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Slovenija:

Internet Naslov Galerija Božidarja Jakca letos v znamenju 60-letnice kiparske Forma vive

Zaporedna št.
1

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Kultura; 9. 2. 2021

Avtor STA

Teme potres

Povzetek
...opozorili, da so morali letošnji razstavni spored prilagoditi neuporabnosti stare stavbe, v kateri deluje njihov Lamutov 
likovni salon. To so namreč nedavni  sunki na Hrvaškem poškodovali do te mere, da tam letos ne načrtujejo potresni
razstav. Del tamkajšnjih razstav so prenesli v druga razstavišča Galerije Božidarja... 

Internet Naslov Sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami

Zaporedna št.
2

Medij Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum Novice; 9. 2. 2021

Avtor Sanja Verovnik

Teme Inženirska zbornica Slovenije , Inženirski dan , Svetovni dan inženirjev

Povzetek

...SHUTTERSTOCK Sanja Verovnik Sanja Verovnik 10.02.2021, 00.01 Mail icon Twitter icon Instagram icon Facebook 
icon  ( ) tokratni slovenski in svetovni , 4. marec, namenja predstavitvi Inženirska zbornica Slovenije IZS inženirski dan
rešitev za sobivanje s  in drugimi naravnimi nesrečami. Slovenski inženirski dan, osrednji strokovni dogodek potresi
zbornice, ki je lani... 

Tisk Naslov Slabo bivalno okolje prinaša težave

Zaporedna št.
3

Medij Dnevnik - Moj dom, Slovenija Stran: 3 Površina: 209 cm2

Rubrika, Datum Oglas; 10. 2. 2021

Avtor Tomaž Bukovec

Teme Inženirski dan

Povzetek
...pišemo v članku o toploizolacijskih sistemih. In če sem začel ta uvodnik z monoksidom, naj končam z varstvom pred 

. Letošnji , 4- marec, je namenjen predstavitvi rešitev za sobivanje s  in drugimi potresi inženirski dan potresom
naravnimi nesrečami, ob tem pa ne smemo pozabiti, daje temeljno varstvo pred potresi protipotresna gradnja.... 

Tisk Naslov Primerni tako za individualne kot za večstanovanjske objekte

Zaporedna št.
4

Medij Dnevnik - Moj dom, Slovenija Stran: 14 Površina: 705 cm2

Rubrika, Datum Oglas; 10. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...Tem izsledkom sledi še ocena, koliko projektnih faz bo potrebnih za izvedbo sanacije ob upoštevanju aktualnih 
tehničnih in požarnih smernic ter veljavne . Nadaljevanje na strani 16 Nadaljevanje s strani 14 gradbene zakonodaje
Kot je razložil še gradbeni inženir Aleš Kovač, morajo natančni analizi objekta obvezno slediti še... 

Tisk Naslov Sobivanje s potresom in drugimi naravnimi nesrečami

Zaporedna št.
5

Medij Dnevnik - Moj dom, Slovenija Stran: 20 Površina: 173 cm2

Rubrika, Datum Priloga Moj dom; 10. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme Inženirska zbornica Slovenije , Inženirski dan , Svetovni dan inženirjev

Povzetek
...Slovenski  2021 Sobivanje s  in drugimi naravnimi nesrečami  (inženirski dan potresom Inženirska zbornica Slovenije

) letošnji slovenski in svetovni , 4. marec, namenja predstavitvi rešitev za sobivanje s  in IZS inženirski dan potresom
drugimi naravnimi nesrečami. Glavna tuja govorca na plenarnem delu konference... 
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Tisk Naslov Kdo (in zakaj) ne mara arhitekturnih natečajev

Zaporedna št.
6

Medij Delo, Slovenija Stran: 17
Površina: 1.154 cm
2

Rubrika, Datum Panorama; 10. 2. 2021

Avtor Saša Bojc

Teme
Gradbeni zakon , Zakon o urejanju prostora , Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor 
Slovenije

Povzetek

...urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture), dozdajšnja zakonska ureditev ni povzročala večjih težav. »Ministrstvo 
govori, da ureditev natečajev spada v  in . Oba sta v postopku sprememb, pri gradbeni zakon zakon o urejanju prostora
obeh se končuje medresorsko usklajevanje, besedili sta znani, a v nobenem ni spremembe, ki bi nadomestila 
ukinitev... 

Tisk Naslov Kandidat za projektiranje regijskega vodovoda

Zaporedna št.
7

Medij Štajerski tednik, Slovenija Stran: 6 Površina: 442 cm2

Rubrika, Datum Gospodarstvo; 9. 2. 2021

Avtor Mojca Zemljarič

Teme Projektiranje

Povzetek
...Spodnje Podravje S kom in v kakšnem obsegu posluje projektivni biro Lineal Kandidat za  regijskega projektiranje
vodovoda Mariborski projektivni biro Lineal, ki se poteguje za  spodnjepodravskega vodovoda, veliko projektiranje
posluje z naročniki izjavne sfere. Iz aplikacije Erarje razvidno, da so Lineal... 

Tisk Naslov Pester nabor programov z osnovo za zaposlitev ali za nadaljevanje šolanja

Zaporedna št.
8

Medij Štajerski tednik, Slovenija Stran: 29
Površina: 1.034 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 9. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje

Povzetek
...letu vabimo k vpisu v naslednje programe: štiriletno srednje strokovno izobraževanje SSI: STROJNI TEHNIK: strojni 
tehnik se ukvarja s konstruiranjem in  posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. projektiranjem
Upravlja in nastavlja numerično vodene obdelovalne in druge stroje ter naprave. Obvlada računalniške... 

Internet Naslov Novi gradbeni zakon razdvaja arhitekte in inženirje

Zaporedna št.
9

Medij Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum Ostalo; 9. 2. 2021

Avtor STA

Teme
Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti , 
Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek

...Osnutek zakona je bil v avgustu lani v javni obravnavi, nato je bila ta za 10 dni podaljšana med drugim na predlog 
 Slovenije ( ) in  ( ). Arhitekti: Ukinja se potrebo Zbornice za arhitekturo in prostor ZAPS Inženirske zbornice Slovenije IZS

po arhitekturni strokiV  v celoti zavračajo zakonski predlog, ker po njihovem mnenju ukinja potrebo po ZAPS
arhitekturnem načrtovanju grajenega... 

Tisk Naslov Bernard Sadovnik: "Za Globasnico, v kateri vsi radi živimo!"

Zaporedna št.
10

Medij Novice - Koroška, Slovenija Stran: 2 Površina: 735 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 5. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje

Povzetek
...Parovca uspešno zaključili in s tem vso Globasnico v letu 2019 zaščitili pred ponovnimi poplavami in pred milijonsko 
škodo. Letos nadaljujemo z novo stopnjo  in linearne širitve globaškega potoka iz Globasnice v Podroje. projektiranja
Za Večno vas in Podjuno pa poteka strokovna raziskava, ki naj razjasni nevarnost poplavin... 
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Sta.si 09.02.2021 
Tuesday, 11:11Country: Slovenia

https://www.sta.si/2865271/galerija-bozidarja-jakc... 1 / 1

Galerija Božidarja Jakca letos v znamenju 60-
letnice kiparske Forma vive
V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, kjer so z novo oziroma 15. postavitvijo v Grafičnem kabinetu Bogdana 
Borčića v ponedeljek začeli razstavno leto, bodo z razstavo Re-Forma viva junija zaznamovali 60-letnico tamkajšnje 
Forma vive. Julija bodo pripravili še 29. bienalni Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva.

Po podatkih kostanjeviške galerije bodo aprila gostili pregledno razstavo Dragica Čadež: Zgodba o lesu in glini, ki so jo 
pripravili v Mestni galeriji Ljubljana. Umetnica je bila tudi udeleženka Forma vive, in sicer prvič leta 1966, leta 2017 pa je 
rekonstruirala gornji del svojega takratnega dela.

Maja bodo odprli razstavi Moebiusov pasijon mednarodno uveljavljenega tandema, ki ga sestavljata Aleksij Kobal in 
Manca Ahlin, in samostojno razstavo Eve Sajovic All Rise for the Planet.

Avgusta bodo v sklopu predstavljanja likovnim umetnikov Dolenjske in Posavja pripravili predstavitev oziroma dialoško 
razstavo dveh tamkajšnjih mlajših umetnic Tajde Novšak in Lee Culetto, septembra pa se bodo posvetili sodelovanju z 
zagrebško Moderno galerijo.

Skupaj s to bodo pripravili razstavo Pomen Zagreba za slovensko slikarstvo med letoma 1927 in 1941, ki bo prikazala 
študijske vezi med slovenskimi študenti zagrebške likovne akademije in povezave z njihovimi najbolj pomembnimi 
profesorji v obdobju med obema vojnama. Septembra bo sledila še razstava kiparja in večmedijskega umetnika Tomaža 
Furlana.

Razstavno leto bodo končali z oktobrskim odprtjem gostujoče razstave Damnatio memoriae oziroma Obsodba spomina 
Darija Petkovića, ki so jo pripravili v zagrebški Galeriji Vladimir Bužančić, ki deluje v okviru Kulturnega centra Novi 
Zagreb.

V kostanjeviški galeriji so opozorili, da so morali letošnji razstavni spored prilagoditi neuporabnosti stare stavbe, v kateri 
deluje njihov Lamutov likovni salon. To so namreč nedavni potresni sunki na Hrvaškem poškodovali do te mere, da tam 
letos ne načrtujejo razstav. Del tamkajšnjih razstav so prenesli v druga razstavišča Galerije Božidarja Jakca-

Kostanjeviška galerija bo letos pripravila tudi več razstavnih gostovanj in sicer v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in Murski 
Soboti.

 

Sta.si 09.02.2021 
Torek, 11:11Država: Slovenija

https://www.sta.si/2865271/galerija-bozidarja-jakc... 1 / 1
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Sobivanje s potresi in drugimi 
naravnimi nesrečami 

Odpri galerijo 

Shutterstock 

10.02.2021, 00.01 

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) tokratni slovenski in svetovni inženirski dan, 

4. marec, namenja predstavitvi rešitev za sobivanje s potresi in drugimi 

naravnimi nesrečami. 

Slovenski inženirski dan, osrednji strokovni dogodek zbornice, ki je lani k udeležbi v Cankarjevem domu 

pritegnil skoraj 2000 članov s področij gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, geodezije, rudarstva in 

geotehnologije, inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometa in prometnega inženirstva, bo letos 

premierno izveden v digitalni obliki. 

Vecer.com 09.02.2021 
Torek, 00:01Država: Slovenija

https://www.vecer.com/kvadrati/sobivanje-s-potresi... 1 / 3

Vecer.com 09.02.2021 
Torek, 00:01Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/kvadrati/sobivanje-s-potresi...

5

https://www.vecer.com/kvadrati/sobivanje-s-potresi-in-drugimi-naravnimi-nesrecami-10234761
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Slovenski inženirski dan bo 4. marca potekal v digitalni obliki. Dogodek bo namenjen strokovnjakom s področij gradbeništva, 

elektrotehnike, strojništva, geodezije, rudarstva in geotehnologije, inženirjem, tehnologom požarne varnosti, prometa in prometnega 

inženirstva. Shutterstock 

Prenos in izmenjava znanja 

Mag. Črtomir Remec , predsednik Inženirske zbornice Slovenije, pravi, da je Slovenski inženirski dan v 

okviru svetovnega dneva inženirjev priložnost za prenos in izmenjavo strokovnih znanj, izkušenj. "Je tudi 

priložnost, da vrhunski strokovnjaki opozorijo na izzive in ponujajo rešitve, tako kolegom inženirjem, 

katerim je dogodek primarno namenjen, posredno pa opozarjajo na pravočasno ukrepanje države, 

investitorjev in lastnikov nepremičnin. Tudi letos nagovarjamo trenutno aktualno tematiko: sobivanje z 

naravnimi nesrečami v Sloveniji," je dejal Remec. 

Vecer.com 09.02.2021 
Torek, 00:01Država: Slovenija

https://www.vecer.com/kvadrati/sobivanje-s-potresi... 2 / 3

Vecer.com 09.02.2021 
Torek, 00:01Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/kvadrati/sobivanje-s-potresi...

6

https://www.vecer.com/kvadrati/sobivanje-s-potresi-in-drugimi-naravnimi-nesrecami-10234761


































O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Na dogodku bo o svojih izkušnjah spregovoril tudi dr. Josip Galić , profesor, ki na univerzi v Zagrebu poučuje področje gradbenih 

konstrukcij in je tesno vpet v odpravljanje posledic potresa v Zagrebu (na fotografiji) in Petrinji. Epa 

Aktualne vsebine 

Glavna tuja govorca na plenarnem delu konference bosta dr. Josip Galić , profesor, ki na univerzi v 

Zagrebu poučuje področje gradbenih konstrukcij in je tesno vpet v odpravljanje posledic potresa v 

Zagrebu in Petrinji, ter dr. Johannes Kleberger , iC consulenten iz Avstrije, ki bo predstavil graditev tretje 

največje ločne pregrade na svetu v Turčiji. Skupnemu delu konference bodo sledile strokovne diskusije 

matičnih sekcij IZS. Več informacij o programskem okviru, govorcih ter prijavah na konferenco najdete na 

spletni strani www.izs.si. 

Vecer.com 09.02.2021 
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Slabo bivalno okolje
prinaša težave
Sredi januarja se je v Dobrni večja skupina ljudi zastrupila z
ogljikovim monoksidom, in to v prostoru, kjer ni bilo ogre-
valnih naprav ali drugega izvora, tako da so reševalci razmiš-
ljali, od kod seje strupeni plin sploh pojavil. V prostoru je bilo
24 ljudi, ki so kadili, dvanajst so jih morali odpeljati v bolniš-
nico. Približno ob istem času so se v planinskem bivaku na Le-

peni zastrupili štirje planinci, ki so na plinskem kuhalniku ta-
lili sneg.

V naši prilogi smo o problematiki CO že velikokrat pisali in

smo opisali tudi primer ženske, ki je bila prepričana, da k njej
uhaja CO izgaraže pod njenim stanovanjem, izkazalo pa seje,
da seje pojavil zaradi prekomernega kajenja v neprezračeva-
nem prostoru. Niti prisilno in niti z odpiranjem oken. Nekaj
podobnega seje zgodilo tudi v Dobrni, kjer seje CO v prosto-
ru pojavil zaradi kajenja in dihanja večje skupine ljudi. Pri-
mer v Lepeni pa priča tudi, kako nevarno je lahko v hermetič-
no zaprtem prostoru že samo kuhanje na plinskem kuhalni-
ku.

V tokratni prilogi piše o mikroklimi zraka Igor Šajn, direktor
podjetja Stavbna biologija Slovenije. Zrak je za življenje nujen
in to velja tudi v stanovanjih, se pa zaradi slabega prezračeva-
nja in še nekaterih razlogov v prostorih in objektih ne poja-

vljajo le težave zaradi CO, ampak tudi zaradi različnih kemi-
kalij v zraku, električnega smoga ter tudi radona, ki še zdaleč
ni tako redek pojav v slovenskih domovih. Prezračevanje je
bistveno in ima tudi v boju proti različnim okužbam izjemen
pomen, žal pa se ga tudi ob ukrepih zaradi covida prepogosto
zanemarja.

Pišemo tudi o toplotnih črpalkah, pri katerih so temeljne pri-
merna moč, pravilna izbira vira, ki ni nujno samo zrak, in

predvsem uskladitev TČ s celotno hišo, njeno izoliranostjo in
prenosom toplote ter potrebami. TČ so najbolj učinkovite pri
nizkotempera turnem ogrevanju in prenosu prek tal. Uporab-
ne so tudi pri višjetemperaturnem, vedno pa je treba slediti
pravilni moči TČ, saj se pri prešibki črpalki prepogosto vkla-
plja dodatni električni grelnik in se s tem povišujejo stroški,

premočna TČ pa je pač dražja. Pri vsakem sistemu ogrevanja
je temeljna dobra celotna izolacija objekta, vse od sten, oken,
stropov in tal s primernim sistemom prezračevanja. Pri izoli-

ranju sten so zanimive rešitve doizolacije objektov, o čemer
pišemo v članku o toploizolacijskih sistemih.

In če sem začel ta uvodnik z monoksidom, naj končam z var-
stvom pred potresi. Letošnji inženirski dan, 4- marec, je na-
menjen predstavitvi rešitev za sobivanje s potresom in drugi-
mi naravnimi nesrečami, ob tem pa ne smemo pozabiti, daje
temeljno varstvo pred potresi protipotresna gradnja. V nara-

vi ljudi pa je, da hitro pozabljamo, kar je ena večjih težav
predvsem pri obnovah, ko nemalokrat povečujemo prostore
in s tem še dodatno zmanjšamo protipotresno varnost, po-
tem pa se čudimo, zakaj se že ob rahlem tresenju začno poja-
vljati poškodbe na objektih.

Poskrbite za varno bivanje, ne pozabite na zdravo okolje in
zrak v prostoru ter seveda berite našo prilogo Moj dom.

Tomaž Bukovec
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Toplotnoizolacijski sistemi

Primerni tako za individualne kot
za večstanovanjske objekte

Še pred koncem lanskega leta je
družba JUB v okviru JUB Akademije pod
pogoji, ki jih narekujejo koronski

zapleti, organizirala spletno regionalno
konferenco, ki jo je spremljalo 95
udeležencev iz Hrvaške, BIH, Srbije,
Kosova, Severne Makedonije in

Bolgarije. Slušatelji iz vrst arhitektov,

projektantov in trgovcev z gradbenimi
materiali so se seznanili z evropskimi
tehničnimi smernicami za pravilno
izvedbo toplotnoizolacijskih sistemov,
ki se nanašajo na učinkovito rabo

energije, zaščito pred hrupom in
požarno varnost v stavbah.

Fasadni sistemi ETICS

Poleg karakteristik fasadnih sistemov JU-
BIZOL so jim Jubovi strokovnjaki predsta-
vili pravilne pristope k sanacijam fasadnih
ovojev, postopke pri sanaciji razpok ter pri-
mere dobrih praks pri izvedbah doizolacije
fasad. Vodja JUB Akademije dr. Iztok Ra-
menski je predstavil družbo JUB, njeno
mednarodno organiziranost in izvozno us-
merjenost, pri tem pa izpostavil ključne
mejnike, ki zaznamujejo častitljivo zgodo-
vino podjetja s 145-letno tradicijo. V na-
daljevanju je udeležencem podrobno
predstavil evropske tehnične smernice za

pravilno izvedbo fasadnih sistemov ETICS

(angl. External Thermal Insulating Con-

tact System), med katere sodijo tudi izola-
cijski sistemi EPS in XPS, ki se ponašajo z
odličnimi toplotnimi karakteristikami, vi-
soko obstojnostjo in dolgo življenjsko do-
bo. Pri izvedbi kontaktnih fasad, ki so pri-
merne tako za individualne kot za večsta-
novanjske objekte, morajo vgrajeni mate-
riali zadoščati vsem zakonskim zahtevam
in standardom, da bi stavbam nudili učin-
kovito toplotno in zvočno zaščito ter po-

žarno odpornost. Tako morajo proizvajalci
fasadnih sistemov ETICS za svoje gradbe-
ne proizvode pridobiti evropsko tehnično
oceno ETA (angl. European Technical As-
sessment), pri čemer je vzpostavljen tudi
ustrezni nadzor nad proizvodnjo v obratu.

Šest komponent

JUB je s fasadnimi sistemi JUBIZOL na

domačem in tujih trgih prisoten že dese-
tletja. Sistem JUBIZOL je sestavljen iz šes-
tih komponent - izolacijske plošče, lepila

za izolacijo, osnovnega ometa, armime

mrežice, osnovnega premaza in dekora-
tivnega ometa. Strokovnjaki v Jubu ob-
jekte pred sanacijo dobro pregledajo in
preverijo, kateri materiali so v njih vgra-
jeni, kakšni so bili načini lepljenja in si-
dranja izolacije ter kako so izvedeni deta-

jli na stikih fasadnega ovoja s fasadnimi
odprtinami, kot so okna in okenske poli-

ce, nadstrešnice ter drugi stavbni ele-
menti. Za izvedbo diagnostike objekta je

treba najprej preveriti stanje ter izvesti
več testiranj in meritev, ki pokažejo, v
kakšni kondiciji je fasadni ovoj. V Jubu za

te namene uporabljajo različna orodja in
sodobne naprave, s katerimi je na objek-
tih mogoče meriti stopnjo vlage in ugota-

vljati morebitno prisotnost plesni in alg,
odčitati temperaturo in odkriti toplotne

mostove (termovizija), ugotavljati obsto-
ječo barvno nianso fasade ali pa z njimi
preverjati dimenzije in druga zatečena
stanja na objektu (naprava leica in dron).

Tem izsledkom sledi še ocena, koliko
projektnih faz bo potrebnih za izvedbo
sanacije ob upoštevanju aktualnih teh-
ničnih in požarnih smernic ter veljavne
gradbene zakonodaje.

Nadaljevanje na strani 16
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Nadaljevanje s strani 14

Kot je razložil še gradbeni inženir Aleš Ko-
vač, morajo natančni analizi objekta obve-
zno slediti še popisi za izvedbo del, ki so za
investitorja in projektanta zelo dragoceni,
saj s predvidenimi količinami materiala in
storitev izvajalcev ponujajo informativni
stroškovni izračun za celotno izvedbo del.

Doizolacija iz prakse
Šolska primera dobre sanacije fasade
ETICS s sistemom doizolacije je udeležen-
cem predstavil gradbeni inženir Ivica
Vlahek, vodja tehnične službe in projektne
prodaje v družbi JUB Hrvatska, kije kot po-
nudnik tehnološke rešitve ves čas poteka
sanacij kakovostno sodeloval z investitorji
in vsemi izvajalci, ti pa so morali med ener-
getsko sanacijo na objektu ves čas tudi
medsebojno sodelovati. Doizolacija je pri-
merna za stavbe s tankim izolacijskim slo-
jem, kjer želi investitor z optimizacijo stro-
škov povečati energijsko učinkovitost in
izboljšati estetski videz objekta. Po po-

drobnem ogledu in popisu anomalij ter

izračunih gradbene fizike so investitorjem
predlagali več možnih rešitev, da so lahko
izbrali stroškovno najprimernejšo. Doizo-
liranje fasad je na Hrvaškem zelo prilju-
bljeno in je za preprečevanje velikih to-
plotnih izgub z vidika nižjih stroškov sana-
cije primerno ne le za bivanjske objekte,
pač pa tudi za vrsto javnih objektov, kot so
šole in vrtci.

Najpogostejše kritične točke
Jubov strokovnjak za fasade JUBIZOL Aleš
Kovač je udeležencem predstavil najpogo-
stejše kritične točke, ki se na objektih poja-
vljajo zaradi nepravilne izvedbe detajlov
pri fasadnih ovojih. Gre za težave s kapilar-
no vlago pri direktnem stiku tal s fasado
objekta, torej pri stiku fasadne izolacije in

armirnega sloja z asfaltom ali tlakovci, kjer

se zaradi neustrezno izvedene hidroizola-
cije vkopanega dela pod zemljino pojavlja
vlaga na podzidkih, pa tudi pri ometih in

estrihih. Opozoril je tudi na težave s toplot-

nimi mostovi zaradi nepravilne izvedbe di-
latacijskih stikov z drugimi elementi na fa-
sadnih površinah.

O tem, kako je treba pristopiti k sanacijam

razpok na fasadnih površinah ter kaj jih
povzroča, je udeležence seznanil arhitekt
Boško Vukašinovič iz družbe JUB Srbija.
Lasaste, do 0,3-milimetrske razpoke pogo-

sto niso niti dobro vidne, medtem ko so
razpoke širine do 1,5 mm na objektih že bo-
lj očitne. Statične razpoke nastanejo na fa-
sadnih ovojih zaradi krčenja in jih je mogo-
če sanirati s posebnimi univerzalnimi elas-
tomernimi materiali, (ktm)

Foto: arhiv podjetja JUB
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Slovenski inženirski dan 2021

Sobivanje s potresom in drugimi naravnimi nesrečami

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) letošnji slovenski in
svetovni inženirski dan, 4. marec, namenja predstavitvi rešitev

za sobivanje s potresom in drugimi naravnimi nesrečami.

Glavna tuja govorca na plenarnem delu konference bosta dr. Josip

Galič, profesor, ki na Univerzi v Zagrebu poučuje področje gradbe-
nih konstrukcij in je tesno vpet v reševanje posledic potresa v Za-

grebu in Petrinji, in dr. Johannes Kleberger, iC consulenten iz Av-

strije, ki bo predstavil graditev tretje največje ločne pregrade na
svetu v Turčiji. Skupnemu delu konference bodo sledile strokovne

diskusije matičnih sekcij IZS. Več informacij o programskem okvi-
ru, govorcih ter prijavah na konferenco na IZS kanalih dobite na
izs.si, linkedin in facebook.

Slovenski inženirski dan, osrednji strokovni dogodek zbornice, ki

je lani k udeležbi v Cankaijevem domu pritegnil skoraj 2000 čla-

nov s področij gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, geodezi-
je, rudarstva in geotehnologije, inženirjev tehnologov, požarne
varnosti, prometa in prometnega inženirstva, bo letos premierno

izveden v digitalni obliki. Mag. Črtomir Remec, predsednik Inže-

nirske zbornice Slovenije, pravi: »Slovenski inženirski dan je v ok-
viru svetovnega dneva inženirjev priložnost za prenos in izmenja-

vo strokovnih znanj, izkušenj. Je tudi priložnost, ko vrhunski stro-

kovnjaki opozorijo na izzive in ponujajo rešitve kolegom inženir-

jem, ki jim je dogodek primarno namenjen, posredno pa opozar-
jajo na pravočasno ukrepanje države, investitorjev in lastnikov ne-
premičnin. Tudi letos nagovarjamo trenutno aktualno tematiko in

gostimo mednarodno priznane goste, zato se veselim kakovostnih

strokovnih razprav ter predstavitev novih mejnikov inženirske

stroke s ciljem sobivanja z naravnimi nesrečami v Sloveniji.«
Več informacij na pr@izs.si

spletna konferenca 4. mane 2021 - =

Foto: arhiv IZS
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Kdo (in zakaj)
ne mara
arhitekturnih
natečajev

Zakon o javnem naročanju Predlagana ukinitev
obveznih projektnih natečajev za javne investicije
ali zmeda z zakoni ki urejajo prostor

V strokovni in splošni javnosti

razburja nameravana ukinitev ar-
hitekturnih (javnih) natečajev za
javne investicije, ki so bili doslej
obvezni pri novogradnjah javnih
objektov in gradnji na lokacijah,

kjer to zahteva prostorski akt.

Zakaj sploh spremembe in kaj bo

s tem pridobil javni prostor ozi-

roma njegovi uporabniki, smo
vprašali na ministrstvo za javno

upravo, a jasnega odgovora ni-

smo dobili.

Saša Bojc

»To področje zdaj ureja več pred-
pisov, kar je z vidika strokovne

ustreznosti predpisov neprimerno
in v praksi lahko povzroča težave.
Zdaj se spreminjajo tako zakon

o javnem naročanju, ki je sploš-
ni zakon, kot področni zakoni
s področja gradenj in urejanja

prostora, zato je to priložnost, da

problematiko ustrezno uredimo.

Tako se naše ministrstvo z mini-
strstvom za okolje in prostor že
dogovarja za način prenosa določb
in pravilno ureditev v področnem

predpisu oziroma predpisih,«
so svoje argumente na kratko

predstavili na ministrstvu za javno

upravo.
Kot na to odgovarja Tomaž

Krištof, arhitekt in predsednik

Zbornice za arhitekturo in prostor
Slovenije (ZAPS namreč pogosto
organizira javne natečaje s pod-

ročja urbanizma, arhitekture in
krajinske arhitekture), dozdajšnja
zakonska ureditev ni povzročala
večjih težav. »Ministrstvo govori,

da ureditev natečajev spada v
gradbeni zakon in zakon o ureja-
nju prostora. Oba sta v postopku

sprememb, pri obeh se konču-

je medresorsko usklajevanje,
besedili sta znani, a v nobenem

ni spremembe, ki bi nadomestila

ukinitev natečajev iz zakona o
javnih naročilih. Prav ta pa določa

upoštevanje zakona in določenih

postopkov ter obveznost javnih
natečajev pri določeni investicijski
vrednosti,« je jasen Krištof. Pri
javnih investicijah, ki dosegajo
vrednost 20.000 evrov, je treba

upoštevati zakon z objavo v urad-

nem listu, pri vrednosti 134.000

evrov je treba naročilo obvezno

objaviti v uradnem listu Evropske
unije in tako naprej, pojasnjuje so-
govornik, zato bi bilo nujno, da je

v zakonu tako kot doslej določena

tudi mejna vrednost investicije,

pri kateri mora javni naročnik raz-
pisati natečaj. Tako javni naročnik

»na enem mestu dobi vsa navodila

za uporabo različnih postopkov,
zato kontradiktornosti med različ-

nimi zakoni ni. Natančnejša navo-
dila glede natečajnega postopka pa

so seveda lahko zapisana drugje,«
je še dodal.

Od približno
140 natečajev le peščica
Obveznost javnega projektnega
natečaja je bila doslej določena
v primeru, ko je investicijska
vrednost v novogradnjo javnega
objekta presegla 2,5 milijona
evrov ali ko je to določal prostor-
ski akt. »V uradni obrazložitvi

črtanja 3. odstavka je pojasnjena
samo ukinitev določila zaradi pro-
storskega akta, ne pa tudi ukinitev,
ki zadeva investicijsko vrednost,
zaradi katere pa se izvede velika
večina natečajev,« še poudarja

sogovornik. V zadnjem desetletju
je Zaps razpisal okoli 140 javnih
arhitekturnih in urbanističnih
natečajev, a le kakšnih pet so
jih morali izvesti zaradi določil
prostorskega akta. »Če bi ostalo

pri predlagani spremembi, bi,
gledano za nazaj, to pomenilo, da
bi odpadlo več kot 130 natečajev,«
je plastično ponazoril sogovornik.

Ob tem si lahko samo mislimo,
kakšen bi bil naš javni prostor, če

bi se vselej zadovoljili z najcenejšo

rešitvijo. Javni natečaj je ne nazad-

nje zanemarljiv strošek, saj znaša

le pol odstotka stroška investicije,
hkrati pa je velika varovalka »pred

netransparentnim odločanjem o
projektantskih rešitvah, pred raz-
pisi s prilagojenimi referencami

ter pred sistemsko korupcijo na
področju javnih investicij v grad-
njo objektov«, je poudaril Krištof.

A dodal, da se obe ministrstvi,
tako za javno upravo kot okolje
in prostor, trudita najti ustrezno
rešitev, v iskanje so vključili tudi

Zaps.

Denar in prostor vseh nas

Sogovornik ob tem opozarja, da se
mnogi javni naročniki pri javnih
investicijah obnašajo samovoljno,
kot da gre za njihov denar: »A
dejansko gre za denar vseh nas in

družba ima pravico, celo dolžnost,
da pove, kako naj se njen denar

porablja. Na severu Evrope je
vsem javnim naročnikom jasno,

da je natečaj najboljša pot za
pridobitev idejnih rešitev, mnoge
župane bi bilo sram, če bi naročilo

projektiranja za lokalno šolo ali

vrtec oddali brez natečaja, zato bi
tam natečaje izvajali, tudi če ne bi
bili predpisani. V večini preostale

Evrope, ne le na vzhodu, temveč

tudi v nam bližnjih zahodnih dr-

žavah, pa je treba te stvari urediti z
zakonodajo.«

Zaps, ki razpiše največ javnih
natečajev v državi, ni edini, ki to
lahko stori. Natečaj lahko izvede
kdorkoli, a merila ostajajo enaka:

v ocenjevalni komisiji morajo biti
večinsko zastopani predstavniki
stroke, torej arhitekti, krajinski

arhitekti in/ali urbanisti, odvisno
od tipa projekta, pri mostovih in

podobnih inženirskih objektih
tudi gradbeni inženirji.

Da je rešitev čim bolj po načelih

kakovosti, strokovnosti, transpa-
rentnosti in optimalne izbire ter
predvsem v javnem interesu, paO
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na Zapsu sledijo visokim meri-

lom. O zmagovalni rešitvi odloča

ocenjevalna komisija, v katero

komisar za natečaje imenuje člane

po strogih kriterijih. Najprej,
nihče od njih se posameznega
natečaja ne more udeležiti kot na-
tečajnik. Član komisije mora med

drugim izkazovati strokovni ugled

in družbeno odgovornost, imeti
mora pomembne reference. Zaže-
lena je zastopanost obeh spolov in
tudi mlajših, manj uveljavljenih
članov, ob zadostnih sredstvih
in soglasju naročnika prav tako

uglednih strokovnjakov iz tujine.
Ob imenovanju je posebna skrb

namenjena temu, da med predla-
ganimi člani ni izrazitih osebnih

konfliktov, ki bi lahko vplivali na
ocenjevanje, ter da med njimi ni

izrazitih osebnih ali poslovnih
navezav.

Projekti, ki zadevajo
najrazličnejše uporabnike

Zaps je nazadnje razpisal tri

natečaje različnih naročnikov;

šolskega ministrstva in ljubljan-
ske občine za ureditev kompleksa
gimnazije in osnovne šole Šent-

vid, ki predvideva novo stavbo

gimnazije, novo stavbo telova-

dnice osnovne šole, obstoječo

stavbno lamelo osnovne šole,
obstoječo športno dvorano gim-
nazije ter pripadajoče zunanje
javne in športne površine, torej
več kot 7000 kvadratnih metrov,
pri čemer je načrtovano rušenje
štirih obstoječih stavb na severo-
zahodnem delu kareja. Učencem
in dijakom je treba zagotoviti še

varno pot v šolo, urediti skupne
zunanje športne površine, vsto-
pno ploščad in dvorišče gimnazi-
je. Minuli teden sta se iztekla rok

za oddajo najprimernejših rešitev

za arhitekturno in krajinsko
oblikovanje kajakaškega centra
in ureditev rekreacijskih poti na
nasipih akumulacijskega bazena
hidroelektrarne Brežice v občini
Brežice ter natečaj za urbani-
stično prenovo medicinskega

območja Vodmat v Ljubljani, ki
predvideva razmestitev, obliko-
vanje in funkcionalne usmeritve

za novo stavbo Zavoda RS za
transfuzijsko medicino, novih
objektov Univerzitetnega klinič-

nega centra Ljubljana, objekta
druge faze Medicinske fakultete

Univerze v Ljubljani ter obliko-

vanje in funkcionalno zasnovo
zunanjih površin od parkirišč do

javnih odprtih površin.
Po novem bi o njih odločali po

merilu najcenejše rešitve. Tako

kot je bila pred nedavnim po
javnem naročilu izbrana rešitev

za prenovo hotela na Brdu pri
Kranju.

Objekti, nagrajeni z najvišjimi priznanji

Objekti, zgrajeni po zmagoval-

nih rešitvah na javnih natečajih,

so tudi objekti nacionalnega in

nadnacionalnega pomena in so
pogosto nagrajeni z najvišjimi

strokovnimi nagradami v državi.

Med njimi so:
• prenova Ljubljanskega gradu

(Plečnikova nagrada)

poslovni center Eles

(Plečnikova nagrada 2019)

prenova nabrežij Ljubljanice
(Plečnikova nagrada 2018)
Islamski kulturni center
(Plečnikova nagrada

in zlati svinčnik 2020)

vrtec Kašelj (zlati svinčnik 2018

poslovno-industrijska

stavba Tem Čatež (nagrada

Prešernovega sklada 2020,
zlati svinčnik 2018)

Nordijski center Planica
(Plečnikova nagrada 2016)

stanovanjski kompleks Situla

(zlati svinčnik 2014,
Plečnikova nagrada 2014)

in še mnogi drugi.

Iz APELA ZA OHRANITEV JAVNIH NATEČAJEV,

KI GAJE SKUPAJ PODPISALO 25 USTANOV

»Javni arhitekturni natečaj je nepogrešljiv pri stavbah

lokalnega pomena, kot so šole, vrtci, upravne stavbe,
kulturne ustanove in podobno. Z njim naročnik

pridobi več rešitev, med katerimi lahko izbere tisto,
ki se najbolje umešča v prostor, spoštuje geografski

in kulturni kontekst, najbolj ustreza funkcionalnim

potrebam bodočih uporabnikov in naročnika ter je
stroškovno najbolj racionalna. Tako ima bistveno
večje možnosti, da jo bodo uporabniki in tudi lokalna

skupnost vzeli za svojo in bo upravičila investicijo.«
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Avtorji natečajne rešitve so izdelali tudi izvedbene načrte

Vrtec Kašelj, zgrajen po rešitvi, izbrani z javnim natečajem Foto arhiv Zaps

VRTEC IHAN - REALIZACIJA

Projektanta za izvedbene načrte je občina izbrala na javnem razpisu po načelu najnižje cene

H .

*"" x/
,<

■ '
- i

*mmi 4 -4%Ml jb
Vrtec Ihan brez natečaja, zgolj pojavnem naročilu (na spodnji fotografiji je realiziran objekt). Foto arhiv ZapsO
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Spodnje Podravje • S kom in v kakšnem obsegu posluje projektivni biro Lineal

Kandidat za projektiranje regijskega vodovoda
Mariborski projektivni biro Lineal, ki se poteguje za projektiranje spodnjepodravskega vodovoda, veliko posluje z naroč-
niki izjavne sfere. Iz aplikacije Erarje razvidno, da so Lineal in z njim lastniško povezana podjetja od leta 2003, odkar
Erar zajema podatke, z državo, javnimi ustanovami in podjetji ter občinami ustvarili dobrih 51 milijonov evrov prometa.

Največ so poslovali z državnim
prometnim sektorjem, to je direk-
cijo za infrastrukturo (14,5 milijona
evrov}, ministrstvoma za infra-
strukturo in promet (8,4 milijona
evrov) ter Darsom (4,6 milijona
evrov). Med občinami, ki so z Li-

nealom sklepale največ poslov, je

mestna občina (MO) Maribor, sle-

di ji MO Ptuj. Iz Erarja je moč raz-
brati, da MO Ptuj z Linealom sode-
luje vsa leta, v 18 letih je vrednost
poslov znašala 751.000 evrov.

Glede na to, kako se je z Line-

alom zapletla zgodba pri projek-
tiranju vodovoda na ormoškem
koncu, nas je zanimalo, kakšne

izkušnje imajo s podjetjem občine
na Ptujskem. Na MO Ptuj so po-
jasnili, da so pri Linealu naročali
projektno dokumentacijo za pro-
metno in komunalno infrastruktu-

ro, torej ceste, kolesarske steze,
pločnike, kanalizacijo in vodovod.
»Sodelovanje je bilo vedno korek-

tno, projekti, izvedeni po njihovih
načrtih, pa v skladu z zahtevami in

pričakovanji.«

Projektirali tudi
kidričevsko obvoznico

Podobno so povedali na občini
Kidričevo, ki je v preteklosti z Li-

nealom sklenila za 191.000 evrov

poslov, sodelovati so začeli v letu
2008. Med večjimi projekti, ki jih je

Lineal projektiral za Kidričane, sta
obvoznica in kolesarska povezava
Ptuj-Majšperk, projektirali so ne-

kaj kanalizacije in drugih manjših

projektov. Direktor uprave občine
Kidričevo Damjan Napast je dejal,

da so dobro sodelovali, nekoliko

Edini ponudnik za prui sklop projektiranja

Lineal je za celotni projekt gradnje oziroma obnove spodnje-

podravskega regijskega vodovoda že izdelal idejno zasnovo (290

km cevovodov, vodnjaki, črpališča, tehnološka in komunikacij-

ska oprema ...). To je tista dokumentacija, ki je spomladi razhu-

dila župane, saj jim je KP Ptuj v elektronski obliki ni želelo izro-

čiti. Po intenzivnem, tudi javnem pritisku je KP Ptuj občinam
zahtevano idejno zasnovo predalo, saj so bile vendarle občine

tiste, ki so dokumentacijo plačale (z denarjem iz omrežnine, ki

si gaje KP Ptuj zadržalo).

Za usek 17 sklopou 2,7 milijona evrov, za

proega milijon

Lineal je edini ponudnik, kije za projektiranje regijskega vo-

dovoda podal celovito ponudbo, za vse sklope, po vseh občinah.

Čeprav so sprva govorili, da bi projektna dokumentacija za ce-

lotni projekt (vseh 17 sklopov) stala okoli milijon evrov, so na

Linealu izračunali, da bi bilo to delo po njihovi oceni vredno 2,7

milijona evrov. Kot kažejo zadnji dogovori in izvedene aktivno-

sti, se bo projekt obnove regijskega vodovoda izvajal po sklopih,

prvi bo med drugim zajemal obnovo 72 kilometrov povezoval-

nih cevovodov in gradnjo dveh vodnjakov. Za ta prvi sklop se

je za projektiranje prijavil edino Lineal s ponudbo v vrednosti

milijon evrov.

Foto: Sta/ M 24

Lineal je edini prijavljeni ponudnik za projektiranje prvega sklopa regij-
skega vodovoda. Upati je, da se tudi na ptujskem ne bi ponovila ormoška
zgodba, ko se je rok za projektiranje s štirih razvlekel na 20 mesecev.

bolj ostra pogajanja med njimi so

bila pri projektu kolesarskih stez

- za dodatna dela, ki po mnenju

projektantske družbe niso bila

vključena v osnovno ponudbo.
Z Linealom so sodelovale ali še

sodelujejo občine Ormož (vred-

nost poslov 310.000 evrov), Vi-

dem (245.000 evrov), Gorišnica

(216.000 evrov), Središče ob Dravi

(131.000 evrov), Juršinci (48.000
evrov), Hajdina (26.000 evrov),
Majšperk (22.000 evrov), Podleh-
nik (15.000 evrov) in Destrnik z
vrednostjo posla 2.600 evrov.

Za spodnjepodravski
vodovod izdelali idejno
zasnovo

S projektivnim birojem Lineal
od leta 2015 posluje tudi Komunal-

no podjetje (KP) Ptuj, ki je uprav-
ljavec spodnjepodravskega vodo-

vodnega sistema. Vrednost del, ki

jih je Lineal izvedel za ptujsko ko-

munalo, znaša 125.000 evrov. Med
drugim so predlani izdelali idejno

zasnovo za gradnjo regijskega vo-
dovoda v vrednosti 82.350 evrov.

»Prav tako so za nas projektirali

idejno zasnovo (IZP), dokumenta-
cijo za pridobivanje gradbenega
dovoljenja (DGD) in projekt za iz-

vedbo del (PZI) za povezovalni ce-

vovod na Puhovem mostu na Ptu-

ju, za ponudbeno vrednost 15.000
evrov,« je razložil direktor KP Ptuj

Janko Širec.

Na Ormoškem
16-mesečna »zamuda«

Medtem ko na ptujskem koncu

pravijo, da so s sodelovanjem z Li-

nealom zadovoljni, pa ormoški pri-

mer kaže, da se je projektiranje vo-

dovoda, ki bi ga Lineal moral kon-

čati že jeseni 2019, vleče še danes.

Štirimesečni rok se je podaljšal v

20-mesečnega. Občina Ormož je z
Linealom za dotični posel sklenila
že šest aneksov k osnovni pogod-

bi; pet za podaljšanje roka izved-
be in enega s finančno težo okoli
12.000 evrov. Na občini Ormož so

za naš časopis povedali, da je do

zamika in dodatnega financiranja

prišlo zaradi dodatnih nepredvi-
denih del oziroma nepredvidljivih

okoliščin, ki jih predhodno ni bilo
moč predvideti.

Mojca Zemljarič
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Pester nabor programov z osnovo za zaposlitev
ali za nadaljevanje šolanja

Strojna šola Ptuj je šola z dolgo-
letno tradicijo, ki izobražuje za
pestro izbiro poklicev s področ-

ja strojništva. Izobraževalni pro-

ces na šoli odlikuje kakovosten
pouk, razumevajoči profesorji,
poučne ekskurzije, pester izbor

interesnih dejavnosti in mož-
nost vključevanja v nacionalne
in mednarodne projekte. Naši
strokovno usposobljeni učitelji

posredujejo najnovejša splošna

in strokovna znanja z inovativni-

mi učnimi metodami. Pouk, še
posebej pri strokovno teoretič-
nih predmetih, poteka v speci-

aliziranih učilnicah s sodobnimi

računalniškimi orodji. Dijaki do-
segajo uspehe na najrazličnej-
ših tekmovanjih, še zlasti pa

šola slovi po uspehih na mate-
matičnih in športnih tekmova-

njih. Dijaki se lahko v sklopu

projekta Erasmus+ vključuje-

jo v mednarodne izmenjave na
Poljsko, Portugalsko in Finsko
ter v Anglijo, Nemčijo in Franci-
jo. Po končanem šolanju na naši

šoli imajo dovolj široko teoretič-
no in praktično znanje, da lahko

ali uspešno nadaljujejo šolanje

ali pa se zaposlijo.

V naslednjem
šolskem letu vabimo
k vpisu v naslednje
programe:

• štiriletno srednje
strokovno
izobraževanje SSI:

STROJNI TEHNIK: strojni tehnik

se ukvarja s konstruiranjem in

projektiranjem posameznih stroj-

nih delov, orodij in priprav za pro-
izvodnjo. Upravlja in nastavlja

numerično vodene obdelovalne
in druge stroje ter naprave. Ob-
vlada računalniške tehnike risa-

nja, branje tehnične, tehnološke
in druge dokumentacije, osnov-
no programiranje in upravlja-

nje robotov. Glavni pripomoček

strojnega tehnika je računalnik,
osnovni materiali obdelave pa

vse vrste kovin. Strojni tehnik de-

la v zaprtih in urejenih delovnih

prostorih, delo pa ni fizično zah-

tevno, saj večinoma poteka pred

računalnikom.
Program strojni tehnik traja 4 leta

in se zaključi s poklicno maturo, ki

bo dijaku odprla vrata na višje in

visokošolske študijske programe,

z opravljenim dodatnim predme-

tom na splošni maturi pa tudi na
univerzitetne študijske programe.

• triletno
srednje poklicno
izobraževanje SPI:

OBLIKOVALEC KOVIN - OROD-

JAR: oblikovalec kovin danes

opravlja dela na računalniško vo-
denih strojih. Izdeluje raznolike

kovinske izdelke na avtomatizira-
nih strojih, od preprostih predme-

tov za vsakodnevno uporabo do

pametnih orodij, ki imajo vgra-
jene številne mehatronske kom-

ponente. Delo poteka v urejenih

zaprtih prostorih in delavnicah,
večinoma pred ekranom, kjer

preverja natančnost parametrov

in ni fizično naporno.

KLEPAR - KROVEC: osnovna de-

javnost kleparja krovca je izdela-
ti strešno konstrukcijo na objektu

in jo prekriti z ustrezno strešno

kritino. Poznati mora prednosti

in slabosti določene kritine, kak-

šen je način prekrivanja in kako

se kritino vzdržuje. Delo poteka

na strehi, dogaja se na odprtem

in na višini in je izpostavljeno vsa-
kovrstnim vremenskim razme-
ram.

INŠTALATER STROJNIH INŠTA-

LACIJ: inštalater strojnih instala-

cij montira, izdeluje in vzdržuje

hladilne, vodovodne, ogrevalne,

prezračevalne, klimatske in plin-

ske naprave. Delo je razgibano,

saj veliko časa preživi na terenu
in dela s strankami. Slediti mora
novostim v stroki, znati priprav-

ljati dele instalacijskih naprav, jih

vgrajevati, vzdrževati in pregledo-

vati.

IZDELOVALEC KOVINSKIH KON-
STRUKCIJ: izdelovalec kovinskih

konstrukcij izdeluje jeklene in

kovinske konstrukcije, ograje,

stopnišča, žerjave, mostove, kon-
strukcije skladiščnih in tovarniš-

kih prostorov. Uporablja vse vrste
varilnih naprav in specialnih oro-
dij za rezanje ter preoblikovanje
pločevine in profilov.

AVTOSERVISER: avtoserviser je

usposobljen za vzdrževanje mo-
tornih vozil in motorjev z notra-
njim zgorevanjem ter vozil na
hibridni in električni pogon. De-

lo vključuje prevzem vozila z de-

lovnim nalogom in preizkusno

vožnjo, preučitev tehnološke do-

kumentacije ter tehničnih navo-
dil za zahtevnejša popravila oz. za
uporabo računalnika. Zaposli se
v avtomehaničnih in avtoelektrič-

nih delavnicah, v proizvodnji vo-
zil, v avtoservisih in na tehničnih

pregledih vozil.

AVTOKAROSERIST: avtokaro-

serist dela pri izdelavi in monta-

ži delov avtomobilskih karoserij.

V servisni dejavnosti popravlja

poškodovane dele karoserij in jih

nadomešča z novimi. Zaposli se
v avtoservisnih, avtokleparskih in

avtoličarskih delavnicah na različ-

nih delovnih mestih.

Vsi opisani programi SPI trajajo 3

leta in se končajo z zaključnim iz-

pitom. Poudarek je na pridobiva-

nju strokovnih praktičnih znanj.
Dijaki lahko nadaljujejo šolanje

v programih poklicno tehniškega
izobraževanja (PTI).

V programih Klepar-krovec, Av-
toserviser in Avtokaroserist je
izobraževanje možno tudi po va-
jeniškem sistemu. Vajenec se
istočasno izobražuje v šoli in

usposablja v podjetju, pri tem

pa je nagrajen z vajeniško nagra-
do, lahko pa ob tem dobiva tudi
štipendijo. Nagrada in štipendi-
ja ne vplivata na druge socialne

transferje. Vajenec ob vpisu skle-
ne vajeniško pogodbo z izbranim
obrtnikom ali podjetjem, ki pa ni

obvezujoča za zaposlitev. Pri skle-
panju pogodbe jim lahko pomaga
tudi šola.O
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• poklicno tehniško
izobraževanje PTI
(3+2):

STROJNI TEHNIK (glej STROJNI
TEHNIK SSI),

AVTOSERVISNI TEHNIK: avtoser-
visni tehnik izvaja zahtevnejša
dela pri nastavljanju, vzdrževanju

in popravilu mehanskih, pnev-
matskih in hidravličnih sistemov,
naprav in njihovih sklopov na
osebnih in drugih vozilih.

V programa PTI se lahko vpišejo
dijaki z zaključenim triletnim pro-
gramom SPI. Program traja 2 leti
in se zaključi s poklicno maturo, ki

bo dijaku odprla vrata na višje in
visokošolske študijske programe,

z opravljenim dodatnim predme-

tom na splošni maturi pa tudi na

univerzitetne študijske programe.

• dveletno nižje poklic-
no izobraževanje NPI:

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH
PROCESIH: usposobi se za roč-

no obdelovanje kovin, upravljanje
in posluževanje strojev in naprav,
izdelavo enostavnih varjenih kon-

strukcij ter za pomožna dela v ko-

vinarskih poklicih.

Program traja 2 leti in se konča
z zaključnim izpitom. Po uspeš-

no končanem programu se di-

jaki lahko vpišejo v programe

srednjega poklicnega izobraževa-
nja (SPI).

Spoštovani
osnovnošolci in

starši!
Prisrčno vas vabimo na našo

Strojno šolo na informativna
dneva v petek, 12. 2. 2021, ob
9. in 15. uri in v soboto, 13. 2.
2021, ob 9. uri, ko vam bomo
predstavili naše izobraževal-
ne programe in možnosti vpi-

sa. Spoznali boste naše delo pri

pouku in različnih dejavnostih,

kam se odpravimo na ekskurzi-
je in tabore, kako deluje naša di-

jaška skupnost in še kaj.

Informativni dan bo letos pote-
kal preko videokonferenc Zo-
om - povezave lahko najdete na
spletni strani Strojne šole, ŠC
Ptuj: strojna. scptui. si.

Veselimo se druženja z vami!

K q— '
Hstroinasola

~*L.i.. J., i. l.j.. i $SM02AICCmi a

P
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B.
Lesarska šola Maribor

p Srednja lesarska in gozdarska šola

m Vi strokovna šola za les in oblikovanje
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Novi gradbeni zakon razdvaja arhitekte in 
inženirje 

09.02.2021 

Predlog novega gradbenega zakona , ki naj bi popravil in dopolnil obstoječe rešitve, da bi bili 

postopki hitrejši, je razdelil arhitekturno in inženirsko stroko, predvsem glede vodenja 

projektov. Resorno ministrstvo pravi, da je zakonski predlog v medresorskem usklajevanju in 

da bo v vladni obravnavi predvidoma marca. 

Ministrstvo za okolje in prostor predlog novega gradbenega zakona, ki bo nadomestil zakon, 

uveljavljen v letu 2018, še usklajuje. "Zakon je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja. 

Predložitev predloga na vlado je predvidena v marcu 2021," so povedali na ministrstvu. 

Osnutek zakona je bil v avgustu lani v javni obravnavi, nato je bila ta za 10 dni podaljšana med 

drugim na predlog Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice 

Slovenije (IZS). 

Arhitekti: Ukinja se potrebo po arhitekturni stroki 

V ZAPS v celoti zavračajo zakonski predlog, ker po njihovem mnenju ukinja potrebo po 

arhitekturnem načrtovanju grajenega okolja. Zaradi ukinjanja zahtev strokovne kompetentnosti vodje 

projekta bo dolgoročno povzročil izjemno škodo slovenski arhitekturi, prostoru in kulturni krajini ter 

degradiral kvaliteto našega bivalnega okolja, so prepričani. 

"Obžalujemo, da se je v sporu glede vodje projektiranja med IZS in ZAPS oziroma predvsem med 

gradbenimi inženirji in arhitekti ministrstvo za okolje in prostor namesto iskanja kompromisnih rešitev 

v celoti postavilo na stran IZS in poslovnih interesov večjih gradbenih projektantskih podjetij," so 

zapisali. 

Kot spornega izpostavljajo 14. člen, po katerem da bo lahko vodja projekta predstavnik katerekoli 

stroke, ki sodeluje pri projektu. Ker lahko gradbeno dovoljenje pridobi vodja projektiranja sam, brez 

sodelovanja drugih strok, bodo po novem možne katerekoli možnosti, kot so, da bo gradbeno 

dovoljenje za vrtec lahko pridobil inženir strojništva, za šolo inženir elektrotehnike, za bolnišnico 

statik ipd. "Strokovnost s tem izgublja ves smisel. Pri vseh primerih bo gradbeno dovoljenje za 

naštete objekte lahko pridobljeno popolnoma brez sodelovanja arhitekta," so ogorčeni v ZAPS. 

Dodajajo, da bo vodja projekta lahko arhitekta k načrtovanju povabil šele v fazi projekta za izvedbo in 

da bo takrat arhitektura podrejena rešitvam, ki jih je že določil geodet ali strojni inženir kot vodja 

projekta. "Takrat lahko arhitekt doprinese zgolj še dekoracijo," pravijo. 

Predlog po njihovem mnenju celo dopušča, da se celotna projektna dokumentacija za stavbo izdela 

povsem brez sodelovanja arhitektov. "Ministrstvo za okolje in prostor s tem dolgoročno ukinja 

potrebo po arhitekturni stroki nasploh," poudarjajo. 
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V ZAPS so tudi ostro proti določilu 32. člena, da IZS pripravi in potrdi standard, ki vsebuje strokovne 

vsebine načrtov arhitekture (standardizirane popise obrtniških del), čeprav arhitekte zastopa ZAPS, 

ne IZS. Ta člen po navedbah zbornice v praksi pomeni, da bodo v skupščini IZS predstavniki 

gradbenih, strojnih, požarnih in drugih inženirjev odločali o vsebini in obliki dela načrtov arhitekture. 

IZS: Inženirji imajo kompetence za vodenje projektov 

V IZS pravijo, da pri opredelitvah vodje projekta za ohranitev dosedanje ureditve (po trenutnem in 

tudi prejšnjem zakonu), po kateri lahko pooblaščeni inženirji nastopajo kot vodja projekta za stavbe 

in za investitorje pridobivajo tudi gradbena in uporabna dovoljenja. "Ne razumemo, zakaj je to 

naenkrat postalo sporno, saj imajo pooblaščeni inženirji znanja in kompetence, da to nalogo 

opravljajo," so v objavi na svoji spletni strani v sredo navedli v zbornici. 

Po mnenju IZS so sicer rešitve v predlogu novega zakona v delu, ki obravnava udeležence in njihova 

pooblastila, "predvsem v korist arhitektov, še posebej s pridobitvijo vodenja del, za katera po mnenju 

IZS sploh nimajo ustreznih kompetenc". "S temi spremembami je ministrstvo porušilo logična in 

strokovno podprta razmerja, vzpostavljena z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti," so 

prepričani. 

V IZS pravijo, da ministrstvo njihovih bistvenih pripomb, podanih med javno obravnavo, ni 

upoštevalo. Menijo, da rešitve v predlogu zakona nikomur ne ustrezajo, zato ne vidijo pravega 

razloga za nadaljevanje, razen če bi se ministrstvo odločilo samo za nujne spremembe veljavnega 

zakona, ki bi odpravile ključne postopkovne ovire in skrajšale postopke. Ministra Andreja Vizjaka so 

sicer zaprosili za sestanek o novem zakonu. 

Ministrstvo: Ne želimo zmanjšati vloge arhitektov, a predlog, da bi imeli še naprej ekskluzivno 

pravico voditi projektiranje stavb, ni na mestu 

Ministrstvo zavrača trditve ZAPS, da bo poseg v prostor mogoč tudi brez arhitekta. "Po novem 

predlogu se vsebina projektne dokumentacije in zahteve po načrtih s področja arhitekture prav nič ne 

spreminjajo glede na veljavno ureditev. Načrti s področja arhitekture in sodelovanje arhitektov pri 

vseh posegih v prostor in načrtovanju stavb so koristni in potrebni. V predlogu GZ-1 je spremenjena 

le določba glede zahtev za vodjo projektiranja, če pri projektiranju sodeluje več pooblaščenih 

strokovnjakov oziroma inženirjev in arhitektov," so STA navedli na ministrstvu. 

V tem primeru bo po predlogu zakona projektant določil vodjo projektiranja stavb izmed pooblaščenih 

strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektiranju, ki pa ne bo nujno arhitekt, kot je zdaj v veljavi. "Velja 

zaupati strokovnosti projektanta, da bo znal izbrati vodjo projektiranja izmed pooblaščenih 

strokovnjakov, ki sodelujejo v projektu, na podlagi referenc in znanja, ne le na podlagi tega, da je 

nekdo po izobrazbi arhitekt," pravi ministrstvo. 

Izpostavlja določbe 36. člena predloga zakona, po katerem bo projektant projektno dokumentacijo 

izdelal z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko-arhitekturnimi in drugimi rešitvami ter v 

projektiranje vključil pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje 

iz različnih področij glede na namen in zahtevnost objekta. "Torej na podlagi določb predloga GZ-1 ni 

bojazni, da arhitekti ne bi imeli pomembne vloge pri praktično vseh posegih v prostor, ki jih opravljajo 
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v skladu z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti," dodaja. 

O zahtevi ZAPS za spremembo 32. člena pa ministrstvo trdi, da bo tudi na podlagi predloga novega 

gradbenega zakona strokovno vsebino načrtov arhitekture določal ZAPS. Predlagani člen določa le, 

da standardizirane popise del, materialov in opreme za gradnjo stavb v gradbeništvu, v soglasju z 

ministrom, objavi IZS v sodelovanju z ZAPS, GZS in OZS ter drugimi udeleženci pri graditvi in 

predstavniki strokovnih organizacij. 

Ljubljana, 05. februarja (STA) 

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO. 
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Enotna lista Globasnica

Bernard Sadovnik: »Za Globasnico,
v katj vsi radi živimo!«

Globasnica S 516 glasovi je leta
2015 Enotna lista ostala naj-

močnejša stranka v Globasnici.
Tudi na županskih volitvah je v
drugem krogu Bernard Sadov-
nik premagal WoIfganga Wol-
bla (SPO), kije tedaj še tik pred
volitvami dal izjavo, da je nje-

gov cilj »preprečiti slovenskega

župana.« Wolblov cilj se ni
uresničil in zadnjih šest let je bil
župan v Globasnici Bernard Sa-
dovnik, ki to želi tudi ostati.

Kaj ste kot župan v Globasnici spre-
menili?
Bernard Sadovnik: Zadnja

leta so v Globasnici prav gotovo
bila izredno zahtevna leta, ven-

dar so zgodba uspešnica. Kot
župan sem skupaj s timom Eno-
tne liste skoraj zaključil gradnjo

kanala in s tem povezano tudi
vso obnovo infrastrukture. Od
javne razsvetljave do hitrega in-
terneta, asfaltiranja občinskih
cest in sodelovanja občine z
vodno zadrugo pri obnovi vodo-
voda pa do številnih malih pro-
jektov smo dejansko vse realizi-
rali in tudi zagotovili ogromno
milijonskih sredstev s strani de-
žele in zveze. Tudi veleprojekt

zaščite pred poplavami smo z
izgradnjo potoka Parovca us-

pešno zaključili in s tem vso Glo-
basnico v letu 2019 zaščitili pred

ponovnimi poplavami in pred
milijonsko škodo. Letos nada-
ljujemo z novo stopnjo projekti-

ranja in linearne širitve globa-
škega potoka iz Globasnice v

Podroje. Za Večno vas in Pod-

juno pa poteka strokovna razi-
skava, ki naj razjasni nevarnost

poplavin s tem prepreči morebit-
ne nevarnosti.

Še posebno ponosen sem na

izgradnjo vseh novih pešpoti v
naši občini, ki naj zagotavljajo

našim občankam in občanom
varnost. Seveda pa smo ponosni,

da smo z gradnjo kanala tudi
olepšali naše vasi in v središču

Globasnice skupaj s faro in go-
stilno Hudi uredili vaško sre-

dišče kot prostor srečanja. Z
evropskimi sredstvi pa smo kot
člani Geoparka uresničili info-

točko za kolesarje v Podjuni in
omogočili sanacijo Rozalske
votline, kije dejansko bila zame

osebno ob veleprojektu kanali-
zacije eden največjih izzivov. Z
vztrajnostjo mije uspelo, da smo

zbrali 240.000 € za sanacijo Ro-
zalske votline in s tem omogo-
čili, da je bila gora svete Heme
prikazana lani kot eden najlep-
ših krajev Avstrije. Še bi lahko
našteval številne realizirane pro-
jekte od gasilcev do društev in
drugih infrastrukturnih ukre-

pov.

Kako se je vaš vsakdan spremenil?

Vsakdan se je radikalno spre-
menil, ker je bila potrebna ob
rednem delu tudi skoraj stalna
prisotnost v občini. Velepro-

jekte, kot sem jih moral skupaj z
finančnim referentom Petrom
Hutterjem realizirati in financi-
rati v teku zadnjih šestih let v

Globasnici, tako izstopajo, da
tega v tej meri v preteklosti nik-
dar ni bilo in tudi v prihodnje
takšnih izrednih izzivov ne bo
več. Pri vseh merodajnih pogo-
vorih, pogajanjih in delovnih
sestankih sem vedno bil osebno
prisoten, tako da sem bil dnevno
skozi šest let z občani v stiku.
Lahko trdim, da sem ob delu bil
tudi že na meji zdravstvenih ka-
pacitet, ampak vse je bilo popla-

čano s tem, da smo lahko vse

uspešno zaključili v prid občank
in občanov.

Eden glavnih projektov je bil gradnja

kanala. Kaj so bili pri tem največji

izzivi?
Gradnja kanala jebila že za radi

tega velik izziv, ker je bila uspeš-

nost gradnje odvisna od lastni-
kov zemljišč. Zato sem še po-
sebno hvaležen vsem lastnikom,

da smo se lahko dogovorili za

najugodnejšo traso skozi občino
in tudi s tem znižali investicijske

stroške. Tudi gospodarska situ-
acija nam je bila naklonjena, ker
so načrtovani stroški za investi-
cijo bili bistveno višji od naju-

godnejše ponudbe pri razpisu.

To velja tudi za obresti pri kredi-

tiranju projekta. Seveda pa je bil
še poseben izziv, da je bilo po-
trebno po kanalizaciji asfaltirati

na novo skoraj vse občinske
ceste. Tu sem še posebej hvale-
žen deželni vladi, ki nam je s po-
sebnimi razpisi omogočila, da
smo bili deležni visokih dodat-
nih nepovratnih podpor. Seveda
pa je bil še poseben izziv meritev
občinskih cest, ker sem ugotovil,
da velik del občinskih cest skoraj

skozi 45 let ni bil izmerjen. Vse
to smo v sklopu kanalizacije ure-

dili. Seveda pa sem bil skoraj pri
vsaki meritvi, pri obravnavah za

hišne priključke in drugih doga-

janjih vedno osebno kot župan
prisoten. S tem smo lahko razre-

šili veliko težav na kraju samem.

Sicer nisem štel, ampak iz svojih
terminskih zapiskov lahko po-
vem, da sem v teh šestih letih
vključno z drugimi dejavnostmi
imel več kot 1500 osebnih kon-
taktov z občani.

Od zadnjih volitev ste imeli šest let
časa, da prepričate o sebi občane, ki
so tedaj še dvomili v vas. Ali vam je

to uspelo?
Vsaki občanki in vsakemu ob-

čanu, ne glede na strankarsko in
jezikovno pripadnost, sem bil na

razpolago in pomagal tam, kjer

je to bilo tudi možno. Seveda pa
zakonski okviri tudi nas župane

omejujejo in sem moral tu in tam

tudi povedati, če kaj ni bilo mo-

goče. Važno pri županovanju je,

da nedelaš kakšnih nedopustnih

izjem. Možnosti realizacije za-

dev morajo biti za vse enake. Ali
sem lahko občanke in občane z
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delom prepričal, pa bodo odlo-
čale volitve. To je najlepša oblika
potrditve in demokracije!

Sanacija Rozalske votline na gori sv.

Heme je uspela, med drugim je bila
predstavljena na televizijski oddaji
»9 Platze - 9 Schatze«. Kako želite
privabiti čim več gostov v Globasnico
in na Hemo?
Še posebno vesel sem, da mi je

skupaj z vsemi, ki so darovali za

sanacijo, uspelo dokončati sa-

nacijo Rozalske votline. To je
bila moja edina predvolilna ob-
ljuba, ki sem jo izpovedal pred

šestimi leti v votlini pri kapeli sv.

Rozalije. V času, ko dejansko

družba zanemarja človeške in
verske vrednote, je tembolj po-
membno, da ohranimo posebne
kraje, kot sta gora svete Heme in
Rozalska votlina. Ravno uspeh

pri televizijski oddaji ORFje do-
kazal, da ljudje vedno bolj iščejo

kraje miru, moči in energije. S
sanacijo sem želel omogočiti

številnim obiskovalcem, da spet

odkrijejo, da je življenje več kot
le materialnost in prizadevanje

za uspehe. Romarske poti in ro-

marski kraji so zaradi tega še

posebnega pomena. Nadpov-

prečno število obiskovalcev na

gori svete Heme po uspešni od-
daji ORFje prav gotovo dokaz za

to trditev.
Kakšne načrte imate za naslednjih

šest let?
Kot župan in kot EL želimo na-

daljevati to uspešno pot za Globa-
snico. Zato želimo še naprej

ustvarjati primerne pogoje za

skupni življenjski prostor, se pri-

zadevati za občino generacij in za

ponudbe, prilagojene družinam.
Želimo živeti varno in še naprej

podpirati prostovoljne pomoč-

nike in pomočnice ter organiza-

cije civilne zaščite. Globasnica
naj bo aktivna v internetu, da bo
s tem povezan svet z našim do-
mom. Seveda pa želimo zagoto-

viti trajnost naših edinstvenih
naravnih lepot. Globasnica piše

3500 let evropske zgodovine,

tega se moramo še bolj zavedati.

Posojilnice ni več, gostilne se zapi-

rajo. Kako boste ohranili infrastruk-

turo v občini?
Globasnica je stiščišče kultur in

srečanja. Mi dejansko samou-

mevno živimo kulturno in jezi-

kovno raznolikost, se zavedamo
naše bogate zgodovine in naše
mednarodne odprtosti. Tudi fa-

rant praznik je steber tega uspeš-

nega razvoja. Zato nam je de-
jansko vseskozi prvenstveno, da
ohranjamo infrastrukturo in kot
občina ustvarjamo primerne po-
goje za ohranitev gostiln, obrtni-
kov, trgovin in kmečkih proizva-
jalcev. To bo še poseben izziv
prihodnjega mandata

Pandemija se tudi Globasnici ni
izognila, vrtec ste morali zapreti,

sami ste bili pozitivni in v izolaciji.

Kako ste doživljali ta čas?
Pandemija je dejansko skoraj

ustavila življenje tudi v naši ob-
čini. Mi smo s posebno akcijo

uspešno pomagali občankam in
občanom pri dostavi hrane in
drugih potrebščin ter jim bili na

razpolago za vsakršno pomoč.

Boleče pa je, da kulturno življenje

ne poteka kot običajno. V tem tre-

nutku je pomembno, da se testi-
ramo in da država omogoči vsem
cepljenje. Sam nisem imel nobe-

nih simptomov, hvala bogu sem
se prostovoljno testiral in tako

odkril virus pri sebi. Seveda pa to

dejstvo še bolj krepi pravilnost

prostovoljnega testiranja in s tem

lastne zaščite in zaščite soljudi.

Kdo je še na vidnejših mestih v vašem
timu? Je uspelo vključiti mladino?

Ponosen sem na tim Enotne
liste, ki šteje 60 kandidatov in
kandidatk. Se posebej me veseli,
da smo lahko pomladili našo listo

in s tem zagotovili dolgoročnost

našega dela. K že znanim, izkuše-

nim osebam pa smo pridobili

nove kandidatke in kandidate,
tudi na čelo naše liste, med njimi

so tudi poslovodja minimundusa
in še številni drugi zelo kakovo-
stni kandidati.

Kateri so vaši volilni cilji? Kakšen bo
vaš volilni boj? Znani ste kot politik,

ki ceni oseben stik z občani.
Zelo boleče je, da tokrat zaradi

pandemije ni možno izvesti hi-
šnih obiskov, ki so izrednega po-
mena. Seveda je oseben stik z

občani pomemben in, kot rečeno,
je teh stikov v zadnjih šestih letih
bilo ogromno. Zelo vesel bom, če
bodo volilke in volilci potrdili to

našo uspešno pot s tem, da mi
bodo ponovno zaupali županova-

nje in krepili našo uspešno in
kompetento Enotno listo.
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Rezultat občinskih volitev 2015

Globasnica

(udeležba 88,59%, 1.173 veljavnih glasov)

mandatov �/- odstotkov �/-% volitve za župana

EL 7 t K> 43.99 -12.10 — ■
STO 6 f (-11 41.77 -11.47 jjjjj®, |
ČVP 2 t M) 14,24 -5.71 glasov (-72) J 27 g ./t,9l%)
l. krog županskih volitev:
Bernard Sadovnik (659 g./ 53,97%) H
Wolfgang Woll)l (562 g./ 46,03%)
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