz Kanade potujeta po Evropi
čju en avtodom na teden

-

-

Zdaj že tretjič v Sloveniji

Na PZA v povpre-

Občina načrtuje večjega z višjim standardom pri ribniku

mirnskem PZA

sta se s
severnoameriškim

dejala, da razmišljata, da bi letošnje leto

državo. Letos

posvetila kar Sloveniji, saj sta v njej našla

obiskovalcev iz Slovenije, kar je zaradi

avtodomom ustavila zakonca Mike in

obilo zanimivih informacij. Ker potujeta

Jackie

z velikim avtodomom, navadno na eni

MIRNA

tipičnim

Na

velikim

Jensen iz Kanade.

potujeta

tretjič

od

prišla

2017,

leta

v

Po

Evropi

pa sta
V državo

zdaj

Slovenijo.

lokaciji ostajata dalj

časa,

od enega do

dveh tednov, in se okoli vozita z avtom

je pri njih sicer

največ

trenutnih razmer po vsem svetu povrazumljivo, v preteklosti pa so bili

sem

tudi iz Nemčije, Nizozemske,

Francije

in celo iz Velike Britanije. Večina jih je
prispela ravno na podlagi brošure, v ka-

sta pripotovala konec junija in bila 14

ali električnimi kolesi.

dni v karanteni

v Divači. Pravita, da

Na Mirni se v povprečju, kot je poja-

teri je opisanih 165 lokacij za postanek

jim je Slovenija všeč, rada raziskuje-

snila Petra Krnc Laznik, koordinatorka

in raziskovanje Slovenije. Te

ta, svoja doživetja pa opisujeta tudi

mreže, vsak

sejmu Alpe- Adria v Ljubljani delih tudi

spletni strani.

teden ustavi en avtodom,

tudi zaradi projekta MPZA
ki je avtodomarje pripeljal tudi v

sejmih v Utrechtu,

so

poleg

Celovcu,

na

Stutt-

zagotovo

na

Gostoma iz Kanade je dobrodošlico s

SLO,

penino izrekel župan Dušan Skerbiš in

manjše kraje, kot je denimo Mirna,

gartu in Leeuwardnu. »Avtodomarstvo
je v teh časih verjetno eden najbolj var-

jima predal brošuro Mreže postajališč za

ne le v turistično bolj razvite

avtodome po Sloveniji (MPZA SLO), da
jima bo raziskovanje naše države še to-

znavne.

na

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

-

-

pobudnica omenjenega projekta,

liko bolj enostavno in prijetno. Nad njo

terim

sta bila navdušena,

popotnikom

Jakcie Jensen pa

je

in

in prepoObčina Mirna je bila leta 2014

želijo

predstaviti
z

todomar ima svoj wc, svojo kopalnico,
... in lahko ohranja ustrezno

s ka-

kuhinjo

kot

razdaljo

Slovenijo

avtodomom

nih načinov preživljanja dopusta. Av-

prijazno

do

drugih

avtodomarjev

lokalnega prebivalstva,«

je

in

poudarila

Petra Krnc Laznik.
Mirnski PZA leži pri športnem parku
v

neposredni bližini igral, kakšnih 200

metrov

stran

od ribnika pod

slikovi-

tim gradom in začetkom trimsteze. Je
brezplačen in opremljen z vso oskrbo
(elektrika,
wc-kasete),

voda,

možnost praznjenja

pa je za štiri avtodome, kar zadošča trenutnim potreprostora

bam in povpraševanju. Sicer pa občina
načrtuje večje počivališče za avtodomarje urediti

ob omenjenem ribniku,

ki naj bi v prihodnosti postalo naravno
kopališče. Župan Dušan Skerbiš je povedal, da je postopek za pridobivanje

gradbenega dovoljenja
višjim

za nov

PZA z

standardom tik pred koncem.

Zavarovan bo z rampo, poleg preostale
infrastrukture bo imel tudi sanitarije in
Zakonca Jensen iz Kanade je na Mirni pozdravil domači župan Dušan Skerbiš.
(Foto:

P. K.

L.)

bo plačljiv.

M. Z.
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Termit pozdravlja ugotovitve strokovnih
izvedeniških mnenj
Miha Ulčar 29. julij, 2020

0

123

Minuta za branje

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

Termit Facebook

V torek, 28. julija 2020, je na sedežu Agencije RS za okolje (ARSO) potekala ustna
obravnava glede ugotavljanja s strani ARSO »ugotovljene« okoljske škode tlom.
Ustno obravnavo je sklical ARSO po tem, ko je predhodno naročil tri strokovna
izvedeniška mnenja. Strokovna izvedeniška mnenja so podali prof. dr. Senko
Pličanič iz ljubljanske Pravne fakultete, dr. Borut Vrščaj iz Kmetijskega inštituta
Slovenije ter prof. dr. Mihael Brenčič iz Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani.
Mnenja nakazujejo, da je bilo poročilo ARSO, ki je lani poleti ugotovil, da je Termit
povzročil okoljsko škodo tlom, neustrezno, saj na analiziranem področju tla sploh
še niso vzpostavljena in posledično okoljska škoda tlom sploh ni mogla nastati.
S tem so se potrdile navedbe Termita, ki jih ponavlja že vse od predstavitve rezultatov analize
ARSO, in sicer, da je bilo poročilo ARSO nepopolno in nestrokovno. Termit pričakuje, da bo
ARSO prednostno vodil postopek dejanskega ugotavljanja okoljske škode tlom ter tudi na podlagi
današnjih strokovnih mnenj preklical rezultate svoje lanskoletne analize oz. poročila.
“V Termitu že vse od predstavitve rezultatov analize ARSO poudarjamo, da gre za nestrokovno
in pomanjkljivo analizo, temu pa pritrjuje tudi pretežen del slovenske stroke. ARSO je namreč
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preučeval porušene (zmlete) vzorce in ne neporušenih. V skladu s slovensko zakonodajo Termit
namreč vgrajuje gradbene kompozite, ki se klasificirajo kot gradbeni material. Analizo
gradbenih kompozitov je zato v skladu z mednarodno priznanimi standardi in tudi slovensko
zakonodajo potrebno narediti na neporušenih (torej nezmletih) vzorcih.
Poročilo ARSO je napačno tudi v predpostavki, da gre pri preiskovanem materialu za naravna
tla in ne gradbeni material, čeprav celo iz poročila ARSO izhaja, da so preiskovali umetni nasip.
Slednji se v skladu z gradbeno zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt. V sklopu vzorčenja so
bili res narejeni tudi vzorci na naravnih tleh, vendar pa ti niso bili vključeni v laboratorijske
analize. Že terenske meritve so namreč pokazale, da ni prisotnih spornih snovi. Iz tega izhaja,
da tla v sklopu analiz sploh niso bila preiskana, zato je neustrezna tudi ocena, da je nastala
okoljska škoda tlom,” so v izjavi za javnost zapisali v podjetju Termit.

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

Miha Ulčar; Foto: Termit Facebook

25

Findinfo.si
Država: Slovenija

29.07.2020
Sreda, 10:37

Kazalo

https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

1/1

Nemška podjetja bodo v prihodnje manj odpuščala
29.07.2020 10:34

München, 29. julija (STA) - Nemška podjetja bodo v prihodnje manj odpuščala.
Pesimizem je v zadnjih dveh mesecih občutno splahnel, nemški trg dela pa kljub temu
še ni povsem "varen". Ukinjanje delovnih mest je tako še vedno predvideno predvsem v
predelovalni industriji, je razvidno iz raziskave münchenskega inštituta za gospodarske
raziskave Ifo.
Kot so danes pojasnili v Ifu, je kazalec, ki meri zaposlovanje, julija v Nemčiji dosegel 93,2
točke, potem ko je junija znašal 92,3 točke. Indeks se je okrepil tudi v predelovalni industriji, a
ostajajo signali, da bodo podjetja tam še odpuščala.
Počasi se izboljšujejo razmere v trgovini, kjer so podjetja, ki želijo odpuščati, sicer še vedno v
večini, a jih je številčno manj kot mesec dni pred tem. V storitvenem sektorju je medtem
odpuščanje in ponovno zaposlovanje bolj ali manj v ravnotežju.

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

Kazalec zaposlovanja je tako julija upadel le v gradbeništvu.
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