Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 30. 9. 2020
Število objav: 14
Internet: 9
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
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1
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Internet
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Povzetek

Internet
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

V Nemčiji število zaposlenih na skrajšanem delovniku upadlo za milijon

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 29. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sile. Med ponudniki storitev jih je bilo 1,23 milijona ali 12 odstotkov, v trgovini pa 406.000, kar predstavlja devet
odstotkov zaposlenih v panogi. V gradbeništvu je bilo na skrajšanem delovniku le 5000 ljudi, kar predstavlja en
odstotek zaposlenih. Nemci so shemo skrajšanega delovnika prvič preizkusili med finančno...

Naslov

Odprte prijave na milijardo vreden razpis za zeleni dogovor

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projektov iz tujine, znotraj programa pa je bil v preteklem letu financiran tudi slovenski projekt Cinderella v izvedbi
Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ki je z novim modelom trajnostnega urbanega gradbeništva uveljavil predelavo
gradbenih odpadkov v surovine za nove gradbene proizvode. Projekt je na vzorčnem delovanju s podjetjem...

Naslov

Število ljudi na skrajšanem delovniku v Nemčiji počasi upada

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...delovne sile. Med ponudniki storitev jih je bilo 1,23 milijona ali 12 odstotkov, v trgovini pa 406 tisoč, kar je devet
odstotkov zaposlenih v panogi. V gradbeništvu je imelo skrajšani delovnik le pet tisoč ljudi, kar pomeni odstotek
zaposlenih. V drugih panogah je na skrajšanem delovnem času še pet odstotkov delavcev....

Naslov

Lani za skoraj dve milijardi in pol opravljenih gradbenih del

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 9. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) so bila lani gradbena dela, opravljena v Sloveniji, vredna
2,41 milijarde evrov. Na gradbenih inženirskih objektih je bilo lani opravljenih za 1,43 milijarde, na stavbah pa 976
milijonov evrov gradbenih del. Skoraj polovica del pri novogradnjah Dela pri novogradnjah...

Naslov

Katera diploma prinese najvišjo plačo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 9. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ved ter prava (18,4 odstotka), čeprav je število medletno upadlo (za 13,2 odstotka). Sledili so diplomanti s področja
tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva (17,7 odstotka). Medletno je sicer lani najbolj naraslo število
diplomantov v študijskih programih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (za 15...
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Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
7

Povzetek
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Zaporedna št.
8

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
9

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

Gradbene parcele v roke občinskemu podjetju

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Karmen Grnjak

Teme

Gradbena parcela

Stran: 4

Površina: 350 cm2

...Starše Dokapitalizirali bodo javno podjetje Gradbene parcele v roke občinskemu podjetju Javno gradbeno podjetje
Gradnje Starše je občina ustanovila z namenom vzdrževanja občinske infrastrukture, sedaj pa se bo podjetje...

Naslov

Gradbene parcele v roke občinskemu podjetju

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 29. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Stran: 1

Površina: 12 cm2

...Politika Starše Gradbene parcele v roke občinskemu podjetju O Stran 4...

Naslov

Pametne stavbe in digitalizacija gradbeništva, zeleni spletni forum

Medij

Mediaspeed.net, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Spletni zeleni strokovni forum Pametne stavbe indigitalizacija v gradbeništvu sta organizirala CER - Center
energetsko učinkovith rešitev – partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije in podjetje Siemens Slovenija. Ključni
govornik...

Naslov

Za največje napore

Medij

Tranzit, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 2.056 cm
2

...tovornjakov za gradbeni sektorje daljša od sto let. Že tedaj so izdelovali 200 tovrstnih tovornjakov na leto. Le malo
dejavnosti je bolj specializiranih kot gradbeništvo. Večina švedskih cest je ostala neasfaltiranih do sredine petdesetih
let. Zato ni presenetljivo, da so vsi modeli Scania-Vabis prestajali zares težke pogoje...

Naslov

Poziv promotorjem za projekt Severna vrata

Medij

Gorenjski glas - Kranjske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Mendi Kokot

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 324 cm2

Poziv promotorjem za projekt Severna vrata Mestna občina Kranj s pozivom promotorjem za izvedbo projekta Severna
vrata pričenja postopek javno-zasebnega partnerstva, s katerim želi privabiti investitorje za izgradnjo treh stolpičev ter
javne garažne hiše. Lokacija je na območju Bleivveisove in
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Naslov

Investitor bo začel graditi

Medij

Gorenjski glas - priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Mateja Rant

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 254 cm2

MATEJA RANT Škofjeloška upravna enota je v začetku avgusta izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo doma starejših
občanov v Žireh, investitor pa je že izbral tudi izvajalca del, ki bo v teh dneh začel gradnjo, je pojasnil župan Janez
Žakelj. V dobrem letu naj bi tako v Žireh dobili dom z 62

Naslov

V Nemčiji število zaposlenih na skrajšanem delovniku upadlo za milijon

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sile. Med ponudniki storitev jih je bilo 1,23 milijona ali 12 odstotkov, v trgovini pa 406.000, kar predstavlja devet
odstotkov zaposlenih v panogi. V gradbeništvu je bilo na skrajšanem delovniku le 5000 ljudi, kar predstavlja en
odstotek zaposlenih. Nemci so shemo skrajšanega delovnika prvič preizkusili med finančno...

Naslov

S pravimi orodji v gradbeništvu prihranite čas in denar

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

V Sloveniji je gradbeni sektor, ki ga večinoma sestavljajo mala in srednje velika podjetja, gonilo gospodarske rasti. V
zadnjih nekaj letih se je gradbena panoga spreminjala in soočala s številni izzivi, sedaj pa ima priložnost za resnično
rast z modernizacijo. Učinkovitost virov, kratki roki,

Naslov

»Ko Stržen vračamo v njegovo naravno strugo, izboljšujemo najpomembnejši habitatni tip«

Medij

Notranjskoprimorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...Načrtovanih pomolov pa ne bo? Ne, v času priprave arhitekturnih projektov se je spremenila gradbena zakonodaja.
Upoštevajoč značilnosti jezerskega dna, geologije in hidrologije jezera pontonov na jezero ni mogoče umestiti v okviru
pogojev gradbene zakonodaje. Namesto pontonov bomo vstopno točko na jezero obogatilo z dodatnimi
interpretacijskimi...
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

29.09.2020
Tuesday,
Torek,
10:18
10:18

Kazalo

https://www.sta.si/2812737/v-nemciji-stevilo-zapos...

1/1

V Nemčiji število zaposlenih na skrajšanem
delovniku upadlo za milijon
Število zaposlenih v Nemčiji, vključenih v shemo skrajšanega delovnega časa, je septembra občutno upadlo. Potem ko je
bilo avgusta pri 4,7 milijona, je bilo ta mesec pri 3,7 milijona, v novi raziskavi ugotavlja münchenski inštitut Ifo.
Septembra je bilo tako na skrajšanem delovniku v največjem gospodarstvu v območju evra 11 odstotkov delovno
aktivnih, kar je tri odstotne točke manj kot avgusta.
"Skrajšan delovnik počasi upada, a je delež zaposlenih v industriji po skrajšanem delovniku še naprej visok," je pojasnil
Sebastian Link, ki je v Ifu zadolžen za trg dela.
V proizvodnji je bilo septembra po ocenah Ifa 1,47 milijona zaposlenih še vedno vključenih v shemo skrajšanega
delovnega časa, kar predstavlja 21 odstotkov delovne sile. Med ponudniki storitev jih je bilo 1,23 milijona ali 12 odstotkov,
v trgovini pa 406.000, kar predstavlja devet odstotkov zaposlenih v panogi.
V gradbeništvu je bilo na skrajšanem delovniku le 5000 ljudi, kar predstavlja en odstotek zaposlenih.

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

Nemci so shemo skrajšanega delovnika prvič preizkusili med finančno in gospodarsko krizo pred dobrim desetletjem. Na
voljo je vsem podjetjem, ki se prijavijo pri zvezni agenciji za delo. Pred koronsko krizo so se lahko vanjo vključila podjetja,
ki so poročala, da je ogroženih vsaj 33 odstotkov njihovih zaposlenih, nato pa so nemške oblasti ta prag znižale na 10
odstotkov.
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29.09.2020

Maribor24.si

Torek, 05:21

Država: Slovenija

Kazalo

https://maribor24.si/slovenija/odprte-prijave-na-m...

1/2

Odprte prijave na milijardo vreden razpis za zeleni dogovor
UREDNIŠTVO • 1 ura

NAZADNJE POSODOBLJENO: 7 ur

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

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje 2020 (Horizon 2020) objavila razpis, ki spodbuja
družbene inovacije, inovativne izdelke in digitalni prehod.

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalni in inovacijski projekti, ki se v svojih programih ukvarjajo s podnebno krizo,
obenem pa si prizadevajo za ohranitev edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnosti v Evropi. Izbrani projekti
bodo s finančno podporo Evropske unije prispevali k okrevanju Evrope zaradi krize, ki jo je povzročil koronavirus,
hkrati pa bi okoljevarstveni izzivi lahko postali priložnost za inovacije.
Nov razpis je zadnji in največji znotraj programa Horizon 2020, od preteklih različic programa pa se razlikuje
predvsem v manjšem številu bolj usmerjenih in vidnih akcij. Projekti naj bi razmeroma hitro prinesli oprijemljive in vidne
rezultate ter pokazali, kako lahko raziskave in inovacije nudijo konkretne rešitve za glavne prednostne naloge
Evropskega zelenega dogovora.
Dolgoročni cilj trajnostni prehod
Znotraj razpisa je enajst področij, od teh osem področij, ki odražajo ključne usmeritve dela Evropskega zelenega
dogovora. Teme so usmerjene v specifične tehnološke in družbene inovacije, ki bi z velikim vplivom lahko prispevale k
trajnostnemu prehodu. Tri področja pa ponujajo dolgoročnejšo perspektivo pri doseganju sprememb, ki jih določa
zeleni dogovor.
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Maribor24.si
Država: Slovenija

29.09.2020
Torek, 05:21

Kazalo

https://maribor24.si/slovenija/odprte-prijave-na-m...

2/2

Tri področja pa ponujajo dolgoročnejšo perspektivo pri doseganju sprememb, ki jih določa zeleni
dogovor.

Na razpis se lahko prijavijo:

Pilotne aplikacije, predstavitveni projekti in inovativni izdelki
Inovacije za boljše upravljanje zelenega in digitalnega prehoda
Družbene inovacije
Razpis obenem spodbuja tudi k eksperimentiranju in inovacijam znotraj družbe, ki bi omogočile boljše vključevanje
civilne družbe in državljanov.
Prijava na razpis je mogoča vse do 26. januarja 2021, prek portala Funding and Tenders .
Izbrani projekti bodo pričeli z delovanjem jeseni leta 2021, razpisna dokumentacija se nahaja na tej povezavi.

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

Horizon 2020 je v letih delovanja med 2014 do 2020 od ideje do uresničitve pripeljal nemalo projektov iz tujine,
znotraj programa pa je bil v preteklem letu financiran tudi slovenski projekt Cinderella v izvedbi Zavoda za
gradbeništvo Slovenije, ki je z novim modelom trajnostnega urbanega gradbeništva uveljavil predelavo gradbenih
odpadkov v surovine za nove gradbene proizvode. Projekt je na vzorčnem delovanju s podjetjem Nigrad med
prebivalci Dogoš spodbudil širšo razpravo o stanju okolja.
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Finance.si
Država: Slovenija

29.09.2020
Torek

Kazalo

https://live.finance.si/8966344/Stevilo-ljudi-na-s...

1/1

Število ljudi na skrajšanem delovniku v Nemčiji počasi upada
16 min

Število delavcev s skrajšanim delovnim časom v Nemčiji se je z avgustovskih
4,7 milijona septembra zmanjšalo na 3,7 milijona, kaže raziskava
nemškega inštituta Ifo. Delež zaposlenih s skrajšanim delovnikom je
avgusta znašal 14 odstotkov, septembra pa je upadel za tri odstotne točke.
»Upad števila delavcev s skrajšanim delovnikom je počasi vse večji, velik pa
ostaja v industrijski panogi,« pravi Sebastian Link, strokovnjak za trg dela
iz Ifa.

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

V proizvodnem sektorju je bilo septembra po ocenah še vedno 1,47 milijona
ljudi na skrajšanem delovniku, kar je 21 odstotkov delovne sile. Med
ponudniki storitev jih je bilo 1,23 milijona ali 12 odstotkov, v trgovini pa 406
tisoč, kar je devet odstotkov zaposlenih v panogi. V gradbeništvu je imelo
skrajšani delovnik le pet tisoč ljudi, kar pomeni odstotek zaposlenih.
V drugih panogah je na skrajšanem delovnem času še pet odstotkov delavcev.
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29.09.2020

Finance.si

Torek, 14:31

Država: Slovenija

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8966355/Lani-za-sk...

1/3

Lani za skoraj dve milijardi in pol opravljenih gradbenih del
Čas branja: 1 min

0
29.09.2020 14:28 Dopolnjeno: 29.09.2020 14:31

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

VASILIJ KRIVEC

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
gradbeništvo >

ZRS >

9

Finance.si
Država: Slovenija

29.09.2020
Torek, 14:31

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8966355/Lani-za-sk...

2/3

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) so bila lani gradbena
dela, opravljena v Sloveniji, vredna 2,41 milijarde evrov.
Na gradbenih inženirskih objektih je bilo lani opravljenih za 1,43 milijarde, na stavbah
pa 976 milijonov evrov gradbenih del.

Skoraj polovica del pri novogradnjah
Dela pri novogradnjah so pomenila 46 odstotkov vseh gradbenih del, dela za tekoče in
investicijsko vzdrževanje objektov 34 odstotkov, gradbena dela za rekonstrukcijo in
spremembo namembnosti objektov pa 20 odstotkov.
Pri novogradnjah je bilo opravljenih največ del na cevovodih, komunikacijskih omrežjih
in elektroenergetskih vodih, in sicer za 397 milijonov evrov. Sledile so nestanovanjske in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stanovanjske stavbe. Pri prvih je bilo opravljenih za 304 milijone evrov gradbenih del,
pri drugih za 195 milijonov.

Stavbe – največ industrijskih stavb in skladišč
Pri stavbah je bilo lani največ del opravljenih na industrijskih stavbah in skladiščih, in
sicer za 198 milijonov evrov, za tri milijone evrov manj pa na enostanovanjskih stavbah.
Za več kot desetino vrednosti vseh opravljenih gradbenih del na stavbah je bilo
opravljenih še na poslovnih in upravnih stavbah (147 milijonov evrov), na
večstanovanjskih stavbah (136 milijonov evrov) in trgovskih stavbah in stavbah za
storitvene dejavnosti (114 milijonov evrov).

Inženirski objekti – največ del opravljenih na cestah
Pri gradbenih inženirskih objektih je bilo vrednostno največ gradbenih del opravljenih
na cestah, 554 milijonov evrov. Od tega je bilo 419 milijonov evrov namenjenih za
vzdrževanje ali rekonstrukcijo cest, 135 milijonov evrov pa za gradnjo novih cest. Dela,
10

Finance.si
Država: Slovenija

29.09.2020
Torek, 14:31

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8966355/Lani-za-sk...

3/3

opravljena na lokalnih cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih
so bila vredna 384 milijonov evrov, pri čemer je bilo za 296 milijonov evrov novogradenj
in 88 milijonov evrov rekonstrukcij in vzdrževalnih del. Dela na železniških progah so
bila vredna 178 milijonov evrov. Za 19 milijonov evrov je bilo novogradenj, 159 milijonov

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

evrov pa rekonstrukcij in vzdrževalnih del.
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29.09.2020

Finance.si
Država: Slovenija

Torek, 17:30

Kazalo

https://topjob.finance.si/8966366/Katera-diploma-p...

1/6

Katera diploma prinese najvišjo plačo
Čas branja: 7 min

1
29.09.2020 17:30

Najmanjše razlike med plačami srednješolsko in visokošolsko izobraženih
so v IT-panogi

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

LANA DAKIĆ

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
12

29.09.2020

Finance.si

Torek, 17:30

Država: Slovenija

Kazalo

2/6

https://topjob.finance.si/8966366/Katera-diploma-p...

plače >

izobraževanje >

ZRS >

Adria Airways >

Organizacija za... >

Ob začetku novega študijskega leta smo pogledali, na katerih področjih se izobražujejo
mladi, kako donosni so nekateri poklici, kako so se od začetka finančne krize gibale plače
srednješolsko in terciarno izobraženih, pa tudi, v katerih panogah so imeli predlanskim
najvišje povprečne plače.

Tedensko v vašem e-nabiralniku!
Izbor najboljših služb, uporabni kadrovski nasveti in TOP JOB Ambasador, kjer
predstavljamo Slovence v tujini in jih povezujemo s slovenskim gospodarstvom.

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

kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma urednice
Topjob ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Podatki statističnega urada (Surs) za leto 2019 (zadnji dostopni podatki) kažejo, da so
povprečne plače visokošolsko izobraženih za 65 odstotkov višje od srednješolsko
izobraženih. V primerjavi z letom prej se je razmerje zmanjšalo za eno odstotno točko v
prid srednješolsko izobraženim. Lahko pa srednješolsko izobraženi marsikje (konkretno
v desetih slovenskih panogah) zaslužijo več kot 1.851 evrov bruto, kolikor je lani znašalo
povprečje v Sloveniji.

Srednješolsko izobraženim plače hitreje rastejo
V Sloveniji so tisti z izobrazbo, višjo od šeste stopnje, leta 2019 v povprečju prejeli 2.488
evrov bruto na mesec, medtem ko so srednješolsko izobraženi dobili v povprečju 1.506
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evrov bruto na mesec. Razlika je še vedno zajetna, a se je glede na obdobje pred
začetkom krize precej zmanjšala. Bolje izobraženi so namreč leta 2008 prejeli 93
odstotkov več kot srednješolsko izobraženi, v letu 2019 pa 65 odstotkov več.

Srednješolsko izobraženim plače tudi hitreje rastejo. Leta 2019 so se povprečne plače
srednješolsko izobraženih medletno zvišale za štiri odstotke, glede na leto 2008 pa za
25,2 odstotka. Pri tistih z višjo in visokošolsko izobrazbo je rast precej skromnejša: glede
na leto 2018 so te plače lani zrasle za 3,6 odstotka, od začetka leta 2008 pa za sedem
odstotkov.
Ob tem naj dodamo, da je treba upoštevati tudi rast števila zaposlenih z diplomami, kar
lahko vpliva na povprečje plač. Od začetka finančne krize se je število delovno aktivnih s
terciarno izobrazbo povečalo za polovico. Medtem ko je bilo leta 2008 višje- oziroma
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

visokošolsko izobraženih dobra petina, je bilo lani takšnih že skoraj 40 odstotkov.

Povprečna plača terciarno izobraženih najvišja v javnih družbah
Visokošolsko izobraženi v zasebnem sektorju so lani v povprečju zaslužili približno enako
kot v sektorju država (dobrih 2.400 evrov). Precej višjo povprečno mesečno bruto plačo
pa so imeli zaposleni s to stopnjo izobrazbe v javnih družbah (2.812 evrov), kažejo
podatki Sursa.
Med srednješolsko izobraženimi so lani imeli nekoliko višjo povprečno mesečno bruto
plačo zaposleni v sektorju država, in sicer 1.586 evrov, kar je dobrih sto evrov več kot
zaposleni v zasebnem sektorju.

Z diplomo v nekaterih panogah tudi dvakrat višja plača
Pregled po slovenskih panogah kaže, da imajo najvišje povprečne bruto plače spet višjein visokošolsko izobraženi v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov, saj so lani
v povprečju zaslužili 4.270 evrov (glede na leto prej za tri odstotke več). Srednješolsko
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izobraženi, zaposleni v tej panogi, je v povprečju prejel skoraj pol manj, 2.214 evrov
bruto.
Farmacevtom sledijo zaposleni v rudarstvu in energetiki, kjer se povprečna bruto plača
terciarno izobraženih giblje okoli 3.300 evrov.
Največja razlika med srednješolsko in visokošolsko izobraženimi je v panogi
pridobivanje rudnin in kamnin, saj visokošolsko izobraženi prejmejo v povprečju dvakrat
višjo plačo. Najmanjše razlike pa so bile lani v panogi zračnega prometa (11 odstotkov),
ki jo je minulo leto najbolj zaznamoval stečaj Adrie Airways. Povprečna bruto plača
terciarno izobraženih se je v tej panogi lani znižala za tretjino, na 2.775 evrov, in je bila
zgolj še 11 odstotkov višja od povprečne bruto plače srednješolsko izobraženih. Majhne
razlike so tudi v IT-panogi, in sicer na področju računalniško programiranje, kjer
visokošolsko izobraženi zaslužijo na mesec dobro četrtino več kot srednješolsko
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izobraženi.
Podroben pregled predstavljamo v tabeli. Poudarjamo, da gre za povprečja in da se
pojavljajo razlike tudi zaradi različnih specifičnih znanj, poklicne in starostne sestave,
deficitarnosti poklica. Prav tako pregled plač neposredno še ne govori o perspektivnosti
panog. Začetniki s srednješolsko izobrazbo, razen če imajo edinstvena, zelo iskana
dodatna znanja, težko pričakujejo, da bodo že ob zaposlitvi dosegli plačo, kot jo kaže
izračunano povprečje.

Vse manjše razlike v plačah glede na stopnjo izobrazbe
Razlike v plačah med terciarno in srednješolsko izobraženimi izračunava tudi OECD.
Povprečje te razlike v državah OECD se je lani zmanjšalo na 54 odstotkov, povprečje EU
pa je bilo 49 odstotkov v prid terciarno izobraženim, kažejo podatki v najnovejši
raziskavi OECD Pogled na izobraževanje. Največje razlike v plačah med
visokošolsko in srednješolsko izobraženimi so v EU ugotovili v Litvi in na Madžarskem (v
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vsaki 77 odstotkov), sledila je Portugalska (69 odstotkov), Slovenija pa se je na območju
EU uvrstila na četrto mesto s 65 odstotki. V Nemčiji se je razlika zmanjšala na 61
odstotkov, v Avstriji pa je bila 48-odstotna. Podrobnejše podatke objavljamo v grafu.

Zaposlenost visokošolsko izobraženih mladih 89-odstotna
Terciarna izobrazba sicer prinese tudi večjo zaposljivost, še kaže raziskava OECD. Med
mladimi, starimi od 25 do 34 let, znaša stopnja zaposlenosti med terciarno izobraženimi
85 odstotkov, med srednješolsko izobraženimi pa zgolj 61 odstotkov. V Sloveniji je
zaposlenost mladih v tem starostnem razredu s terciarno izobrazbo lani znašala 89
odstotkov in je bila višja kot povprečje EU (85 odstotkov). Med mladimi z največ
srednješolsko izobrazbo pa je bila stopnja zaposlenosti v Sloveniji 62 odstotkov (v EU 58
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odstotkov).
OECD je lansko zaposlenost primerjal s predkrizno: stopnja zaposlenosti terciarno
izobraženih mladih v Sloveniji je bila leta 2019 enaka kot pred desetimi leti (torej 89odstotna), medtem ko se je v drugih državah zaposlenost v zadnjem desetletju izboljšala
za približno eno odstotno točko.

Kaj študirajo mladi
Lani je v Sloveniji terciarno izobraževanje uspešno končalo 16.100 diplomantov, kar je
3,5 odstotka manj kot leto prej in najmanj v zadnjih desetih letih, kažejo podatki Sursa.
Na dodiplomskem študiju je lani diplomiralo 8.410 študentov, na podiplomskem pa
5.596, od tega je bilo 477 novih doktorjev znanosti (3,5 odstotka več kot leto prej).
Največ diplomantov je bilo tudi lani s področja poslovnih in upravnih ved ter prava (18,4
odstotka), čeprav je število medletno upadlo (za 13,2 odstotka). Sledili so diplomanti s
področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva (17,7 odstotka). Medletno je
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sicer lani najbolj naraslo število diplomantov v študijskih programih informacijskih in
komunikacijskih tehnologij (za 15 odstotkov).

Večja podjetja dajejo več denarja za izobraževanje
V Sloveniji se vse bolj poudarja vseživljenjsko izobraževanje, saj je izobraževanje odraslih
večinoma povezano s potrebami dela na delovnem mestu. V poročilu OECD ugotavljajo,
da večja podjetja namenjajo več sredstev na zaposlenega za njegovo usposabljanje.
Povprečno podjetje v državah, ki so sodelovale v raziskavi o nadaljevalnem poklicnem
izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, za zaposlenega na usposabljanju nameni
skoraj 1.900 dolarjev, izraženo v pariteti kupne moči. Večja podjetja namenijo še več. V
Sloveniji je veliko podjetje z 250 ali več zaposlenimi na zaposlenega za usposabljanje
porabilo povprečno 2.042 dolarjev, kar je odstotek več od povprečja sodelujočih držav. V
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nemčiji denimo 2.748 dolarjev, v Avstriji 1.688 dolarjev. Mala podjetja (do 50
zaposlenih) v Sloveniji v povprečju za usposabljanje namenijo skoraj 1.858 dolarjev, kar
je šestina več od povprečja (v Nemčiji 1.359, v Avstriji pa 1.515 dolarjev).
Po podatkih Sursa sicer slovenska podjetja v povprečju za izobraževanje zaposlenega
namenijo 700 evrov na leto, največ denarja pa za izobraževanje zaposlenih namenjajo
podjetja iz IKT-panoge ter finančne in zavarovalniške industrije – v povprečju 1.500
evrov na leto.
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Starše

•

Dokapitalizirali bodo javno podjetje

Gradbene parcele v roke
občinskemu podjetju
Javno gradbeno podjetje Gradnje Starše je občina ustanovila
z namenom vzdrževanja občinske infrastrukture, sedaj pa
se bo podjetje ukvarjalo tudi z gradnjo hiš. Občina je namreč
podjetje dokapitalizirala z zemljiščem v velikosti skoraj 2.000
m 2 , na katerem naj bi zgradili hiše za prodajo.
Zemljišče, ki prehaja v roke podjetja, je v Loki pri Rošnji. Šlo naj bi
za

gradbeno zemljišče, ki sicer še ni komunalno opremljeno, vendar

je ob stanovanjskem naselju. Tržna vrednost zemljišča

55.000

evrov. Na njem naj bi podjetje

je ocenjena na

zgradilo enostanovanjske stav-

be za prodajo.
Glavna dejavnost podjetja v naseljih občine Starše sicer še vedno
ostaja vzdrževanje in

izvajanje kanalizacijskih storitev, urejanje in či-
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ščenje javnih površin, redno vzdrževanje občinskih cest, vzdrževalna

dela na javni razsvetljavi, vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju ter
razna

druga gradbena dela. Z novim zemljiščem, ki prehaja v roke pod-

jetja, pa postaja jasno, da bo podjetje svojo dejavnost razširilo, kaže

pa, da se obetajo tudi nove zaposlitve. Na občini je bilo ob koncu leta

Skupno čez 100.000 evrov za javno podjetje
Ob ustanovitvi

je

občina v javno podjetje vložila 37.500 evrov
nepremičnine v vrednos-

osnovnega kapitala. S prenosom lastništva

ti 55.000 evrov in dveh delovnih vozil v vrednosti 7.400 evrov sedaj
ga je vložila

zaposlenih 14 oseb, povprečna mesečna bruto plača pa je znašala sko-

ocenjujejo, da osnovni kapital podjetja Gradnje Starše, ki

raj 1.200 evrov.

občina ustanoviteljica, znaša

Stroje so tako ali tako že odplačali

1 01

.900

evrov.

Direktor ostaja Anton Ekart

Poleg zemljišča prehajata v last podjetja tudi dva delovna stroja. Gre
ter trinajst let star tovornjak s podaljšano

Direktorju podjetja Gradnje Starše bo kmalu potekel mandat za vo-

kabino. Tržna vrednost bagra naj bi znašala 7.100 evrov, tovornjaka pa

denje podjetja. V skladu z zakonodajo so tako na občini med poletjem

2.300 evrov, skupna vrednost pa tako znaša 9.460 evrov.
Oba stroja je podjetje uporabljalo na podlagi najemne pogodbe, kar

objavili javni razpis za novega direktorja, na katerega pa se je prijavil

sedaj z vidika lastništva ocenjujejo

bor podjetja, ki je občinskemu svetu priporočil, da Ekarta imenuje za

za osem let star

mini bager

kot neracionalno ureditev. »Pod-

zgolj Anton Ekart, sedanji direktor. Prijavo je obravnaval nadzorni od-

jetje je občini z najemninami že plačalo okoli

direktorja tudi za prihodnji, štiriletni mandat, kar pa so na septembrski

vidika so

seji tudi soglasno storili. »Ekartu zaupamo

150.000 evrov, s tega
stroja že odplačali,« je bil mnenja Boštjan Munda, Miran Čuš

pa je pripomnil, da se je z najemno pogodbo podjetje izčrpavalo.

100

%,« je dejal svetnik Mi-

ran Čuš.
Karmen Gmjak
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Plače zaposlenih v podjetju Gradnje
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Starše v letu 2019

Direktor

1

2.200

Računovodja

1

1.783

Poslovni sekretar

1

1 .291

Delovodja

1

1.291

Skupinovodja

1

1.166

Vodja voznega parka

1

1.145

VKV zidar

1

1.082

Cestno gradbeni delavci

7

963

Vir:

Poslovno leto
(vir: AJPES),

16.698

14

Skupaj
2019

Poročilo

javnega podjetja

je podjetje zaključilo z izgubo v višini

Gradnje

17.570

Starše

evrov

kar so pripisali predvsem neprimerno nizkemu obračuna-

vanju omrežnine pri odvajanju odplak.

Prav

na tem

so sodeč po poročilu podjetja zabeležili za kar
stroškov kot prihodkov.

področju

34.915 evrov več

v
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Politika
Starše

• Gradbene

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

parcele v roke ob-

činskemu podjetju
O Stran 4
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Pametne stavbe in digitalizacija gradbeništva, zeleni spletni
forum
Število fotografij: 65
Ljubljana, 29.09.2020
Spletni zeleni strokovni forum Pametne stavbe indigitalizacija v gradbeništvu sta organizirala CER - Center energetsko učinkovith rešitev – partnerstvo za trajnostno
gospodarstvo Slovenije in podjetje Siemens Slovenija. Ključni govornik je bil Jon Lester, globalni vodja tržnih kanalov in pametne infrastrukture, Siemens. Med
govorniki so bili tudi Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija in Siemens Hrvaška, arhitektka Brigita Gartner, dr. Andrej Tibaut, mag. Igor Kulašič in novinar
Boštjan Videmšek. Dogodek je povezovala Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER. Strokovnjaki so na dogodku predstavili poglede na to kako digitalna
preobrazba korenito posega na področje gradbene industrije, kako se napredne tehnologije povezujejo ter integrirajo fizični in digitalni sistemi, optimizacijo procesa
gradnje, delovanja stavb, zagotavljanja visokega bivalnega ugodja ter poglede na odnos med tehnologijo in etiko.
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« Manj

Prejšnja(28/65)

Naslednja (30/65)

foto,video,Avto,speedway,družabnosti,dogodki,media,portal
Pametne stavbe in digitalizacija gradbeništva, zeleni spletni forum
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Površina: 2.056 cm2
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JI

H

ob strani omogoča

Stopnica

XT

robustna

je

gojena

in

razmeram.

Z

Scania

začela uporabljati spiralne zobnike v

pogojem

šča za motor

ža-

planetnih gonilih reduktorjev, kar pri-

konkurira

rometih.

tudi

speva k zmanjšanju hrupa in daljši ži-

prila-
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Volvu FMX, Renaultovi seriji Kali Ivecovem

Trackkerju.

krat

uporabljena za

m

lo pa ščitijo tudi posebna zaščitna plo-

izvedenka,

njo

4.

spremljanje natovarjanja.

delovnim

težjim

jfeLr'

XT bo

in

zaščitna mreža

Iz močnejše plastike

na
so

ohišja vzvratnih ogledal. V odbijaču

je

vljenjski

dobi. Zavorne čeljusti so na-

meščene

namene

vlečni zatič, za katerega pri Scanii pravijo, da ima dovoljenje za vleko 40 ton,

v gradbenem sektorju, vendar pa nje-

da se zagotovi, da je lahko tovornjak

omogoča, da se

vlečen

do zavornih ploščic

na

Serija

modularnost

klasičen

meri. Tako je lahko

prekucnik,

za

prevoz lesa,

Mi

smo

strankam

omogoča

izdelavo vozil po
zadaj

različne

največ-

mešalec za beton

...

enostranim prekucnikom.

ali

da vleče druga

nasedla

vozila.

kolutnimi zavorami

in

elektronskim za-

vornim sistemom (EBS), v kombinaciji z

ne

novimi osmi RBP 735 z dvojno re-

dukcijo prenosov. Scania je poleg tega

zgornjem

na

ob strani, kot je to

zanije. Tudi

Testno vozilo je bilo opremljeno s

nadgradnja

preizkusili štiriosno izvedbo z

-

in

delu

koluta

v navadi,

kolut že sam očisti
pride manj

menjava zavornih

kar
in

uma-

ploščic

je hitrejša kot menjava zavornih oblog
v bobnastih zavorah. Prinaša pa

XT še nekaj

novosti,

di električna parkirna zavora, ki
je mesto našla

na

serija

med njimi je tuje svo-

armaturni plošči in

Dodatne ojačitve
Ker

tovrstno

je

na različnih

vozilo

časa

večino

deloviščih ali v kamnolo-

mih, je možnost poškodb velika.

2e

ma dvojna šasija z debelino 9,5

mm

sa-

+

pove, da je vozilo pripravljeno
na najtežje delovne pogoje. Na šasijo
7,5

so

mm

nato nameščene štiri

osi,

dve krmi-

ljeni in dve pogonski, nizka dnevna ka-

bina in prekucna nadgradnja.
Kabina je prav tako močno ojačana

in zaščitena. Podnjo je nameščen

ro-

busten kovinski odbijač, ki sega kar 15
centimetrov naprej in

tako ščiti kabi-

no pred

poškodbami. Tako postavljen

odbijač

tudi

vpadni

32

ton

kot:
ter

omogoča

25° velja

28°

za

25-stopinjski
skupno maso

za prazno vozilo (šasija +

nadgradnja, kar znaša

14.475 kg),

vozi-

Robusten sprednji del je dodatno zavarovan in ščiti motor in luči, stopnica je na
gumijastih vodilih, dodatno pa so ojačana tudi ohišja ogledal.
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kabine, za kateri se voznik lahko priOpazili

me.

na

odprta, kar

v

da

tudi,

smo

XT projicira

logotip

se

tla, ko so vrata kabine
temi olajša pristop

ter

ali izstop iz kabine.

vstop

V notranjosti kabine hitro opazisedeže z blagovno znamko XT in

mo

visoko

obložene

in

gumijaste

dobro zadržujejo

ge, ki

umazanijo

vodo

delavskih čevljev. Za

z

lažje čiščenje

prepro-

blato,

je

štola s pritiskom

na voljo zračna

pi-

7,5 bara.

Sicer pa je sama notranjost opremljena

zelo

podobno kot

ostali

šni modeli. Velik volanski obroč
nuja
na

različne

levem

Vpetje zadnjih dveh osi je precej specifično,

saj sta vpeti s kombinacijo

nihajne roke

v

in

jo dopolnjuje sistem Auto Hold, ki
na

likor

premaknemo

da

potrebujemo,

Z mislimi

za-

držuje vozilo par sekund

mestu, ko-

Vhod
ležen

tudi zmogljiv

močjo posebnega

retarder,

ki

s

po-

sistema za pomoč

Prekucnik, ki je bil nameščen na te-

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

stnem

vozilu, je narejen

iz jekla

spodnja

si na robustnem

pri spustu vzdržuje konstantno hitrost.

Har-

iz kabine je bil deNa

pozornosti.

nameščene

so

stopnice,

ki

zaslon,

parametre

in tudi v

merilniki imajo
predstavlja

vozila,

delovanja

zelo uporabna pa je shema prenosov
in zaklenjenih diferencialov. Na des-

na voznika

izstop

in

precej

straneh

nogo s stopalke zavore na plin. Na voljo je

sredini velik

različne

zračne blazine.

Pregledni

po-

stikal

prek

desnem kraku

in

podnožju.

nastavitve

hi-

obeh

protizdrsne

stopnica

pa

gumijastem

vi-

tečaju,

ni

ca

strani za

volanom je glavna

odličnega

preko

nje pa

roči-

Opticruise menjalnika,
uravnavamo

tudi delo-

vanje zmogljivega retarderja. Menjal-

nik ima

12 stopenj prenosa,

na voljo

ki omogoča, da brez poškodb absor-

pa sta še dve počasni prestavi in

bira

gram za manevriranje. Menjalnik so-

številne

pogojih

udarce,

dela. V

tudi

našem

v najtežjih

primeru

to-

deluje tudi s senzorji naklona

dox 450 in je izveden v obliki črke »U«.

vornjak na levi strani ni imel

Stranice so debele 5, dno pa kar 7 milimetrov. Zadnja stranica se dviga viso-

do omarice, temvečje bila tu nameš-

njalniška

čena

različne

dodatna

stopnica

za

dostopa

vzpenja-

ter sproti

elektronika omogoča
načine

delovanja

ko v zrak s pomočjo hidravlike, tako da

nje na kabino ali kontroliranje same-

ka,

saj

ga naklada. Za večjo varnost in lažje

ne

programe: Standard,

sipanju materiala. Celotna nadgradnja

vzpenjanje

je težka 4560 kilogramov.

ročici

na

dodani tudi dodatni

vratnem

okvirju

in

strehi

imamo že vnaprej

-road in
tri izmed

in teže

prilagaja prestavljanje. Me-

vozniku ni treba izstopati iz kabine ob

sta

pro-

Eco. Stranka si
njih,

katere

tudi

menjalnipripravlje-

Povver,

Off-

lahko izbere

mu

nato

spro-

Več kot 1 00 let izkušenj
Scaniina zgodovina izdelave tovornjakov za gradbeni sektorje daljša od
sto

let. Že tedaj so izdelovali 200 tovr-

stnih tovornjakov

na

leto.

Le

malo

dejavnosti je bolj specializiranih kot
gradbeništvo. Večina švedskih cest je

ostala neasfaltiranih do sredine petdesetih let. Zato

ni presenetljivo, da

so

vsi modeli Scania-Vabis prestajali zares
težke pogoje ob prevozu gradbenih
materialov in strojev.
Danes

se

proizvodnja

odvija

v

povsem drugačnem obsegu, vendar so
po meri prilagojene rešitve in naklonjenost robustnim, tehnično naprednim,
a

enostavnim rešitvam

še

vedno v

ospredju.
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glednost ter zmanjšali mrtve kote.

tudi po ožjih

to je vožnja

Zaradi dveh upravljivih

rostejša.

obračalni

krog

Pred

vstopom

nastavili

menjalnik

rih.

način

vrtljajih,

predvsem

pri

vzpenja-

veliko hitreje

zamenja

in

v

tako da je izguba moči v tis-

tem trenutku

Vpetje

minimalna.
dveh osi

zadnjih

specifično,

sta

saj

roke

nihajne

kombinacija
in

Off-road

delovanje

prestavo,

jo

kamnolom smo

na

omogoča

kasneje

nju

v

je

okvi-

kar

delovanja,
višjih

osi

pričakovanih

v

Za-

delih prep-

omogoča

je

vpeti

in

s

zračne

Scaniina

lahkotno

je

precej

kombinaciblazine. Ta
posebnost

dvigovanje

in

spuščanje ene od obeh zadnjih osi. Še
večja

poslastica

pa je prerazporejanje

osnih obremenitev, kadar
ni
Notranjost je opremljena

na

določe-

potrebujemo večjo vlečno silo. S

pritiskom

podobno kot ostali hišni modeli.

zelo

osi

na

stikalo v kabini prerazpo-

redimo osno obremenitev pogonskih
gramirajo v menjalnik. V testnem

Omeniti velja še priročne obešalnike

in

Standard, Povver

meščene na zadnji steni vozila.

da ni

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

vo-

zilu so bili prednastavljeni programi:
Off-road.To mor-

in

vreče za

odlaganje drobnarij, na-

osi,

tako da je želena os obremenjena

do

maksimalne tehnične

tve. To lahko

bila najboljša odločitev, saj sta

obremeni-

delamo tudi med vožnjo

do hitrosti 30 km/h.

programa Povver in Off-road zelo po-

Po brezpotjih

dobna

bi za vožnjo po glavnih ce-

Ta Scania je zasnovana za težke de-

kabinami P, G in R v dnevnih in spalnih

stah, kjer tudi kiper preživi 80 odstot-

lovne pogoje, a tudi za udobno vožnjo

različicah, z listnatimi vzmetmi ali zrač-

kov

prav prišel

po cesti med kamnolomom in končno

nim

program Eco namesto Povver. Ponuja pa menjalnik tudi možnost ročne-

stranko. Pozicija sedenja je odlična, saj

primer

ga prestavljanja, kar spet prav pride

naprej,

in

svojega življenja, bolj

pred

vstopom

v

klanec,

kjer si

sami

so

S predstavitvijo serije Scania XT

pri Scanii z rahlim pomikom sedeža
nižje postavljeno

armaturo

in

ožjimi A stebrički močno izboljšali pre-

s

vzmetenjem in opremo, kot je na

dvoosni pogonski sklop, imajo

prevozniki v gradbenem sektorju zdaj
zares velik izbor konfiguracij,

ki jih

pot-

rebujejo za svoje delo.

ročno spustimo prestavo nižje, da ne
pride do nepotrebnega prestavljanja

sredi klanca.
tovrstnih

Pri

raba

vozilih

vklopljenimi

z

govanju

sicer

je

imaginarnega

vozilo veliko časa

saj
tu

bolj

dela

na

mes-

ob

črpalkami

spuščanju

in

po-

pomena,
dvi-

prekucnika,

za vožnjo po cesti pa so namestili redukcijo v pogonsko os 3,52, kar

no

omogoča, da se po cesti vozite s hitrostjo

km/h ob dobrih

80

1

140

mo-

tornih vrtljajih.
Na

sredinski

ekran,

na

di slika
no

konzoli

katerem

izza

se

vozila, na

vidimo približevanje

je

dodaten

projicira

kateri

ob vzvratni

lahko pa spremljamo in

vožnji,

tu-

nazor-

nad-

zorujemo tudi stresanje materiala
prekucnika.

kala
saj

pa
z

so

njimi

Najbolj
pod

pomembna

klimatsko

vklapljamo

in

iz
sti-

napravo,

izklaplja-

mo dodatne pogone ter blokade diferencialov v najtežjih pogojih dela.
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Poziv promotorjem za

projekt Severna vrata
Mestna občina Kranj

za izvedbo projekta Severna vrata pričenja postopek

s pozivom promotorjem

javno-zasebnega partnerstva, s katerim želi privabiti investitorje za izgradnjo treh stolpičev ter javne
garažne hiše. Lokacija
Mendi Kokot

je na območju Bleivveisove in Kidričeve ceste v Kranju.
malni višini pritličja in osem
(P+8), ostala dva

170 parkirnimi mesti na etažo. V garažni hiši se ob tem

tnerstva.

pa bosta obsegala pritličje

lahko

modela

nadstropij
Kranj
ta

-

Projekt Severna vra-

obsega gradnjo treh

stol-

pičev z dovoljeno zdravstveno,

poslovno-storitveno, sta-

novanjsko in trgovsko

izrabo ter pripadajočo zasebno
garažno hišo in gradnjo javne

garažne hiše

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

začasno

z izvedeno

zeleno streho.

Obseg investicije
Objekt
vljajo

Severna vrata sestatrije stolpiči, ki bodo

zgrajeni ob križišču Bleiweisove in Kidričeve ceste. En
stolp

je predviden v maksi-

šest

nadstropij

in

(P+6). Površi-

objekta bo med

na celotnega

dodatno zagotavljajo

parkirna
objekta

mesta

potrebe

za

Severna

vrata.

9000 m in 10.000 m bruto tlorisa nad koto terena (na-

podzemnih

membnost je za zdravstveno,

gotovljena povezava

poslovno, trgovsko

vstvenim karejem.

2

2

in

stano-

vanjsko rabo) in od cca 5900
2

do

6400

bruto tlorisne površine pod koto terena, ki bo namenjena zasebni
m

m

2

garažni hiši.

Ob objektu

Severna

vrata

je

predvidena tudi gradnja javne

garažne hiše

dvema

etažama

z najmanj
ter najmanj

etažah

Severna vrata mora biti

Za

gradnjo

zemljišče

11.420

m

v
2

je

V

objekta
za-

stituta javno-zasebnega parPri

glede

je

tem

oblike javno-zasebnega partnerstva, razdeliin

tveganj, prenosa lastninske pravice in drugih medsebojnih razmerij med bo-

tve

zdra-

dočima partnerjema pripravljena analizirati predloge,

namenjeno

ki jih bo dobila od potencial-

z

velikosti

okoli

.

nih

promotorjev.
interesa,

javnega

varuje,

partner

Izvedba v javnozasebnem partnerstvu

se

V mejah
ki ga javni
želi vklju-

čiti tudi pri določanju končne

občina Kranj kot javpartner predvideva reali-

oblike

in

modela

javno-

Mestna

-zasebnega partnerstva.

ni

motorje

zacijo

projekta

v okviru

in-

zato

Pro-

vzpodbuja, da

brez omejitev predstavijo lastne modele in oblike javno-zasebnih
katere

partnerstev,

za

da so finančno-ekonomsko, tehnično

ocenjujejo,

in pravno optimalni.
so vse infor-

Promotorjem
macije

na

strani

voljo

MOK

na

spletni

www.kranj.si

ah pri

ge. Tanji Hrovat na
elektronskem naslovu tanja.

hrovat@kranj.si oziroma

po

telefonu 04/23

041/386 986
termin
rem

Prikaz idejne zasnove projekta Severna vrata

/ Foto:

arhiv

MOI

se

73 136 ali

dogovorijo za

sestanka,

bodo izvedeli

na
več

zastavljenem

kateinforkon-

macij

o

ceptu

razvoja nepremičnin-

skega projekta.
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Investitor
bo začel graditi
V začetku avgusta

so se v

Občini Žiri po večletnih
prizadevanjih vendarle
razveselili gradbenega

dovoljenja za gradnjo
doma starejših občanov.

MATEJA

RANT

upravna enota

Škofjeloška

izdala

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

avgusta

gradbeno

v začetku

je

dovoljenje

del,

ki

bo

pojasnil
letu

pa

v

je že
teh

župan

naj bi tako

izbral

dneh
Janez

izvajalca

tudi

začel

gradnjo,

Žakelj.

V

v Žireh dobili

posteljami, v sklopu

doma pa

je

dobrem
dom

z 62

načrtujejo

še medgeneracijski center ter možnost
dnevnega varstva

in

oskrbe starejših na

Prizadevanja za gradnjo doma so se vledeset

ju pri

let,

v veliko pomoč

investitor-

pridobivanju potrebne dokumen-

tacije pa je bila tudi občina, je poudaril
župan, ki

ga veseli, da bodo

po

prihodnjega

gradbišča

reh najbolj želeli, lahko tudi ob pomoči

gradnje

zagotovljene

obsvetili

institucionalne

končani

gradnji starejši občani, ki so si dom v Ži-

oskrbe

na

in

za dom starejših občanov

takrat bomo o tem posebej

vse

občane,

starejša leta ostali v domačem kraju. "To

lahko

je prvi projekt v okviru

obljubil župan.

ših

sistema

gerontoloških

domov in

lokalni skupnosti Grozd,
peljali tako
saj

so

ki

manj-

centrov

smo

v

ga pri-

daleč," je zadovoljen župan,
ustanovili

Grozd

žirovske občine.

domu.

kla

arhiv občine

za

gradnjo doma starejših občanov v Žireh,
investitor

Janez

/

Foto:

na lokaciji

minuli teden

Žakelj

Zupan

Na

na pobudo

prav

Gorenjskem naj

bi

sicer v sklopu Grozda gradili domova za
starejše
Po

še v

Komendi

zagotovilih

li prednost
Žirov.

pri

in

v Železnikih.

investitorja

bodo

sprejemu v dom

"Vpisovanje

čelo približno pol

za
leta

sprejem
pred

se

ime-

da

dejansko

bodo

deležni prednostne obravnave," je

Od jutri dalje, ko se bodo začela gradbena dela,

na prostoru zdravstvene

posta-

je parkiranje ne bo več možno. "Za zaposlene

in

obiskovalce

bo

poleg obstoječih

parkirišč okrog Zadružnega doma vzpostavljeno

čas

novo

začasno

gradnje pri blokih

vo hišo ob

cesti

proti

za

parkirišče
novo

za

Freliho-

Račevi," je razložil

občani

župan. Občina je sočasno začela urejati

bo

središče

za-

končanjem

zagotovili

kraja,

še

kjer

bodo

v

prihodnje

dodatna parkirišča.
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V Nemčiji število zaposlenih na skrajšanem delovniku
upadlo za milijon
29.09.2020 10:25

München, 29. septembra (STA) - Število zaposlenih v Nemčiji, vključenih v shemo
skrajšanega delovnega časa, je septembra občutno upadlo. Potem ko je bilo avgusta pri
4,7 milijona, je bilo ta mesec pri 3,7 milijona, v novi raziskavi ugotavlja münchenski
inštitut Ifo.
Septembra je bilo tako na skrajšanem delovniku v največjem gospodarstvu v območju evra 11
odstotkov delovno aktivnih, kar je tri odstotne točke manj kot avgusta.

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

"Skrajšan delovnik počasi upada, a je delež zaposlenih v industriji po skrajšanem delovniku še
naprej visok," je pojasnil Sebastian Link, ki je v Ifu zadolžen za trg dela.
V proizvodnji je bilo septembra po ocenah Ifa 1,47 milijona zaposlenih še vedno vključenih v
shemo skrajšanega delovnega časa, kar predstavlja 21 odstotkov delovne sile. Med ponudniki
storitev jih je bilo 1,23 milijona ali 12 odstotkov, v trgovini pa 406.000, kar predstavlja devet
odstotkov zaposlenih v panogi.
V gradbeništvu je bilo na skrajšanem delovniku le 5000 ljudi, kar predstavlja en odstotek
zaposlenih.
Nemci so shemo skrajšanega delovnika prvič preizkusili med finančno in gospodarsko krizo
pred dobrim desetletjem. Na voljo je vsem podjetjem, ki se prijavijo pri zvezni agenciji za delo.
Pred koronsko krizo so se lahko vanjo vključila podjetja, ki so poročala, da je ogroženih vsaj
33 odstotkov njihovih zaposlenih, nato pa so nemške oblasti ta prag znižale na 10 odstotkov.
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S pravimi orodji v gradbeništvu
prihranite čas in denar
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

29.09.2020 | 09:11

V Sloveniji je gradbeni sektor, ki ga večinoma sestavljajo
mala in srednje velika podjetja, gonilo gospodarske rasti. V
zadnjih nekaj letih se je gradbena panoga spreminjala in
soočala s številni izzivi, sedaj pa ima priložnost za resnično
rast z modernizacijo. Učinkovitost virov, kratki roki, omejeni
proračuni so ključna vprašanja, ki pestijo gradbeni sektor.
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Kljub temu, da gradbeni sektor zelo počasi vpeljuje procesne in
tehnološke inovacije, je digitalna transformacija nedvomno
ključni dejavnik za uspeh. S pravimi orodji je mogoče doseči
prihranke in večjo produktivnost. Osnova za to je učinkovita
izmenjava informacij med vsemi vključenimi v projekt. Zato je
pomembno, da lahko informacije hranimo in kasneje lažje
dostopamo do njih, ne glede na to, kje smo – PlanRadar,
oblačna SaaS rešitev, to omogoča. PlanRadar, rešitev za
gradbene in nepremičninske projekte, zagotavlja dostop do
trenutnih načrtov, dokumentov, terminov in kontaktov. Omogoča
tudi enostavno dodeljevanje nalog in komunikacijo v realnem
času.
Poleg vseh funkcij, ki jih platforma PlanRadar že nudi
uporabnikom, bo posodobljena platforma omogočala tudi, da se
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Informacijski modeli gradbenih objektov (BIM) obdelujejo v
skladu s standardom IFC. Tako bodo lahko različne informacije o
gradbenem projektu (napake, naloge in druge informacije)
prikazane na 3D modelu objekta. Pregledovalnik BIM pri
platformi PlanRadar bo, v kombinaciji z zanesljivim 3D prikazom
podatkov, zagotavljal večjo preglednost, posledično pa prihranek
časa in denarja. Brezplačno preizkusite platformo PlanRadar in
redefinirajte način gradnje! Več informaciji je na voljo
na www.planradar.com.
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»Ko Stržen vračamo v njegovo naravno strugo,
izboljšujemo najpomembnejši habitatni tip«
S projektom Life Stržen Notranjski park ne obnavlja le struge Stržena na Cerkniškem
jezeru, pač pa tudi vzpostavlja gnezditveni prostor za skrivnostno bobnarico in ureja
infrastrukturo za obiskovalce – V okviru projekta so priložnost dali tudi lokalnim
turističnim vodnikom
Objavil-a na spletu Notranjsko primorske Novice - torek, 29. septembra 2020

Irena Likar v Notranjskem regijskem parku dela kot vodja projekta Life Stržen, s katerim med drugim vračajo strugo
Stržena v njen naravni vijugast tok, s čimer želijo zaščiti redek habitatni tip presihajoče jezero. Poleg tega skrivnostni ptici
bobnarici in ostalim pticam, ki za življenjski prostor potrebujejo trstičje, urejajo območje, na katerem bodo te v miru
gnezdile. Za obiskovalce urejajo usmerjevalno infrastrukturo z zanimivimi in poučnimi vsebinami, saj želijo obiskovalce
preusmeriti stran od najobčutljivejših predelov Cerkniškega jezera. Sodelujejo tudi z lokalnimi vodniki, ki svoje aktivnosti
predstavljajo na tematskih vikendih in na podlagi odzivov obiskovalcev dopolnjujejo svojo ponudbo, obenem pa tudi

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

´testirajo´, koliko so njihove aktivnosti in ponudba zanimivi za obiskovalce.
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Irena Likar (Notranjski regijski park) med ogledom posegov za renaturacijo Stržena na Cerkniškem jezeru.

Strugo Stržena na jezeru ste že spravili v stari okljuk, vseh del pa zaradi vremena niste mogli končati.

Obnova Stržena je omejena na dovoljeno obdobje izvedbe. Kot to velja za koscu prijazno košnjo, se lahko gradbena dela začnejo
izvajati s 1. avgustom. Dejanski čas izvajanja v tem dovoljenem obdobju pa je odvisen od vremenskih razmer oziroma padavin.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Začetek lanskega avgusta je bil precej deževen, kar je močno oteževalo gradbena dela, a smo cilj lanskega leta vseeno dosegli. V
celoti smo izkopali dvojni okljuk Stržena v Ključih. V sredini septembra je izvajalcu v zadnjih dnevih pred dvigom vodne gladine
uspelo izdelati čep, s katerim smo zaprli zgornji del kanala in vodni tok Stržena preusmerili v izkopan okljuk, tako da ta zdaj
vijuga po svoji naravni poti.

V letošnjem letu smo nameravali dokončati obnovo struge. Izvajalec je konec julija na jezero pripeljal mehanizacijo. Vse je bilo
pripravljeno za začetek del, vendar nam vreme ni bilo naklonjeno. Izjemno deževen avgust in posledično visok vodostaj jezera
nam je v letošnjem letu prekrižal načrte. Za dokončanje del potrebujemo dva do tri tedne sušnega obdobja. Zemljino, ki je bila
izkopana v lanskem letu, je treba prepeljati do umetno izkopanega kanala in ga z njo zasuti, pred tem pa iz njega izloviti ribe in
rake. Upamo, da nam to uspe narediti naslednje leto oziroma najpozneje do konca projekta v letu 2022. Načeloma bi dela lahko
izvajali tudi pozimi, vendar je tudi ta odločitev odvisna od zime, padavin in temperatur, ki pogojujejo nosilnost terena.

Ljudem ves čas zagotavljate, da je poseg v naravo res velik, da pa si bo narava opomogla. Kako veste?
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Izhajamo iz izkušenj, ko smo pilotno v prvotno strugo preusmerili 700 metrov zgornjega toka Goriškega Brežička in Tresenca.
Trstičje je takoj pognalo, v nekaj letih pa ni bilo več videti sledi posega. Pričakujemo, da bo tako tudi v Ključih. Moram še
poudariti, da je bila terenu v Ključih prilagojena tudi izvedba del in strojna mehanizacija. Prvi stroji, s katerimi je izvajalec
nameraval delati, so bili neustrezni in pretežki, zato je v tujini najel manjše specialne stroje na gosenicah, da je tako zmanjšal
pritisk na tla. Na terenu smo ves čas močno pazili na to, da bi v čim manjši meri poškodovali travno rušo, ki hkrati tudi doprinese
k nosilnosti terena. Izvajalec je našel zanimivo rešitev. Pod gosenice strojev so polagali ogromne železne plošče, tako da je bila po
zaključku del na tem območju ruša skoraj nedotaknjena. Ocenjujem, da se čez tri leta po zaključenih delih na območju Ključev ne
bo več opazilo sledi posega.

V okviru projekta Kras.Re.Vita podobno zgodbo pišejo še na drugem koncu jezera. Gre za velik gradbeni poseg, ki pa ga
opravičuje skrb za naravo.

Cerkniško jezero je gotovo eno najpomembnejših presihajočih jezer na svetu. Zaradi svoje redkosti je habitatni tip presihajoča
jezera v varovanju narave prednostno obravnavan. S tem, ko Stržen vračamo v njegovo naravno strugo, izboljšujemo ta prioritetni
habitatni tip. Na hidrologijo presihajočega jezera vplivamo predvsem s podaljšanjem nižinskega vodotoka, ki je izredno
pomemben za vodne in obrežne združbe rastlin in živali. Vodotoki na Cerkniškem polju so v času, ko jezero presahne, edino
zatočišče za vodne živali. Verjamem, da bo rezultat naših prizadevanj na dolgi rok prinesel večjo korist od trenutne škode zaradi
gradbenega posega.

Eden od ciljev projekta Life Stržen je skrb za izjemno redko ptico bobnarico.

Obnova Stržena je srce projekta, ker pa je zraven okljuka v Ključih edino gnezdišče bobnarice v Sloveniji, je del aktivnosti
namenjen temu, da ji tam uredimo ustrezen gnezditveni prostor. Na izbranih zemljiščih v lasti parka bomo prilagodili upravljanje.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zemljišča bodo izvzeta iz ukrepov za kosca, ki jih je treba kositi poleti. Na teh zemljiščih se bo upravljanje prilagodilo tako, da se
bo vzpodbujalo rast navadnega trsta, ki oblikuje trstičje. Bobnarica potrebuje trstičje, da se v njem skrije in ustvari gnezda. Ko
gnezdi, potrebuje mir. Zavod za ribištvo Slovenije je zato na tem območju prepovedal ribolov, notranjske lovske družine pa so že
prej omejile lov na race in ga odprejo oktobra, mesec pozneje kot je dovoljeno z zakonodajo.

Ocenjujemo, da na jezeru živi največ deset bobnaric, od tega trije samci. Za bobnarico je namreč značilno, da ima samec lahko več
samic. To pa ne pomeni, da tam urejamo območje samo za deset ptic. Bobnarica je namreč krovna vrsta trstičja, kar pomeni, da se
z ustrezno ureditvijo njenega življenjskega prostora izboljšajo pogoji za življenje vseh ostalih organizmov, živečih v poplavnem
trstičju.

Želeli smo jo tudi ujeti in ji namestiti GPS-oddajnik, kar pa nam nikakor ni uspelo. Kljub naporu strokovnjakov iz Društva za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in kolegov iz tujine, se je jezero izkazalo za preveč zahteven teren za tak podvig, ptica
pa je izjemno spretna. Z lovom tako ne bomo več nadaljevali.
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Naravo varujete tudi tako, da obiskovalce usmerjate na manj občutljive predele.

Stremimo k temu, da bi večino obiskovalcev nevsiljivo preusmerili iz najbolj občutljivih predelov na njegovo obrobje. Na ta način
lahko užijejo lepoto jezera in neokrnjeno naravo, ne da bi zahajali v njegovo osrčje. S tem poleg varovanja narave zmanjšujemo
tudi konﬂiktne situacije, saj je zahajanje obiskovalcev vsepovsod nemalokrat povzročalo slabo voljo pri lastnikih zemljišč.

Vzpostavili smo nadzor na jezeru in spremljamo obnašanje obiskovalcev. Obiskovalce, ki z vozili zahajajo na občutljiva območja,
o nepravilnostih obveščamo tako ustno kot pisno prek obvestil. Osredotočili smo se predvsem na vožnjo z vozili po požiralnikih
ter avtodome. Že s samimi obvestili in prisotnostjo na jezeru smo uspeli zmanjšati pritisk in vožnjo v naravnem okolju.

Dodatno smo uredili pot Drvošec z usmerjevalno interpretacijskimi točkami in opazovalnicami, ki smo jih postavili vse do
Zadnjega kraja. Notranjski regijski park je uredil tudi kolesarske poti. Če so se obiskovalci prej po jezeru sprehajali povsem brez
informacij in brez podpore infrastrukture, lahko zdaj ob obisku že brez vodnika ogromno izvedo o naši naravi in njenih
posebnostih. To bomo še nadgradili z ureditvijo centra za obiskovalce, ki ga na vstopu na jezero gradi občina Cerknica, notranjo
interpretacijo pa oblikuje in ﬁnancira Notranjski park iz kohezijskega projekta Kras.Re.Vita.

Načrtovanih pomolov pa ne bo?

Ne, v času priprave arhitekturnih projektov se je spremenila gradbena zakonodaja. Upoštevajoč značilnosti jezerskega dna,
geologije in hidrologije jezera pontonov na jezero ni mogoče umestiti v okviru pogojev gradbene zakonodaje. Namesto pontonov
bomo vstopno točko na jezero obogatilo z dodatnimi interpretacijskimi točkami. Razmišljamo o ureditvi, ki bi bila zanimiva za
najmlajše.

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

Notranjski park je ne le varuh narave, pač pa tudi nosilec razvoja turizma na Cerkniškem.

S tematskimi vikendi vzpodbujamo razvoj lokalnih turističnih produktov. Sredstva za plačilo vodnikov zagotavlja projekt Life
Stržen, zato so trenutno vodenja za obiskovalce brezplačna, plačajo le najem kanuja ali drugih pripomočkov, ki se jih za aktivnost
rabi. Za aktivnosti je veliko zanimanja, kar kaže na to, da so programi zanimivi. Kljub temu jih na podlagi odzivov udeležencev
dopolnjujemo. Poleg tega povezujemo ponudnike, na primer nekoga, ki interpretira zgodbe, z drugim, ki nudi domače prigrizke,
pa s tretjim, ki vozi z lojtrnikom. Naš cilj je, da razvijejo produkte, ki bodo samozadostni, da bodo lahko vodniki z njimi ustvarjali
prihodek in bodo sami preživeli na trgu. Zagotovo pa je naša prednost v tem, da v hiši skrbimo tako za turizem kot varstvo narave
in so vsi koraki kot tudi aktivnosti, ki jih izvajamo, preplet obojega. Iva Žitko
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