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Pozitivna energija ljudi in okolja
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Razvoj sledi vse ostrejšim 

okoljskim zahtevam
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Je zdaj pravi čas za nakup 

ali prodajo? 

Trajnostna gradnja:
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Gradbenike vse bolj 
skrbijo razmere na 

vzhodu Evrope



Gradili bi, pa nimajo s čim 

»Ne vem, kaj se dogaja. Kljub siloviti rasti cen praktično 
na vseh področjih se ljudje množično odločajo, da bodo 
gradili,« je v nedavnem pogovoru izpostavil predstavnik 

enega od večjih podjetij v Sloveniji, ki proizvaja stavbno pohištvo. Da 
imajo zasebniki velike načrte, kaže tudi dejstvo, da je bilo lani samo 
na področju gradnje stavb izdanih za 17 odstotkov več gradbenih do-
voljenj kot leto pred tem. Prav tako se povečuje zanimanje za nakup 
nepremičnin, zlasti stanovanjskih, ki jim zaradi velikega povpraševanja 
cena vztrajno raste, medtem ko najemni trg kar noče in noče zaživeti. 

Slovenske gradbene družbe se nad pomanjkanjem dela ne prito-
žujejo. Projektov je veliko. Poleg zasebnikov investira tudi država, in 
sicer v ceste, železnice, predore, kolesarske povezave, zdravstveno 
infrastrukturo … Pa vendar ni vse tako rožnato, kot bi lahko sklepali 
na prvi pogled. 

Potem ko pandemija, ki je temeljito premešala štrene skorajda v 
vseh panogah in ugasnila marsikatero podjetje, gradbincev ni zelo 
prizadela in so že mislili, da se bodo razmere umirile in se vrnile na čas 
pred kovidom, je izbruhnila vojna v Ukrajini in vse postavila na glavo. 
Kot pravi prvi mož Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala (ZGIGM) na Gospodarski zbornici Slovenije Gregor Ficko, je 
stanje trenutno kaotično in prav ničesar ni mogoče napovedati. 

Zgoraj omenjeno podjetje stavbnega pohištva bi sicer lahko v tem 
času, ko vse več ljudi povprašuje po njihovih izdelkih, občutno zvišalo 
prodajo in s tem tudi prihodke, a se zelo verjetno to ne bo zgodilo. 
Poleg že leta znanih težav s pomanjkanjem ustrezne delovne sile se 
slovenske gradbene družbe danes soočajo še s pomanjkanjem surovin 
in izjemno dolgimi dobavnimi roki, pa tudi z nepredstavljivo rastjo 
cen materialov, na primer železa in bakra, cementnih in izolacijskih 
materialov, pa tudi cen goriva in drugih energentov, hrane in praktično 
vseh osnovnih dobrin. Kot so za Finance povedali v Spektri Invest, ki 
gradi stanovanjsko stolpnico v Ljubljani, se jim je gradnja podražila za 
okoli 35 odstotkov, zato so se odločili s 1. aprilom podražiti še nepro-
dana stanovanja. Kot vedno bomo najkrajšo zelo verjetno potegnili 
končni kupci. 

Andreja Šalamun, 
glavna in odgovorna urednica

Tematska izdaja
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Gradbenike 
vse bolj skrbijo 
razmere 
na vzhodu 
Evrope 
Avtorica: Andreja Šalamun 

 
Če pandemija zaradi virusa SARS-CoV-2 gradbe-
nikov ni zelo prizadela, pa so ob vojni v Ukraji-
ni veliko bolj pesimistični. »Trenutno je stanje 
kaotično in prav ničesar ne moremo napoveda-
ti,« pravi mag. Gregor Ficko, direktor Zbornice 
gradbeništva in industrije gradbenega materiala 
(ZGIGM) na Gospodarski zbornici Slovenije. 

Tako lani kot predlani so 
slovenske gradbene družbe 
poslovale relativno stabilno. 

Zaradi narave dela, ki je omogočala 
upoštevanje ukrepov za preprečeva-
nje širjenja okužb s koronavirusom 
SARS-CoV-2, podjetjem večinoma ni 
bilo treba zapirati vrat in so lahko 
nemoteno delovala. »Zagnali so se 
nekateri veliki projekti, kot so drugi 
tir, tretja razvojna os, zelo intenzivna 
je tudi stanovanjska gradnja, in sicer 
tako zasebna kot tudi preko javnega 
sklada, veliko se je gradilo prometne 
infrastrukture …,« našteje Gregor Fic-

ko. Doda, da je vse to zelo pozitivno 
vplivalo ne le na panogo gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala, 
ampak na celotno gospodarstvo in 
na rast BDP. Gradbeništvo ima namreč 
precej močne multiplikativne učinke. 
»Menili smo, da se bo stanje z umi-
ritvijo kovida, ki je vplival predvsem 
na trg gradbenih materialov in suro-
vin, umirilo, in sicer tako glede rasti 
cen kot dobavnih rokov, žal pa je to 
postavila na glavo kriza zaradi vojne 
v Ukrajini. Prav tako nam štrene me-
šajo tudi vse višje cene energentov, 
ki imajo še kako pomembno vlogo v 

mer Nemčija, Francija, Polj-
ska in druge – potrebujejo 
iste surovine in prav tako 
iščejo nove dobavitelje. Po-
leg tega se za surovine po-
tegujejo tudi podjetja iz je-
klarske industrije, industrije 
bitumenskih in izolacijskih 
materialov, pa podjetja, ki 
proizvajajo cement, kera-
miko in podobno. »Zelo na 
trnih bomo spremljali raz-
mere,« prizna Gregor Ficko. 

Zaloge porabili že v letu 
2020 

Pove, da so naša gradbe-
na podjetja zaloge, ki so jih 
imeli njihovi dobavitelji, porabila v 
letu 2020. Gradbenih projektov na-
mreč kovid ni zelo prizadel in je delo 
na gradbiščih bolj ali manj nemoteno 
teklo, medtem ko je bila proizvodnja 
gradbenega materiala omejena in so 
zaloge, ki so jih imela podjetja, hitro 
pošle. »Nato se je zgodila še druga 
pomembna stvar – Kitajska je relativ-
no hitro prebrodila prve valove krize, 
prav tako tudi severna Amerika in za-
hodni del EU. Zato so države v drugi 
polovici leta 2020 zagnale še dodatne 
naložbene projekte in skušale s tem 
reševati gospodarsko rast. Zato je 
material, ki so ga imeli dobavitelji na 
zalogi, hitro pošel, v dveh mesecih,« 
pojasni sogovornik. Nato je sledilo 

podaljševanje dobavnih rokov, svoje 
je prispevalo tudi zaprtje Sueškega 
prekopa, v katerem je obstala kon-
tejnerska ladja, pa tudi ostra zima v 
severnem delu ZDA in v Kanadi, kar je 
povzročilo popoln izpad lesnih pro-
izvodov, torej opažnih in reproduk-
cijskih materialov. »Tako smo se lani 
skoraj celo prvo polovico leta bojevali 
z dolgimi dobavnimi roki. Jeseni so se 
ti sicer skrajšali, vendar pa so cene 
vseeno ostale visoke. Nato je prišlo 
do vojne v Ukrajini in priznati moram, 
da zelo z nelagodjem spremljamo, kaj 
se dogaja,« pravi Ficko.

Aneksi k pogodbam so v določenih 
situacijah nujni

Opozori tudi na težave izvajal-
cev, ki so pred izbruhom pandemije 
sklenili dolgoročne pogodbe in ki 
vsebujejo klavzulo o fiksnih cenah. 
»Predvsem javni naročniki, ki so ve-
zani na proračun, torej občine in Di-
rekcija RS za infrastrukturo, do lani 
niso želeli vstopiti v krog pogajanj 
z izvajalci, da bi se dogovorili o pra-
vični porazdelitvi stroškov nepriča-
kovanih podražitev pri teh projektih. 
Od lani je to sicer urejeno – v po-
godbena določila je vnesena tudi 
indeksacija, kar izvajalcem omogoča 
poračun, a še vedno so ostali stari 
grehi,« pove Ficko. Izpostavi, da bi 

tej industriji. Ta trenutek je stanje 
kaotično in prav ničesar se ne da 
napovedati,« je odkrit Ficko.

»Neznank v povezavi z vojno v 
Ukrajini je preveč, da bi lahko pred-
videvali, kakšen bo vpliv na industrijo 
gradbeništva in gradbenih izdelkov,« 
meni tudi prof. dr. Goran Turk s Fakul-
tete za gradbeništvo in geodezijo Uni-
verze v Ljubljani. Doda, da spremem-
be trga in cene energentov vsekakor 
vplivajo na gradbeniško dejavnost, 
kaj bo to pomenilo v bližnji in daljni 
prihodnosti, pa ne moremo vedeti.

Prekinjene transportne poti in 
oskrbovalne verige 

Ficko pojasni, da kar nekaj proi-
zvajalcev s področja industrije grad-
benega materiala prihaja iz Rusije, 
Belorusije ali Ukrajine, torej iz držav, 
ki so zdaj v slabem položaju – Ukra-
jina napadena, Rusija in Belorusija 
pa se soočata s številnimi sankcijami, 
kar pomeni, da je proizvodnja zelo 
otežena. »Na te dobavitelje zdaj ne 
moremo računati, prekinjene so tran-
sportne poti in oskrbovalne verige. 
Ustavili so se tudi vsi projekti, ki so jih 
v teh državah izvajala naša gradbena 
podjetja,« pove Ficko. Podjetja sicer 
že aktivno iščejo nove dobavitelje, 
a Slovenija ni edina odjemalka teh 
materialov. Tudi države, ki so veliko 
večje od nas, z nekaj desetkrat večjim 
investicijskim potencialom – na pri-

Zanimanje za študij 
gradbeništva se sicer v 
zadnjih letih povečuje, 

a realni učinek tega 
povečanja bodo 

gradbena podjetja 
občutila v najboljšem 

primeru šele čez tri do 
pet let.

»Menili smo, da se bo stanje z umiritvijo 
kovida, ki je vplival predvsem na trg 

gradbenih materialov in surovin, umirilo, in sicer 
tako glede rasti cen kot dobavnih rokov, žal pa je to 
postavila na glavo kriza zaradi vojne v Ukrajini. Prav 
tako nam štrene mešajo tudi vse višje cene energentov, 
ki imajo še kako pomembno vlogo v tej industriji,« je 
odkrit Gregorr Ficko, direktor Zbornice gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) na 
Gospodarski zbornici Slovenije.
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lahko predvsem manjša in srednja 
gradbena podjetja, če se bo trend 
pomanjkanja surovin in vse višjih 
cen nadaljeval, zaradi nelikvidnosti 
ustavila določene projekte. »Tega si 
nihče ne želi,« pravi Ficko in doda, 
da so tovrstni regulaciji namenjeni 
aneksi, torej dodatki k pogodbam. 
»Gre za ekonomski instrument, ki je 
včasih smiseln in pravzaprav nujen, 
na žalost pa je v zadnjem času po 
krivici postal izjemno nepriljubljen 
in vir vsega slabega,« pravi sogo-
vornik. 

Gradbeni projekti se ne bodo kar 
ustavili 

Poslov je trenutno v Sloveniji 
veliko (drugi tir, tretja razvojna os, 
cestna in železniška infrastruktura, 
stanovanjska gradnja …). Jih bo pod-
jetjem uspelo uresničiti? »Kakšnega 
od največjih projektov bodo izvajala 
tuja podjetja, na primer drugo cev 
Karavanškega predora, slovenska pa 
bodo pri tem sodelovala. Pri drugih 
so delo pridobila slovenska podje-

tja v sodelovanju s tujimi. Slovenska 
podjetja vsekakor lahko uresničijo 
načrtovane projekte, ki so jih ali jih 
bodo pridobila v hudi konkurenci na 
mednarodnih razpisih,« meni Turk. 
Doda, da glede na trenutne razmere 
v gradbeništvu ni videti, da bi pod-
jetja imele težave s pridobivanjem 
in izvedbo poslov. »V nepredvidljivi 

prihodnosti pa bi se zaradi motene 
oskrbovalne verige lahko zgodilo, da 
bi se naložbe upočasnile,« pravi. A 
vendar ocenjuje, da zaradi tega ni ve-
likega tveganja za propad slovenskih 
gradbenih podjetij, saj se projekti ne 
bodo kar naenkrat ustavili.

Kriza pred desetletjem povzročila 
težave s kadri 

Kot trenutno največjo težavo v 
gradbeništvu Turk izpostavi pomanj-
kanje kadrov in pravi, da je huda kriza 
pred desetimi leti naredila veliko in 
težko popravljivo škodo. »Zanimanje 
za poklic gradbenika je zelo uplahnilo, 
študentov in diplomantov je bilo malo. 
Trenutno se spopadamo z razmerami, 
ko bo v nekaj letih večje število inže-
nirjev zaključilo svojo poklicno plot 
in odšlo v pokoj, mlajšega kadra pa 
je premalo,« prizna. Doda, da se za-
nimanje za študij gradbeništva sicer v 
zadnjih letih povečuje, a realni učinek 
tega povečanja bodo gradbena podje-
tja občutila v najboljšem primeru šele 
čez tri do pet let. 

»Slovenska 
podjetja 

vsekakor lahko uresničijo 
načrtovane projekte, ki so 
jih ali jih bodo pridobila 
v hudi konkurenci na 
mednarodnih razpisih,« 
meni prof. dr. Goran 
Turk s Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani.

Majhen klik za vas, 
velik korak za gradbišče
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24/7
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Za dobrih pet milijard 
evrov čistih prihodkov 
od prodaje 
Avtorica: Andreja Šalamun 

Podatkov o tem, kako so slovenska gradbena podjetja poslovala v letu 
2021, še ni, v letu 2020 pa je panoga ustvarila za dobrih pet milijard evrov 
čistih prihodkov od prodaje (kar je za 25 milijonov evrov manj kot v letu 
2019) in skoraj 145 milijonov evrov čistega dobička (kar je bilo za slabih 24 
milijonov evrov manj kot v letu 2019). 

So pa družbe že četrto leto 
poslovale s čistim dobičkom, 
kažejo podatki Zbornice grad-

beništva in industrije gradbenega 
materiala (ZGIGM) na Gospodarski 
zbornici Slovenija (GZS). Družbe v 
dejavnosti gradnja stavb so poslovale 
z neto čistim dobičkom v vrednosti 
65,6 milijona evrov, družbe v dejav-
nosti gradnja inženirskih objektov 
so ustvarile 4,7 milijona evrov neto 
čistega dobička, družbe v dejavnosti 
specializirana gradbena dela pa 74,6 
milijona evrov.

Na tujem trgu se je prodaja grad-
benih podjetij okrepila za pet odstot-
kov oziroma za 41,5 milijona evrov, 
medtem ko je bila prodaja na doma-
čem trgu v letu 2020 nižja za 1,6 od-
stotka oziroma za skoraj 67 milijonov 
evrov. 

Slovensko gradbeništvo je v letu 
2020 ustvarilo 1,5 milijarde evrov do-

dane vrednosti, kar je bilo za 53 mili-
jonov evrov oziroma za 3,6 odstotka 
več kot v letu 2019. Stroški blaga, ma-
teriala so se povečali za 0,2 odstotka. 
K rasti dodane vrednosti so prispevali 
predvsem interventni ukrepi, ki jih 
je sprejela država zaradi epidemije 
virusa. Dodana vrednost se je okre-
pila pri gradnji stavb (za 7,5 odstotka) 
in pri specialnih gradbenih delih (za 
5,8 odstotka). Dodana vrednost na 
zaposlenega je v gradbeništvu po-
rasla na 32.859 evrov oziroma za 2,5 
odstotka. 

Več dela v gradbeništvu vplivalo 
tudi na industrijo gradbenega 
materiala 

»Povečan obseg poslovanja v 
gradbeništvu v letu 2020 se je odrazil 
tudi v industriji gradbenega materi-
ala prek blage rasti prodaje, vendar 
se je EBITDA (torej dobiček iz poslo-
vanja pred amortizacijo) znižala,« 
pove Gregor Ficko, direktor Zbornice 
gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala na GZS. 

Tako so družbe gradbenega materi-
ala v letu 2020 dosegle 518,8 milijona 
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»Povečan obseg poslovanja v gradbeništvu 
v letu 2020 se je odrazil tudi v industriji 

gradbenega materiala prek blage rasti prodaje, 
vendar se je EBITDA (torej dobiček iz poslovanja pred 
amortizacijo) znižala,« pove Gregor Ficko z GZS..
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Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana  
info@vg5.si | www.vg5.si
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Vrednost gradbenih del vse višja 

Po podatkih Statističnega urada Slovenije (Surs) je bila v januarju 
letos vrednost opravljenih gradbenih del za 14,8 odstotka višja od 
vrednosti del, opravljenih v mesecu pred tem. Na stavbah je bila višja 
za 30 odstotkov v primerjavi z decembrom 2021, pri čemer je bila 
na stanovanjskih stavbah višja za 17,7 odstotka, na nestanovanjskih 
stavbah pa za 26,3 odstotka. Dvignila se je tudi vrednost opravljenih 
gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih (za 16,4 odstotka), 
medtem ko se je vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del 
znižala, in sicer za 0,4 odstotka. 

Tudi vrednost v januarju 2022 opravljenih gradbenih del je bila 
višja od vrednosti del, opravljenih leto prej, torej, januarja 2021, 
in sicer za 5,8 odstotka. Vendar je bila višja le vrednost teh del na 
gradbenih inženirskih objektih (za 10 odstotkov), medtem ko sta 
bili nižji vrednosti teh del na stavbah (za 4,4 odstotka) in vrednost 
opravljenih specializiranih gradbenih del (za tri odstotke), kažejo 
podatki Sursa. 

evrov celotnih prihodkov. Ti so se v 
primerjavi z letom 2019 zvišali za 0,9 
odstotka oziroma za 4,7 milijona evrov, 
čisti prihodki od prodaje za 1,7 odstot-
ka. Ficko pojasni, da je k rasti prispe-
vala višja prodaja na domačem trgu (za 
3,5 odstotka), medtem ko je prodaja 
na tujem trgu upadla za 1,2 odstotka. 
Delež prodaje na tujih trgih se je znižal 
za 1,1 odstotne točke na 36,8 odstotka. 
Dodana vrednost v višini 165,9 milijona 
evrov je bila skoraj nespremenjena, 
dodana vrednost na zaposlenega pa 
je zrasla za odstotek, in sicer na 61.649 
evrov, predvsem zaradi nižjega števila 
zaposlenih. Ustvarjen čisti dobiček v 
vrednosti 37,1 milijona evrov se je v 
letu 2020 zmanjšal za 18,5 odstotka 
oziroma za 8,4 milijona evrov glede 
na leto 2019.  
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Svetovanje in
celostne rešitve v
elektroenergetiki.

Močnostni NN
sklopi SIEMENS
SIVACON S8.

NN sestavi stikalnih
in krmilnih naprav.

Avtomatiziran CNC
izsek in upogib
bakrenih ploščatih
profilov.

Storitve na področju
elektroinštalacij,
energetike, elektrifikacije
strojev in montaže
naprav obnovljivih virov
energije.

Storitve CNC predelave pločevine (laserski razrez,
upogib, prebijanje-izsekovanje, varjenje, brušenje,
tesnjenje, vtiskovanje vijačnega materiala).

Napredne tehnološke zmogljivosti in avtomatiziran
strojni park svetovno priznanega proizvajalca
Trumpf.

Sestava polizdelka ali končnega izdelka za potrebe
kupca od ideje do razvoja. Izdelava kovinskih delov z
možnostjo vgradnje ostale opreme.

Izdelava specializiranih nerjavnih kovinskih ohišij, za
potrebe Ex-okolja, farmacije in drugih dejavnosti, kjer
so v ospredju zahteve po kakovosti in varnosti. 

Tehnična izvedba
transformatorske postaje
(TP) s kompletno izvedbo
PZI projektne
dokumentacije ter
meritvami in spuščanjem v
pogon.

Celovite rešitve v elektroenergetiki Celovite rešitve v obdelavi pločevine

Celovita storitev 
od razvoja do 
izdelka

Strateški
partner

Odgovornost do 
okolja, zaposlenih in 
družbe

Trajnostni
partner

Pametna tovarna z 
najsodobnejšo tehnologijo 

– industrija 4.0

Tehnološki 
partner

Z znanjem nad izzive. 
S tehnologijo do popolnosti.
S trajnostjo v prihodnost.

+386 2 292 80 00 info@e-k.si elpro-kriznic.si

izdelava industrijskih 
betonskih tlakov
strojna laserska 
poravnava AB plošče - 
ravnosti po DIN 18202
projektiranje veliko 
ploskovnih AB tlakov
izdelava statike talne 
plošče s konstrukcijsko PP 
mikroarmaturo
kvarcni tlaki
impregnacije na bazi litija, 
z delno odpornostjo tudi 
na olja
dobava in postavitev 
kovinskih konstrukcijskih 
dilatacij

Degra d.o.o.  |  Limbuška cesta 2, SI-2341 Limbuš  |  Slovenija   |  www.degra.si  |  info@degra.si
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izdelava statike talne 
plošče s konstrukcijsko PP 
mikroarmaturo
kvarcni tlaki
impregnacije na bazi litija, 
z delno odpornostjo tudi 
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dobava in postavitev 
kovinskih konstrukcijskih 
dilatacij
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TOP 100 družb v dejavnosti gradbeništvo in 
industrija gradbenega materiala  

v letu 2020 po prihodkih*
TOP100100
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Družba
Celotni 

prihodki (v 
EUR)

Čisti po-
slovni izid 

(v EUR)

Čista donos-
nost kapitala 

(v %)

Realizirana 
dodana vrednost 
na zaposlenega (v 

EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1 CGP, Novo mesto 153.111.147 13.808.498 15,98 69.785 535

2 Kolektor CPG, Nova Gorica 121.283.258 3.303.112 14,99 54.662 403

3 Gorenjska gradbena družba, Kranj 104.200.757 1.799.306 6,65 49.577 369

4 Pomgrad, Murska Sobota 101.944.795 6.028.749 17,41 41.095 400

5 Calcit, Stahovica 81.503.211 3.834.880 8,13 134.162 165

6 Salonit Anhovo 80.874.087 10.911.697 9,55 135.862 221

7 SŽ-ŽGP Ljubljana 69.724.615 5.576.200 25,16 75.758 249

8 GH holding, Ljubljana 60.889.839 981.987 3,52 270.316 22

9 GVO, Ljubljana 58.747.000 2.915.000 9,95 48.629 447

10 GIC Gradnje, Rogaška Slatina 53.361.666 1.349.030 9,57 53.907 95

11 Strabag, Ljubljana 47.161.429 2.597.155 20,77 78.405 130

12 VOC Celje 42.547.986 2.145.765 36,27 43.617 373

13 Trgograd, Litija 35.344.102 1.699.318 7,2 84.003 78

14 CP Ptuj 32.503.055 908.857 8,87 40.674 236

15 Varis Lendava 32.198.025 5.242.181 39,13 52.236 248

16 Grafist, Koper 32.087.683 572.717 3,8 -174.775 26

17 CPK, Koper 31.870.016 1.720.265 14,39 44.931 274

18 IMP Promont, Ljubljana 31.496.363 3.400.293 24,46 75.764 118

19 Makro 5 gradnje, Koper 31.273.477 706.107 14,22 55.617 70

20 RGP, Velenje 27.570.715 923.138 27,13 52.022 144

21 KPL, Ljubljana 27.081.900 1.591.290 11,05 32.708 377

22 Remont, Celje 27.021.867 741.632 13,39 43.221 110

23 Komunalne gradnje, Grosuplje 25.937.208 660.727 11,09 57.911 126

24 SGP Graditelj, Kamnik 25.202.407 1.883.204 15,83 29.308 90

25 Reflex Gornja Radgona 25.143.849 876.300 32,54 37.778 272

26 Wienerberger, Križevci pri 
Ljutomeru 23.216.061 1.545.870 14,63 55.499 132

27 TGH, Črnomelj 22.627.076 574.913 29,24 26.555 67

28 Teleg-M, Ljubljana 21.736.459 917.965 13,48 37.764 189

29 Hidrotehnik, Ljubljana 21.652.935 877.604 9,96 46.689 125

30 Mineral, Preserje 21.064.969 1.675.086 38,09 37.707 198

31 Lafarge Cement, Trbovlje 20.541.295 678.589 7,94 145.006 13

32 Nivo eko, Celje 18.785.224 450.459 6,42 43.089 135
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Mednarodno priznani sinonim za 
športno infrastrukturo
FS Group je gradbeno podjetje, ki je specializirano za gradnjo športne infrastrukture. Ustanov-
ljeno je bilo pred skoraj 20 leti pod imenom FIT ŠPORT, ob širitvi poslovanja na tuje trge pa se 
je podjetje preimenovalo v FS Group, in tako na vseh trgih deluje pod enotno blagovno znamko. 

Njihova predanost in prizadevanje 
za kakovost sta jih pripeljala do polo-
žaja vodilnega podjetja v tej panogi. Čez 
leta so tako zgradili že več kot 0,5 mili-
jona kvadratnih metrov novih športnih 
površin, na kar so izredno ponosni, še 
bolj pa so zadovoljni, da uspeh temelji 
na njihovih osnovnih interesih.

»Šport in gradbeništvo sta naša 
strast že od samih začetkov, zato nas 
veseli, da smo našli način, kako ti dve 
strasti združiti,« pravijo na podjetju.

Specialisti za gradnjo nogometnih 
igrišč

Izmed številnih projektov, ki so jih 
izpeljali na področju športne infra-
strukture, je podjetje FS Group pos-
tavilo vse tri nogometne stadione 
v Sloveniji, ki imajo glavno igrišče 
z umetno travo – Prevalje, Izola in 
Trbovlje. V tujini pa se med drugim 
ponašajo z uspehi na Madžarskem, 

kot je izgradnja športnega centra v 
Szegedu (nogometni trening center 
in stadion SZIC Szeged) in treh hibri-
dnih nogometnih igrišč v Budimpešti 
(trening center FC Ferencvaros).

Na račun vseh teh projektov so 
vešči v polaganju umetne trave v vseh 
okoliščinah.

»Lahko bi rekli, da je naša speci-
aliteta izgradnja nogometnih igrišč. 
Ravno zaradi bogatih izkušenj, ki jih 
imamo z izgradnjo nogometnih igrišč 
z umetno travo, pa si želimo ljudem 
približati umetno travo tudi kot izje-
mno dobro rešitev za urejanje okoli-
ce,« pojasnjujejo na podjetju.

Umetna trava omogoča lastnikom 
več prostega časa, zmanjša se pora-
ba pitne vode, uporabnost prekritega 
prostora pa se izjemno zviša.

Poleg gradnje športne infrastruk-
ture so kot gradbeno in inženirsko 
podjetje dejavni tudi na preostalih 
gradbenih projektih, tako na področju 
nizke gradnje kot tudi pri projektih 
visoke gradnje. 

V samem vrhu evropskih podjetij
Družba FS Group je bila v letu 2021 

prepoznana kot eno izmed 1.000 naj-
hitreje rastočih podjetij v Evropi s 
strani uglednega britanskega časopi-
sa Financial Times. To in tudi dejstvo, 

da so bili edino slovensko podjetje na 
tej lestvici, jim daje dodatno potrdi-
tev, da so na pravi poti.

Njihove projekte je trenutno mož-
no najti kar v šestih evropskih drža-
vah – v Sloveniji, na Madžarskem, na 
Slovaškem, na Hrvaškem, v Srbiji in v 
Makedoniji – v prihodnje pa si želijo 
postati sinonim za gradnjo vsakršne 
športne infrastrukture v JV Evropi.

V svojem delu se tako še naprej 
trudijo za visoko kakovost storitev in 
zanesljiv pristop k strankam.

»Vedno si prizadevamo vzpostaviti 
izjemno dobre odnose z naročnikom 
in skozi celotno zgodovino podjetja 
sodelujemo le z vodilnimi dobavite-
lji in partnerji, da bi zagotovili visoko 
kakovost svojih izdelkov in storitev,« 
pravijo, ob tem pa zaključijo z mislijo: 
»Delamo strokovno in mislimo dolgo-
ročno, predvsem pa imamo radi svoje 
delo.«

Več informacij o podjetju FS 
Group in njihovih preteklih projek-
tih lahko najdete na spletni strani:  
www.fs-group.com  
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NAČRTOVANJE  
IZVAJANJE   
VZDRŽEVANJE
vodnih objektov
komunalne hidrotehnike 
objektov varstva okolja

|  Ptuj  |  Ravne na Koroškem  |  Ilirska Bistrica  |  Koper  |  
|  Slovenija  |  Hrvaška  |  Srbija  |  Črna gora  | 

www.vgp-drava.si

Glej zeleno
Delaj modro

Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj 
E-mail: info@vgp-drava.si 
Telefon: 02 787 50 00

70 let

33 Intech gradnje, Sežana 18.446.073 854.305 125,44 512.563 2

34 CBE, Ljubljana 18.028.763 653.031 16,69 72.497 45

35 AGM Nemec, Dol pri Hrastniku 17.136.785 621.077 3,84 32.804 176

36 Baumit, Ljubljana 15.947.383 1.148.478 15,79 82.264 60

37 SGD Strdin, Lovrenc na Pohorju 15.678.129 732.950 28,07 79.141 36

38 Adriaing Koper 15.547.448 517.883 8,32 54.885 52

39 Marmor Hotavlje 15.456.720 1.831.727 22,4 61.609 122

40 Kograd Igem, Šentjanž pri 
Dravogradu

15.305.438 397.239 11,77 36.155 94

41 Prenova - gradbenik, Ljubljana 14.703.192 308.409 9,9 41.240 85

42 Elcom, Ljubljana 14.698.055 1.291.981 12,83 90.800 37

43 HM Hidromontaža, Maribor 14.677.877 2.069.580 26,99 383.269 8

44 Godina, Kozina 14.292.760 127.181 4,42 43.338 64

45 Remont NG, Žalec 14.169.362 421.919 37,57 55.478 46

46 Novomont, Novo mesto 13.952.985 698.078 38,17 51.248 54

47 VGP Drava Ptuj 13.920.977 509.669 13,22 42.138 108

48 Hörmann Slovenija, Petrovče 13.889.946 579.214 12,71 57.322 69

49 PZG, Ljubljana 13.723.120 2.306.043 49,34 89.118 53

50 Nanomont, Maribor 13.403.395 380.975 15,16 32.510 108

51 Pomgrad - CP, Lipovci 13.259.404 460.664 4,11 34.956 108

52 Kovinar - Gradnje ST, Jesenice 13.008.743 529.191 14,38 49.276 49

53 Garnol, Kranj 12.330.143 61.748 1,95 17.608 152

54 GP Krk, podružnica v Sloveniji, 
Ljubljana

12.326.719 53.274 24,33 96.816 4

55 Komunala Slovenske gorice, 
Lenart v Slovenskih goricah

11.899.525 346.617 11,03 41.587 80

56 Map-Trade, Slovenska Bistrica 11.746.218 529.996 31,69 63.369 31

57 Eternit Slovenija, Deskle 11.694.932 402.350 8,93 32.433 135

58 Schindler Slovenija, Ljubljana 11.168.290 512.736 50,25 67.449 55
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59 Armat, Krmelj 11.143.494 308.061 25,01 53.759 31

60 Oblak Group, Logatec 11.097.576 432.240 15,7 69.577 42

61 Klima Ptuj 11.007.585 168.755 6,6 40.549 38

62 Homplan, Škofljica 10.903.286 428.708 119,2 47.157 24

63 Roltek, Dob 10.800.941 1.257.549 24,49 50.930 82

64 Gratel, Kranj 10.753.423 265.786 1,01 65.214 32

65 SGP Zidgrad Idrija 10.751.512 1.067.854 6,44 82.236 31

66 Alva, Velika Loka 10.599.148 566.228 20,39 126.160 10

67 Gradbeništvo Ravmanovski, 
Ljubljana

10.537.742 158.938 72,11 19.708 195

68 Pipe Tech, Domžale 10.418.803 -258.228 -45,17 42.548 202

69 Slemenšek, Ravne na Koroškem 10.365.817 232.224 6,22 43.711 100

70 Elektro Hanza, Maribor 10.230.174 244.540 40,55 31.157 126

71 Pomgrad - GM, Murska Sobota 10.200.210 539.787 11,08 56.289 32

72 Tlakovci Podlesnik, Maribor 10.112.606 615.487 9,67 44.563 96

73 Šumijev kvart, Ljubljana 10.041.341 -330.116 -6,35 -41.394.823 0

74 Tenzor, Ptuj 10.034.566 518.924 18,44 51.357 59

75 Biomasa, Luče 10.026.822 418.079 8,75 83.933 23

76 Pro-Concrete, Nova Gorica 10.013.703 446.827 77 136.626 6

77 GES, Celje 9.799.030 248.171 19,71 66.187 14

78 Trimo MSS, Trebnje 9.701.090 795.068 22,45 158.229 9

79 InterCal Slovenija, Zagorje ob Savi 9.699.185 528.753 9,09 81.434 21

80 Žiher, Gorišnica 9.614.947 21.890 1,22 33.147 70

81 Ginex International, Nova Gorica 9.605.716 281.053 18,29 59.367 21

82 Mapri Proasfalt, Ljubljana 9.355.120 158.111 11,99 39.878 62

83 BMI Adriatic Škocjan 9.319.242 98.311 8,13 41.267 53

84 CPG VG, Ajdovščina 9.220.552 88.274 52,09 23.289 305

85 SGP Kograd Igem ZOD, Šentjanž 
pri Dravogradu

9.086.728 329.996 45,17 47.545 39

KAKOVOSTNO IN UČINKOVITO 
izvajamo naslednje storitve: 

• strojni izkopi, 
• izdelava in urejanje cestišč, 
• zunanje ureditve, 
• izgradnja kanalizacijskih in vodovodnih omrežij, 
• tlakovanje, 
• rušenje objektov, 
• kamnite zložbe, 
• sanacije plazov 
• in ostala dela po dogovoru.

Kit-ak d.o.o.   |   Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina   |   T 03 62 00 866   |   E info@kitak-gradnje.si   |   www.kitak-gradnje.si

NE ČAKAJTE, DA SE BO
 KAJ PREMAKNILO, 

POJDITE IN PREMAKNITE.
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86 V3, Ljubljana 8.878.602 1.786.987 67,65 111.696 32

87 Jurčkova, Ljubljana 8.770.571 463 5,9 n.p. 0

88 Goriške opekarne, Renče 8.768.900 1.045.668 22,39 53.369 58

89 XELLA porobeton SI, Kisovec 8.741.708 1.517.369 27,46 97.770 41

90 K.Majske, Ljubljana 8.737.400 815 0,02 n.p. 0

91 Jelovica hiše, Preddvor 8.729.778 162.668 2,8 38.893 77

92 Rafael Sevnica 8.491.221 500.937 9,22 37.935 60

93 Andrejc, Šoštanj 8.456.191 1.338.365 14,49 114.311 30

94 Tames, Ptuj 8.449.538 138.581 3,77 36.934 68

95
Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi, Podružnica 
Ljubljana

8.436.996 56.210 100 75.532 6

96 Duol, Brezovica pri Ljubljani 8.341.535 276.515 8,81 65.494 27

97 ID Dolnov, Kranj 8.338.784 810 0,23 -3.848.337 2

98 Asfalti Ptuj 8.334.021 -304.759 -16,6 32.411 56

99 GPI Tehnika, Novo mesto 8.294.224 342.181 6,33 39.333 37

100 Ande, Ljubljana 8.205.754 108.111 10,87 51.857 12

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: F-Gradbeništvo; B-8.110 Pridobivanje kamna; B-8.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline; C-23.320 
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline; C-23.510 Proizvodnja cementa; C-23.520 Proizvodnja apna in mavca; 
C-23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; C-23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; C-23.690 Proizvodnja drugih 
izdelkov iz betona, cementa, mavca; C-23.700 Obdelava naravnega kamna

Slikopleskarska dela  |  Toplotno – izolacijski sistemi fasad  |  Keramičarstvo  |  Adaptacije objektov |    
Polaganje vseh vrst talnih oblog  |  Parketarstvo  |  Suhomontažni gradbeni sistemi (Knauf, Armstrong,…)  |     
Vodovod, ogrevanje  |  Prenova starejših kulturno zaščitenih objektov  |  Diamantno vrtanje betona  |  Inženiring

HUDELJA d.o.o. Belska cesta 23  |  4205  Preddvor  
04/25 51 741   |  hudelja@siol.net www.hudelja.si
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Geotermalni energetski sistemi 
imajo številne prednosti
Krasi jih visok izkoristek 
energije, uporabljajo lokal-
ne obnovljive vire, delujejo 
zelo dolgo, in če upošteva-
mo njihovo celotno življenj-
sko dobo, se naložba vanje 
večkrat povrne.

Plitva geotermalna energija je ob-
novljiva energija, ki je shranjena pod 
površjem Zemlje. Obnavlja se s toplo-
to iz Zemljine notranjosti, še večji del 
pa prispeva Sonce, ki ogreva površje 
Zemlje. »Na globini, večji od deset me-
trov, je temperatura kamnin praktično 
stalna, pri nas se giblje med desetimi 
in dvanajstimi stopinjami Celzija. To 
toploto lahko s pomočjo toplotnih čr-
palk uporabimo za ogrevanje objektov 
in sanitarne vode in tudi za hlajenje 
,« pravi dr. Mitja Janža, raziskovalec na 
Geološkem zavodu Slovenije. 

Po sogovornikovih besedah so 
geotermalne toplotne črpalke ener-
getsko zelo učinkovite. Za svoje de-
lovanje potrebujejo štiri- do petkrat 
manj energije, kot jo oddajajo. Obe-
nem omogočajo rabo lokalnih in ob-
novljivih virov energije. 

Odprti in zaprti sistemi
Poznamo dve vrsti plitvih geoter-

malnih sistemov. Odprte (voda/voda), 
pri katerih je prenosnik toplote podze-
mna voda, drugi pa so zaprti (zemlja/
voda). Pri teh se toplota iz podpovršja 
prenaša s tekočino, ki kroži v zaprtem 
sistemu cevi. Najvišji izkoristek imajo 
črpalke voda/voda, še zlasti, če je voda 
plitvo pod površjem in ne potrebujemo 
veliko energije za njeno črpanje. 

Odprte sisteme lahko uporabimo 
le na območjih, kjer je dovolj podze-
mne vode, zaprte pa skoraj povsod. 
Prvi so najbolj primerni za območje 
severovzhodne Slovenije (Mursko in 
Dravsko polje), kjer imamo izdatne 
prodno-peščene vodonosnike, v ka-
terih je gladina podzemne vode so-
razmerno blizu površja. Pri zaprtih sis-
temih pa se najpogosteje uporabljajo 
vertikalni toplotni izmenjevalci (geos-

onde). Pri izbiri sistema na konkretni 
lokaciji je po sogovornikovih besedah 
treba izbrati tistega, ki najbolj ustreza 
naravnim danostim. 

Za namestitev potrebno znanje in 
medsebojno sodelovanje

Toplotne črpalke zrak/voda, ki kot 
obnovljivi vir izrabljamo temperaturo 
zraka, imajo najnižji izkoristek, se pa 
investitorji zanje odločijo največkrat. 
Praviloma zaradi nižjih začetnih stro-
škov naložbe, obenem pa je namesti-
tev sistema zrak/voda bistveno bolj 
preprosta, zato jim ponudniki toplo-
tnih črpalk običajno dajejo prednost. 
Za namestitev in učinkovito delovanje 
sistemov voda/voda in zemlja/voda 
je potrebno poznavanje razmer pod 
površjem. Geološki zavod Slovenije 
(www.geo-zs.si) izvaja raziskave pod-
zemne vode in toplotnih lastnosti 
podpovršja (s testom toplotnega od-
ziva). Rezultati teh raziskav so osnova 
za ustrezno dimenzioniranje geoter-
malnih sistemov in trajnostno rabo 
geotermalne energije. To je še pose-
bej pomembno pri večjih sistemih, 
katerih učinkovito delovanje zahteva 
sodelovanje strokovnjakov z različnih 

področij (arhitekture, gradbeništva, 
energetike in  geologije). 

Dolga življenjska doba
Ko govori o prednostih geotermal-

nih sistemov, sogovornik pravi, da de-
lujejo zelo dolgo, trideset let in več, 
in če upoštevamo celotno življenjsko 
dobo z začetnimi stroški in prihranki, 
se bistveno bolj splačajo kot sistemi 
zrak/voda. Njihovo učinkovitost dodat-
no povečamo, če v objektu namestimo 
sistem nizkotemperaturnega ogrevanja. 

Ker je učinkovitost geotermalnih sis-
temov v najhladnejših obdobjih leta 
bistveno višja kot črpalk zrak/voda, 
je njihovo delovanje manj obreme-
njujoče za energetski sistem, še zlasti 
ob zimskih konicah porabe električne 
energije. Obenem lahko geotermalne 
sisteme uporabljamo tudi za hlajenje, 
črpalk zrak/voda pa ne. »Geotermal-
ni sistemi omogočajo tudi, da poleti 
toplotne viške shranjujemo v tla in 
jih izkoriščamo pozimi. Ti sistemi so 
energetsko še bistveno bolj učinkoviti,« 
razlaga sogovornik.

Shematski prikaz načinov rabe geotermalne energije (https://portal.
geoplasma-ce.eu/, https://portal.geoplasma-ce.eu/content/infovideo).
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Svojim članom olajšujejo prehod 
na krožno in trajnostno gradnjo
V Slovenskem gradbenem grozdu spodbujajo tudi internacionalizacijo poslovanja svojih čla-
nov in jim pomagajo pri pridobivanju evropskih razvojnih sredstev. 

Slovenski gradbeni grozd (SGG, www.
sgg.si) povezuje gospodarske družbe, 
razvojno-raziskovalne ustanove, pod-
jetja iz javnega sektorja in finančne 
organizacije. Izboljšati želi njihovo 
inovativnost, konkurenčnost in us-
pešnost ter jim omogočiti mednarodno 
sodelovanje in internacionalizacijo. »Že 
nekaj let smo osredotočeni na prehod v 
krožno in trajnostno gradnjo ter tudi na 
celotno verigo vrednosti v gradbeništvu 
in vse akterje v njej. Smo predvsem ino-
vacijski grozd. V sedanji obliki delujemo 
od leta 2004, pred tem smo projektno,« 
pravi direktor mag. Vladimir Gumilar. 

Mreža doma in v tujini
Trenutno imajo petnajst članov, 

na različnih projektih pa sodelujejo 
še s približno štiridesetimi različnimi 
subjekti. Ustvarili so močno mrežo v 
tujini, saj so zelo dejavni v srenji evrop-
skih gradbenih grozdov, na projektih in 
prijavah za evropska sredstva že dolgo 
sodelujejo tudi s številnimi evropskimi 
raziskovalnimi ustanovami. So tudi član 
evropske gradbene tehnološke platfor-
me, ki pripravlja program razvoja grad-
benega sektorja v EU, ki je podlaga za 
evropske razpise s tega področja in tudi 
razdelitve evropskih sredstev. 

Krepitev razvojne in poslovne 
uspešnosti

Sogovornik pravi, da so evropska 
podjetja, ki sodelujejo v grozdih, pre-
cej bolj razvojno in poslovno uspešna. 
S skupnimi močmi namreč bistveno 
lažje naslavljajo razvojne izzive, ki jih 
prednje postavlja krožno gospodarstvo. 
»Gre za problematiko, ki se rešuje v 
okviru dobavne verige v sodelovanju 
z drugimi, kjer jim lahko vključenost v 
grozd, ki deluje v okviru njihove dejav-
nosti, bistveno pomaga. Sodelovanje je 

rdeča nit vsakega grozda, tudi našega.« 

Prednosti kaskadnega financiranja
V SGG se osredotočajo predvsem 

na kandidiranje na evropskih razpisih, 
kjer je mogoče uveljaviti kaskadno fi-
nanciranje, pri katerem se del sredstev 
kaskadno prenese na člane grozda. Ob 
tem so podjetja deležna tudi podpor-
nih storitev: usposabljanja v zvezi s 
krožno gradnjo, skoraj nič-energijsko 
gradnjo in pridobivanja partnerjev. 
Obenem jih v SGG pripravijo, da lahko 
kandidirajo na razpis.

Udeleženi v številnih evropskih 
projektih

V SGG trenutno kot koordinator 
vodijo evropsko strateško partnerstvo 
grozdov za internacionalizacijo (ICBU-
ILD, EU program COSME). Namenjeno je 
internacionalizaciji krožnih rešitev za 
graditev. Nadaljuje se partnerstvo za 
odličnost grozdov (European Strategic 
Cluster Partnerships for Excellence, EU 
program COSME), ki služi spodbujanju 
skoraj nič-energijske gradnje. Sogo-

vornik omenja tudi projekt Interreg 
Mediterranean Prominent Plus (pro-
gram Interreg Med), pri katerem gre za 
širjenje znanja in kompetenc v zvezi z 
javnim naročanjem inovacij. 

Vladimir Gumilar tudi sodeluje 
kot zunanji strokovnjak v projektu 
SmartBuild4EU (EU program H2020), 
ki je namenjen pripravi razvojnih usme-
ritev za prihodnje pametne stavbe. So 
tudi nacionalni partner pobude Re-
novate Europe, kjer gre za promocijo 
obnove objektov kot ključno v konte-
kstu zelenega prehoda in varčevanja z 
energijo. Pri tej aktivnosti pa si želijo 
večje podpore podjetij, saj ta posledič-
no lahko računajo na rast in poslovne 
učinke. 

Zagnali bodo tudi dva nova projekta, 
oba v okviru programa EU ERASMUS 
plus. Pri prvem evropskem projektu z 
imenom everGREEN gre za ozelenitev 
kompetenc kadrov v izobraževalnem 
procesu in tudi programov srednjega 
in strokovnega izobraževanja. S par-
tnerskim poljskim gradbenim grozdom 
pa bodo zagnali projekt medsebojnega 
usposabljanja managerjev v gradbenih 
podjetjih za zeleni prehod. 

V SGG so pobudnik mednarodnega 
grozda za krožno graditev (ICCC – Inter-
national Circular Construction Cluster), 
kjer se bodo predstavljale uveljavljene 
trajnostne rešitve iz različnih držav in 
za katerega želijo, da bi letos zaživel 
tudi v praksi. 

Kaj omogoča članstvo v 
Slovenskem gradbenem grozdu

 ▪ razvojno sodelovanje,

 ▪ povezovanje in mreženje,

 ▪ pridobivanje finančnih virov 
za razvoj.

»Evropska podjetja, ki sodelujejo 
v grozdih, so razvojno in poslovno 
precej bolj uspešna,« pravi 
mag. Vladimir Gumilar, direktor 
Slovenskega gradbenega grozda.
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Na področju stanovanjskih 
nepremičnin so razmere 
že več let nespremenjene 

– povpraševanje krepko presega po-
nudbo, kar pomeni, da cene vztrajno 
rastejo. Na področju poslovnih ne-
premičnin pa je negotovost precej 
večja, saj je epidemija zaradi virusa 
SARS-CoV-2 v marsičem vplivala na 
spremenjene potrebe po poslovnih 
prostorih. »Za kakšne bolj resne 
napovedi glede poslovnih nepre-
mičnin bo treba verjetno počakati 
še kakšno leto, pri stanovanjskih 
nepremičninah pa nič ne kaže, da 
bi se ponudba bistveno povečala, 
zato kakšnih bistvenih sprememb ne 
pričakujemo,« pravi Udovič. Doda, 
da je povpraševanje namreč rela-
tivno konstantno. »V javnosti se 
sicer pogosto pojavlja občutek, da 
se trenutno gradi precej stanovanj, 
a je to relativno malo v primerjavi z 

zaostankom ponudbe oziroma s po-
trebami na trgu. Zaenkrat tudi nič ne 
kaže, da bi se zgodilo kaj drugega – 
na primer uvedba nepremičninskega 
davka – kar bi lahko bistveno vpliva-
lo na povečanje ponudbe (predvsem 
rabljenih) nepremičnin in s tem na 
padec cen,« pravi Udovič.

Da je povpraševanje po stano-
vanjskih nepremičninah veliko, se 
strinja tudi Branko Potočnik iz druž-
be INSA nepremičnine. »Poleg kup-
cev, ki iščejo stanovanja za lastne 
stanovanjske potrebe, je zelo veli-
ko takih, ki se odločajo za naložbo 
v nepremičnino z namenom oddaje. 
Razlogi so negativne obresti za de-
pozite na bankah, varnost naložbe 
in razmeroma dober donos na varen 
kapital,« pravi. Doda, da so zaradi 
velikega povpraševanja cene visoke, 
zato so razmere ugodne za proda-
jalce, manj pa za kupce. »Nekoliko 

manjše je povpraševanje po nakupih 
stanovanjskih hiš, medtem ko je po 
skladiščnih prostorih vedno veliko 
povpraševanje, večje od zanimanja 
za ostale poslovne nepremičnine,« 
ugotavlja Potočnik.

Pri poslovnih nepremičninah 
previdni zaradi kovida 

Na katerih področjih so razmere 
trenutno najbolj ugodne, je seveda 
odvisno predvsem od perspektive. 
»Razmere so trenutno najbolj ugo-
dne za prodajalce (tako rabljenih 
kot novih nepremičnin), še posebej 
v urbanih središčih. Nepremičnine, 
zlasti stanovanja, se namreč pro-
dajajo izredno hitro in po cenah, ki 
so pogosto višje od oglaševanih. To 
je neposredna posledica visokega 
povpraševanja in nizke ponudbe,« 
pravi Udovič in doda, da so na drugi 
strani seveda razmere diametralno 

nasprotne za potencialne kupce. »Za 
vse namreč nepremičnin na trgu ni 
dovolj in nič ne kaže, da bi se v krat-
kem času to spremenilo. Na trgu po-
slovnih nepremičnin pa je trenutna 
situacija negotova za vse, saj je kovid 
dodobra premešal karte in povečal 
previdnost,« ugotavlja.

Najemni trg skoraj ne obstaja
Udovič pravi, da je najemni trg na 

področju stanovanjskih nepremičnin 
še vedno zelo šibak oziroma skoraj 
ne obstaja. »Predvsem je borna po-
nudba, kar seveda povzroča visoke 
najemnine. Tudi kakšnih pomembnih 
investicij v najemna stanovanja ni na 
vidiku, razen seveda tistih, ki jih gra-
dijo javni subjekti. Na tem področju bi 
morala država storiti bistveno več, da 
bi spodbudila gradnjo cenovno do-
stopnih najemnih stanovanj tudi na 
zasebnem trgu,« je prepričan Udovič.

Večina ljudi z nakupom rešuje 
stanovanjski problem 

Je torej zdaj dober čas za nakup in 
prodajo nepremičnin? Branko Potoč-
nik odgovarja, da bomo to vedeli čez 
nekaj let. »V primerjavi z današnjimi 
cenami je bil pred dobrim letom dni 
zelo dober čas za nakupe, saj so od 
takrat cene močno narasle. Če bodo 
cene še naprej rasle, bomo seveda 
ugotavljali, da je bil čas za nakupe 
odličen. Pomembno pa je vedeti, da 
večina ljudi kupuje nepremičnino 
zaradi lastne stanovanjske potrebe 
in torej ne more čakati več let, da 
bo morda prišel najugodnejši tre-
nutek za nakup. Četudi tak trenutek 
pride, je zelo majhna verjetnost, da 
ga bomo ujeli. Če stanujete v majh-
nem stanovanju z dvema otrokoma, 
verjetno ne morete čakati več let, da 
boste ujeli boljši trenutek za nakup,« 
ponazori in doda, da so v zadnjih 

letih cene nepremičnin večino časa 
rasle, padle so zgolj v času finančne 
krize. »Tisti, ki se odločajo za na-
ložbo v nepremičnine, ne morejo 
zgrešiti, če računajo na dolgoročno 
naložbo,« je prepričan Potočnik. 

Boštjan Udovič pravi, da je, če 
gre za investicijo, čas za nakup ne-
premičnine vedno primeren, saj 
posebnega padca cen nepremičnin 
v bližnji prihodnosti ne gre pričako-
vati. »Če gre za nakup nepremičnine 
za lastne potrebe oziroma za reše-
vanje stanovanjskega vprašanja, pa 
je takšna odločitev bistveno manj 
odvisna od tržnih razmer, ampak 
predvsem od potreb posameznika. 
Ko nekdo potrebuje nepremičnino, 
običajno ne more čakati več let, še 
posebej v situaciji, ko nič ne kaže, da 
bi lahko prišlo do kakšnega večjega 
padca cen nepremičnin. Potencial-
nim kupcem zato verjetno ostane 

Je zdaj pravi čas za 
nakup ali prodajo 
nepremičnine? 
Avtorica: Andreja Šalamun 

Povpraševanje po nepremičninah še vedno bistveno presega 
ponudbo, zato tudi cene nenehno rastejo. Ob trenutnih raz-
merah si najbolj manejo roke prodajalci tako rabljenih kot no-
vih nepremičnin, zlasti v mestnih središčih. Kot pravi Boštjan 
Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami na 
Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), se nepremičnine, še po-
sebej stanovanja, namreč prodajajo izredno hitro in po cenah, 
ki so pogosto višje od oglaševanih.
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to, da povpraševanje razširijo tudi 
na območja, kjer so nepremičnine 
cenejše. Moramo se namreč zave-
dati, da cene nepremičnin še vedno 
rastejo predvsem v urbanih in turi-
stičnih središčih, torej tam, kjer je 
povpraševanje največje. V preostalih 
delih države pa cene nepremičnin ne 
rastejo tako strmo oziroma pogosto 
celo stagnirajo,« pojasni sogovornik.

Naložbe v stanovanjske 
nepremičnine zelo donosne 

Tako Udovič kot Potočnik se stri-
njata, da so naložbe v stanovanjske 
nepremičnine zelo donosne, še zlasti 
tam, kjer je povpraševanje največje. 
Udovič pravi, da je to tudi razlog, da 
je večina novogradenj skoncentrirana 
ravno na ta območja. 

»Naložbe v nepremičnine so ved-
no donosne, vprašanje je samo sto-
pnja donosa,« pravi Potočnik. Doda, 
da največje donose dosegajo posa-
mezniki, ki nepremičnine oddajajo 
v turistične namene, a meni, da to 
niso klasični donosi v nepremičnine, 
temveč gre za dejavnost, ki zahteva 
veliko osebnega angažmaja. »Donosi 
v nepremičnine, ki jih stranke kupijo 

z namenom dolgoročne oddaje, pa 
so različni in odvisni predvsem od 
nabavne vrednosti nepremičnine 
in znašajo za stanovanjske nepre-
mičnine na Štajerskem v povprečju 
med štirimi in sedmimi odstotki le-
tno. Glede na dejstvo, da so tovrstne 
naložbe med najvarnejšimi, je donos 
dober, izračun nekoliko kvari zgolj 
visoka obdavčitev prejemkov iz od-
dajanja nepremičnega premoženja,« 
navede Potočnik. 

V desetletju finančna kriza, 
pandemija, vojna … 

Poudari, da živimo v zelo nemirnih 
časih, saj se razmere v svetu spre-
minjajo iz dneva v dan. Zato se mu 
zdi nemogoče napovedovati, kaj bo 
prihodnji mesec, kaj šele prihodnje 
leto. »V dobrih desetih letih smo se 
srečali s finančno krizo, z epidemijo, 
zdaj imamo vojno na evropskih tleh 
in gospodarske sankcije proti Rusiji, 
kot jih še ni bilo,« ponazori. 

Tudi Boštjan Udovič pravi, da so 
napovedi vedno nehvaležne, a meni, 
da bistvenih sprememb v nobenem 
segmentu ne bo. »Na področju 
stanovanjskih nepremičnin bistve-

no povečane ponudbe, ki bi lahko 
vplivala na cene, ne pričakujem. Ne 
nazadnje bi se moglo to že poznati 
v večjem številu izdanih gradbenih 
dovoljenj. Nikakor pa ne moremo 
pričakovati niti upada povpraše-
vanja, ki že zelo dolgo ostaja bolj 
ali manj konstanten. Določen vpliv 
na trg stanovanjskih nepremičnin 
bi lahko imela le rast obresti za 
stanovanjska posojila, ki bi lahko 
zmanjšala kupno moč prebivalstva. 
Po drugi strani pa ugotavljamo, da 
se številne nepremičnine v tem tre-
nutku kupujejo iz prihrankov, zato je 
tudi to vprašljivo,« pove. 

Prav tako pomembnih spre-
memb ne pričakuje na najemnem 
trgu. »Lani smo sicer dočakali dol-
go pričakovane spremembe stano-
vanjskega zakona, ki so prinesle tudi 
uskladitev oziroma povišanje nepro-
fitnih najemnin in višje omejitve pri 
zadolževanju stanovanjskih skladov, 
kar bo nedvomno lahko pripomoglo 
k povečanju fonda javnih najemnih 
stanovanj, vendar šele na srednji in 
dolgi rok, saj ti projekti zahtevajo 
svoj čas,« ugotavlja Udovič. Meni, 
da lahko določene pozitivne učinke 
pričakujemo tudi od letos uvede-
ne javne najemne službe, ki cilja 
predvsem na aktivacijo zdaj praznih 
stanovanj, vendar bodo tudi te v 
prvem letu verjetno zanemarljive. 
Pravi učinki se bodo pokazali šele 
čez nekaj let.

Tudi na področju poslovnih spre-
memb po mnenju Udoviča ne bo bi-
stvenih sprememb. Na trgu bo namreč 
zaradi negotovosti v zvezi z epidemijo 
in sprememb v načinu poslovanja do-
ločenih subjektov bistveno več pre-
vidnosti in zadržanosti.

»V vsakem primeru pa bo tudi 
prihodnje obdobje na nepremič-
ninskem trgu zelo pestro in zani-
mivo. Zagotovo se bomo o tem tudi 
precej pogovarjali. Še posebej bodo 
ta vprašanja zanimiva v letošnjem 
supervolilnem letu, saj bo marsikaj 
odvisno od prihodnje vlade,« še po-
udari Udovič. 

Ali in kako bi lahko vojna v Ukrajini vplivala na naš nepremičninski 
trg?

»Zaenkrat sicer težko rečemo kaj bolj gotovega, ima pa lahko kriza kar 
nekaj posledic,« pravi Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje 
z nepremičninami na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Po eni strani 
bi lahko dotok večjega števila beguncev povzročil tudi aktivacijo dolo-
čenih zdaj praznih nepremičnin v ta namen. Po drugi strani pa bi lahko 
sankcije zoper Rusko federacijo povzročile upad povpraševanja, saj je 
bilo v preteklih letih kar nekaj kupcev iz te države. »V vsakem primeru 
ima lahko kriza določen vpliv tudi na nepremičninski trg v Sloveniji, 
mislim pa, da ta ne more biti zelo pomemben. Za bolj konkretne ocene 
pa bo treba počakati nekaj mesecev. Ne nazadnje bo marsikaj odvisno 
od tega, koliko časa bo ruska agresija še trajala,« pravi Udovič.

Branko Potočnik iz družbe INSA nepremičnine meni, »da zamah metu-
ljevih kril ne more ogroziti stabilnosti dobro zgrajenega objekta. Če pa 
damo šalo na stran, je jasno, da bo vojna v Ukrajini vplivala na vse, tudi 
na nepremičninski trg. Kakšen bo ta vpliv, je odvisno predvsem od tega, 
kako dolgo bo vojna trajala, ali bo spopad omejen zgolj na Ukrajino in 
kako dolgo bodo trajale sankcije proti Rusiji,« pravi.
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Soseska Pod Pekrsko gorco 
dobiva končno podobo
Gradnja nove soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru s 400 javnimi najemnimi stanovanji se, 
kljub izzivom, ki jih je prinesla epidemija, uspešno zaključuje.

Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, javni sklad z omenjenim projek-
tom nadaljuje uresničevanje Resolucije 
o nacionalnem stanovanjskem progra-
mu 2015–2025 (ReNSP15-25) in Poslovne 
politike do leta 2025. Prednostne ciljne 
skupine, kot so mladi, mlade družine, 
družine in starejši bodo lahko kmalu 
izbirali stanovanja, ki zagotavljajo viso-
ko kakovost bivanja in sledijo načelom 
trajnostne gradnje. 

Trajnostna naravnanost
Soseska je načrtovana kot energij-

sko učinkovita in trajnostno naravna-
na. Arhitekturne rešitve omogočajo 
izkoriščanje toplotnih viškov v hla-
dnem delu leta in ustrezno senčenje 
bivalnega dela z globokimi balkoni in 
senčili. Notranja dvorišča z mešanjem 
senčnih in sončnih predelov omogo-
čajo stanovalcem ugodno mikroklimo 
v vseh letnih časih, ki tako postanejo 
dopolnitev stanovanjskih prostorov. 
Vse stanovanjske enote omogočajo 
dostop in uporabo brez ovir, kar omo-
goča vseživljenjsko uporabo. Ravna in 
nezasedena streha stavb nudi prostor 
za postavitev male fotovoltaične elek-
trarne. Parkirna mesta v garaži in na 
javnih površinah omogočajo postavitev 
polnilnic za električna vozila. 

Vpetost v naravno in urbano okolje 
ter družbeno infrastrukturo

Poleg javnih najemnih stanovanj 
bo na voljo tudi 60 oskrbovanih sta-
novanj, varstveno bivalne enote za ljudi 
z motnjami v duševnem razvoju, dnevni 
center aktivnosti in prostori dnevnega 
varstva otrok. Središče soseske tvori 
osrednji trg, ob katerem je nanizanih 
500 m2 površin za lokale. Z lepimi am-
bienti in pogledi na Mariborsko Pohorje 
bo soseska privlačna tudi za okoliške 
prebivalce in naključne sprehajalce. 

Izzivi gradnje v času epidemije in 
negotovih gospodarskih pogojev 

Na sam potek gradnje je močno 
vplivala epidemija. Čeprav gradbišče 
ni nikoli zastalo, posledice, povezane 
z dobavljivostjo materialov, pomanj-
kanjem delovne sile, dvigom cen ma-
terialov kot tudi zakonodajni ukrepi 
za omilitev posledic, krojijo usodo 
gradnje v zaključnih fazah. Dobra na-
mera zakonodajalca, ki je vsem pogod-
benikom, plačanih iz javnih sredstev, 
omogočil podaljšanje izvedbe del v 
času trajanja epidemije, se je izkazala 
za veliko težavo. V primeru podaljša-
nja roka naročnik sam nosi stroške, 
povezane z izpadom dohodka zaradi 
zamude, izvajalec pa se s tem izogne 

pogodbenim kaznim. Tako lahko izva-
jalec prebrodi izpade delovne sile in 
zamude pri dobavah materiala. 

Težava nastane, če izvajalec meni, da 
lahko gradnjo podaljša za celoten čas 
trajanja epidemije, ne glede na izkaza-
ne težave in brez predložitve dokazov. 
V tem primeru zakonsko določilo pos-
tane orodje za izsiljevanje naročnika, s 
katerim poizkušajo izvajalci zgolj iztržiti 
dodatne koristi. Spremenjeni pogoji 
dela v gradbeništvu so postali realnost 
in velika težava gradbenih podjetij ter 
posledično naročnikov. To pomeni bi-
stveno večje tveganje in breme za iz-
vajalce pri gradbenih pogodbah v teku 
in se pogosto rezultira v nerazumnih in 
neutemeljenih zahtevkih za povišanje 
pogodbenih vrednosti. 

Ne glede na razmere so javni na-
ročniki dolžni dosledno upoštevati ve-
ljavne pogodbe in zakonske obveze. 
Pristajanje na neutemeljene zahteve 
izvajalcev po zvišanju pogodbenih cen 
bi se odrazilo v nevzdržnih podražitvah 
projekta in v primeru Sklada posledič-
no višjih cenah najemnin za stanovanja 
namenjena ranljivim skupinam prebi-
valstva. Vse akterje v graditvi zato Sklad 
poziva k razumnemu poslovnemu de-
lovanju in sporazumnemu reševanju 
problematike v teh časih.
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Veliko dela 
za gradbena 
podjetja 
Avtorice: Andreja Šalamun, Nina Šprohar, Jerneja Srebot

Letos in v prihodnjih letih se slovenskim gradbeni-
kom ni bati za posle. Gradili bomo namreč ceste, ko-
lesarske povezave, revitalizirali mestna jedra, urejali 
poslovne cone, protipoplavno zaščito in oskrbo s pi-
tno vodo, posodabljali železnice, energetsko prenav-
ljali različne objekte, preurejali bolnišnice, gradili do-
move za starejše … Spomnimo: neporabljenih ostaja 
še kar nekaj sredstev iz finančne perspektive 2014–
2020, skoraj milijardo evrov, kar pomeni, da bodo 
morali biti številni projekti končani najpozneje v letu 
2023.

Med najbolj znanimi infrastruk-
turnimi projekti so zagotovo 
drugi tir, druga cev predora 

Karavanke in tretja razvojna os. 
Na severnem delu tretje razvojne 

osi, na odseku med Velenjem in Slovenj 
Gradcem, dela trenutno potekajo na dveh 
sklopih, Gaberke in Jenina, za štiri sklope 
(Velunja, Škale, Konovo in Škalsko jezero) 

pa že iščejo izvajalce oziroma pridobi-
vajo gradbena dovoljenja. A začeti želijo 
gradnjo tretje razvojne osi na jugu, torej 
od Novega mesta do Bele krajine. »Do-
bili smo že gradbeno dovoljenje za od-
sek Novo mesto–Osredek, a žal sta bili 
vloženi najmanj dve tožbi na gradbeno 
dovoljenje, ki tako ni postalo pravnomoč-
no,« razloge za zamudo pojasnjujejo na 
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Darsu, kjer pravijo, da bi v naspro-
tnem primeru na tem odseku prva 
dela začeli že letos spomladi.  

Vrednosti del na severnem delu 
tretje razvojne osi 

Po podatkih Ministrstva za infra-
strukturo vrednost pogodbenih del 
na prvem odseku od Šentruperta do 
Velenja na sklopu D – Gaberke, ki je 
v fazi zaključevanja, znaša 8,47 mili-
jona evrov; na sklopu F – Jenina, kjer 
se je gradnja začela konec lanskega 
poletja, zaključek pa je predviden 
leta 2024, vrednost gradnje znaša 
37,39 milijona evrov; za sklopa B – 

Škalsko jezero in sklop H – Konovo 
bodo predvidoma odšteli 31,94 mi-
lijona evrov; za sklop E – Velunja, ki 
obsega traso dolžine 6,3 kilometra 
z desetimi viadukti in dvema pre-
doroma, pa bodo odšteli največ, 
218,34 milijona evrov. Pridobitev 
gradbenega dovoljenja je v letu 
2022 predvidena tudi za sklope C – 
Škale, G – Podgorje in A – Velenje, 
katerih gradnja je predvidena v letu 
2022 oziroma na začetku leta 2023. 
Vrednost gradnje treh sklopov znaša 
205,57 milijona evrov.

Na tretjem odseku od Slovenj Grad-
ca do Dravograda poteka postopek 

državnega prostorskega načrtovanja, 
naložbena vrednost odseka je ocenje-
na na 298 milijonov evrov. Prav tako 
postopek prostorskega načrtovanja 
poteka tudi na četrtem odseku Otiški 
Vrh–Holmec, kjer je naložbena vred-
nost ocenjena na 406 milijonov evrov.

Za srednji del tretje razvojne osi 
od Celja do Novega mesta pa so bili 
proučevani trije koridorji, in sicer za-
hodni čez Zasavje, osrednji čez Laško 
ali vzhodni čez Kozjansko. »Najustre-
znejša varianta je trenutno še v fazi 
vrednotenja. Ko jo bodo potrdili, bo 
znana tudi okvirna naložbena ocena,« 
še pravijo na ministrstvu.
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Drugo cev pod Karavankami bodo 
izkopali prihodnje leto 

Če se nekoliko zapleta na tret-
ji razvojni osi, pa izkop druge cevi 
predora Karavanke dobro napreduje 
in dela potekajo v skladu s termin-
skim načrtom. Izkopna dela so si-
cer stekla konec avgusta 2020, pred 
kratkim je izvajalec izkopal polovi-
co vzhodne cevi predora Karavanke 
(od skupno 3.446 metrov, kolikor je 
načrtovane podzemne gradnje slo-
venskega dela druge cevi). Na Darsu 
predvidevajo, da bo predor izkopan 
prihodnje leto, celotno dokonča-
nje predora s testiranjem opreme 
in predaja v promet pa bo v letu 
2025. »V nadaljevanju bomo nato 
začeli sanacijo prve cevi predora, 
dokončanje sanacije in predaja 
obeh cevi v promet je predvidena 
za leto 2027,« dodajajo.

Direkcija RS za infrastrukturo 
(DRSI) ima za področje cestne infra-
strukture v proračunu za leto 2022 
predvidenih približno 317,1 milijona 
evrov, za leto 2023 pa 331,9 milijona 
evrov. Večji projekti (če izvzamemo 
rekonstrukcije), ki bodo potekali v 
tem času, so označeni na zemljevidu 
na naslednjih stran.. 

Tretji večji infrastrukturni projekt 
je drugi tir med Divačo in Koprom, ki 
ga vodi družba 2TDK. Letos je pred-
videnih za 277 milijonov evrov del na 
tem odseku, prihodnje leto pa 280 
milijonov evrov. Drugi tir naj bi bil 
zgrajen do zadnjega četrtletja 2025, 
skupaj pa naj bi nas to stalo približ-
no milijardo evrov (brez DDV). Precej 
verjetno je, da bodo cene še višje, 
saj rastejo cene surovin, materialov 
in stroški dela, zato se bodo izvajalci 
(Kolektor CPG in turška družba Yapi 

Merkezi ter Özaltin) zelo verjetno po-
gajali za anekse. 

Posodabljali bodo železniške 
povezave 

Pomemben projekt je tudi poso-
dobitev že obstoječih železniških 
povezav. »V zadnjih letih so bile na-
ložbe usmerjene predvsem v nadgra-
dnje glavnih koridorskih prog. Tako 
so bile izvedene nadgradnje odsekov 
prog med Zidanim Mostom in Šenti-
ljem ter med Kranjem in Jesenicami, 
nadgrajena je bila proga Pragersko-
-Hodoš, v teku pa je tudi nadgradnja 
železniške proge Ljubljana-Divača,« 
naštejejo na DRSI. Tako je v obdobju 
do leta 2027 za železniško področje 
predvideno nadaljevanje izvajanja 
prvega naložbenega ciklusa. Ta zaje-
ma predvsem nadgradnje obstoječih 
prog, odpravo ozkih grl in pa izva-

janje ukrepov, ki omogočajo zmo-
gljivost za trenutni in pričakovani 
obseg prometa tovornih vlakov in 
doseganje TEN-T standardov. Po po-
datkih DRSI je letos z njihove strani 
za področje železniške infrastrukture 
predvidenih 464,3 milijona evrov. 

Pospešena obnova se je začela s 
pomočjo evropskih sredstev – gre 

»V zadnjih letih so bile naložbe usmerjene 
predvsem v nadgradnje glavnih koridorskih 

prog. Tako so bile izvedene nadgradnje odsekov prog 
med Zidanim Mostom in Šentiljem ter med Kranjem 
in Jesenicami, nadgrajena je bila proga Pragersko-
Hodoš, v teku pa je tudi nadgradnja železniške proge 
Ljubljana-Divača,« naštejejo na DRSI.
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predvsem za večje naložbe v glavne 
proge, ki so hkrati del vseevropskega 
prometnega omrežja, s čimer urejajo 
celotno infrastrukturo na določenem 
odseku, torej tire, tirne naprave in 
sisteme, obnavljajo postaje in posta-
jališča … Tako bodo na primer poso-
dobili postajo Pragersko in železni-
ško vozlišče, DRSI pa bo nadgradila 

dobrih 18 kilometrov tirov in kretnic, 
uredila zunajnivojski prehod, pod-
voz in most ter obnovila zgradbe na 
omenjeni postaji. 

Poleg izboljšav obstoječih prog 
so se začele tudi priprave na dru-
gi naložbeni ciklus, katerega cilj je 
nadgradnja prog za krajše potovalne 
čase potniških vlakov. Hkrati je nje-
gov namen zagotoviti takten promet 
v smislu konkurenčnega železniškega 
prometa in umeščanje novih prog v 
prostor.

Na področju tovornega prometa 
v Evropi se z vidika odprtega trga 
omogoča združljivost med železni-
ško infrastrukturo in vozili. Pri tem 
je ključna interoperabilnost železni-
škega prometnega sistema – upora-
ba večsistemskih lokomotiv, sistemi 
za nadzor in vodenje prometa vlakov 
– ERTMS in podobno. 
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Sovodenj

TrebijaModrej Šklendrovec 

Kozina
Hrpelje

Mislinja

Vodice

Britof

Železniki

Hotemaže

Kidričevo

16 Obvoznica Maribor 
– 1. etapa 

24 mio EUR ni podatka V pripravi je razpis za izvedbo del 1. etape zahodne 
obvoznice Maribor med Lackovo in Kardeljevo cesto. 
Odsek Lackova cesta–Kardeljeva cesta predstavlja 
novo cesto dolžine 1.240 m in obsega izgradnjo nove 
štiripasovne ceste v dolžini 1.240 m, deviacijo ulice 
Pohorskega odreda in deviacijo Kardeljeve ceste, štiri 
mostove preko Radvanjskega potoka, nadvoz nove 
ceste proti Radvanju, nadhod kot povezavo Streliške 
in Kardeljeve ceste ter poti na Okope, pešci in kole-
sarji bodi vodeni ločeno.

1 Druga etapa ob-
voznice Slovenska 
Bistrica 

4,5 mio EUR 4,3 mio EUR Investicija predstavlja novogradnjo v dolžini cca 
1.340 metrov, od krožišča v Slovenski Bistrici (odcep 
proti Poljčanam) do tovarne IMPOL.

Zap. št. Projekt Skupna cena Sredstva DRSI Opis

Zap. št. Projekt Skupna cena Sredstva DRSI Opis

4 Podaljšek Ceste 
proletarskih brigad, 
MB 

11,4 mio EUR 6,9 mio EUR Podaljšek Ceste proletarskih brigad predstavlja 
novo povezovalno dvo-pasovno cesto od krožišča 
pri Qlandiji do Limbuške ceste v Mariboru, v dolžini 
1.955 metrov.

2 Navezovalna cesta 
Ljubečna–AC pri-
ključek Celje vzhod 

1,8 mio EUR ni podatka V sklopu projekta bo zgrajena nova navezovalna ces-
ta v dolžini 1.360 metrov, od avtocestnega priključka 
Celje vzhod do Ljubečne. 

3 Obvoznica Kidričevo 8,9 mio EUR 2,2 mio EUR Obvoznica Kidričevo predstavlja povezavo med glav-
no cesto G1-2, odsek 737 Šikole– Hajdina in regional-
no cesto R2-432, odsek 1285 Majšperk–Kidričevo, v 
dolžini cca 4 km. 

5 Sanacija zidov in 
brežin Trebija–
Sovodenj

4,6 mio EUR 4,5 mio EUR Poleg sanacije zidov in brežin bodo naredili nov most, 
prenovili cesto in uredili pločnike v območju avtobu-
snih postaj. Postavili bodo cestno razsvetljavo. 

6 Obvoznica Vrhnika sklop 1: 1,3 mio EUR
sklop 2: 2,4 mio EUR
sklop 3: še ni znano

Sklop 1: 0,8 mio 
EUR
Sklop 2: 2,0 mio 
EUR

Ureditev je razdeljena na tri sklope. Sklop 2 obsega 
rekonstrukcijo obstoječe javne poti v povezovalno 
cesto med Verdom in vzhodnim priključkom Vrhnika 
ter do krožnega križišča (K2) proti novi povezovalni 
cesti Bajerji–Tojnice, ureditev novega krožišča k 
industrijski coni Verd ter rekonstrukcijo regionalne 
ceste Vrhnika–Podpeč v dolžini cca 200 m.

1

2

5

6

7

9
8

3

4

7 Kolesarska 
povezava D7 odsek 
Tolmin-Modrej 

3,0 mio EUR 0,9 mio EUR V sklopu projekta bo zgrajena nova kolesarska pot 
med Tolminom in Modrejem. 

8 Galerija 
Šklendrovec 

6,4 mio EUR 6,4 mio EUR Zaščita ceste in prometa na njej pred padajočim 
kamenjem in skalami bo izvedena z gradnjo galerije. 

9 Obvoznica Tolmin 12 mio EUR 9,5 mio EUR Investicija obsega izgradnjo obvoznice v dolžini 1,5 
km in ločnega mostu čez Tolminko z razponom 50 
metrov. 

10 Kolesarska poveza-
va Huda luknja med 
Velenjem in Mislinjo 

15,7 mio EUR 12,3 mio EUR V sklopu projekta bo zgrajena kolesarska pot 
od Sela pri Velenju do Gornjega Doliča, v skupni 
dolžini 9,4 km.

10

16

11

13

11 Obvoznica Vodice 6,9 mio EUR 5,9 mio EUR Predvidena je nova cestna povezava z deviacijami 
na obstoječe cestno omrežje, prepusti z vodnogo-
spodarskimi ureditvami, ureditvijo odvodnjavanja, 
ureditev okolja, cestne razsvetljave, semaforizacija 
križišč, vsa tangirana komunalna infrastruktura.

12 Cesta Hotemaže–
Britof 

5,3 mio EUR 5,3 mio EUR Gradbeno dovoljenje za novogradnjo ceste v dolžini 
približno 3,5 km je pravnomočno. 

12

14

15

13 Obvoznica Hrpelje–
Kozina 

9,2 mio EUR 9,2 mio EUR Obvoznica v dolžini približno 1.800 m je načrtovana 
kot dvopasovnica z izven nivojskim križanjem lokal-
ne ceste in železniške proge.

14 Obvoznica Železniki 4,1 mio EUR 3,6 mio EUR Izbran je izvajalec gradbenih del, gradbeno 
dovoljenje še ni pravnomočno.

15 Južna blejska raz-
bremenilna cesta 
– križišče Betin

6,3 mio EUR 5,7 mio EUR Podana je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za izgradnjo vstopnega križišča Betin.

Vi
r: 

DR
SI
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Velike težave z dobavo 
materialov za gradnjo 
tunelov in mostov
Avtorica: Nina Šprohar

Armaturnih mrež in jeklenih profilov za izvedbo jeklenih konstrukcij ni 
dovolj, poleg tega so cene materialov zaradi višjih cen energentov podiv-
jale.
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Digitalna transformacija gradbišča
Merilna oprema in rešitve za zajem in obvladovanje prostorskih podatkov

Zahteve na gradbišču so vsak dan 
večje: krajši roki za dokončanje del, 
višja natančnost, nižja cena. S temi, 
včasih izključujočimi si zahtevami, 
se lahko spopadete samo z ustrezno 
merilno opremo in pravimi rešitvami. 
Vsakodnevni izziv izvajalcev je projekt 
izvesti v skladu s predvidenim prora-
čunom, časom in specifikacijo. 

Podjetje Geoservis, d. o. o. je po-
oblaščeni prodajalec in certificirani 
servisni center merilne opreme in 
rešitev švicarskega proizvajalca Lei-
ca Geosystems. S svojimi rešitvami, 
izkušnjami in poprodajnimi aktiv-
nostmi (servis, tehnična podpora) 
omogočajo ravno to – v krajšem času 
in z nižjimi stroški narediti enako ali 
še kakovostnejše.

Celovite rešitve za vse faze gradnje
V njihovi ponudbi so laserski, op-

tični in digitalni nivelirji, razdaljeme-
ri, sistemi za lociranje in kartiranje 
podzemne infrastrukture (georadarji, 
lokatorji), sistemi za vodenje in avto-
matizacijo gradbenih strojev (bager, 
buldožer, greder, finišer, valjar, freza, 
vrtalnik), merilni instrumenti za zajem 
prostorskih podatkov (tahimetri, GNSS 
sprejemniki), merilni instrumenti za 
zajem resničnosti (3D laserski skenerji, 
mobilni laserski skenerji, brezpilotni 
letalniki za zajem iz zraka) ter sistemi 
za opazovanje premikov in deformacij 
naravnega in grajenega okolja.

To so celovite rešitve, ki jih upora-
bite v vseh fazah gradnje – od posnet-
ka terena, projektiranja, modeliranja, 

prenosa objekta na teren (zakolič-
ba), izvedbe zemeljskih del, gradnje 
objekta do kontrole izvedbe (QA/QC) 
in končnega posnetka izvedenih del, 
ter podpirajo vse faze BIM procesa. 

»Z uporabo naših merilnih instru-
mentov in rešitev boste delo opravi-
li z manj napora in hitreje, povečali 
boste produktivnost delavcev in stro-
jev, zmanjšali stroške materiala in 
goriva, povečali kakovost izvedenih 
del, varnost na gradbišču in ne na-
zadnje povečali dobiček,« poudarjajo 
v podjetju. Da so kompetenten, za-
nesljiv in finančno stabilen partner, 
pričajo tudi certifikat kakovosti ISO 
9001, servisni certifikat Leica Geo- 
systems ter certifikat platinaste bo-
nitetne odličnosti AAA.
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Trenutno se v Sloveniji gra-
di veliko mostov in tunelov. 
Med večjimi projekti lahko 

izpostavimo drugi tir Divača–Koper 
z večino trase znotraj tunelov, drugo 
cev karavanškega predora, obnovo 
železniškega predora Karavanke, 
več obnov in rekonstrukcij (širitev) 
avtocestnih odsekov ter rekonstruk-
cije regionalnih in mestnih cest, ki 
vključujejo tudi mostove, nadvoze 
in podvoze.

»Glavne težave pri gradnji mostov 
in tunelov so podobne kot pri 
gradnji vseh objektov v Sloveniji,« 
pravi Andrej Pogačnik, predsednik 
Upravnega odbora matične sekcije 
gradbenih inženirjev – kadrovska 

»Trenutno je še največja težava dobava 
armaturnega jekla – armaturnih mrež ni 

v celotni Evropi – in jeklenih profilov za izvedbo 
jeklenih konstrukcij. Dobavitelji jeklenih profilov so 
celo odpovedali vse rezervacije materiala. Poleg tega 
dobavitelji materialov sploh nočejo dajati ponudb, saj 
cene niso stabilne niti v času dobav. Izvajalci imajo 
tako veliko dela z zahtevki zaradi povišanih cen, saj je 
vsaka pogodba drugačna in se podražitve na vsakem 
objektu drugače obravnavajo,« pove Andrej Pogačnik, 
predsednik Upravnega odbora matične sekcije 
gradbenih inženirjev.
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podhranjenost gradbenih izvajalcev 
je tako na inženirski kot na operativni 
ravni. »Izziv je tudi koordinacija vseh 
izvajalcev na posameznem objektu. 
Velika količina projektov ob veliki 
naložbeni aktivnosti povzroča tudi 
težave pri zagotavljanju končnih 
rokov izvedbe,« pojasni.

Cene materialov so v zadnjih 
mesecih podivjale 

Poleg tega so cene materiala v 
zadnjih nekaj mesecih podivjale in 
se, glede na trenutno stanje, še ne 
bodo normalizirale, saj cene ener-
gentov in posledično vseh materi-
alov, ki se uporabljajo pri gradnji, 
še vedno rastejo. »Trenutno je še 

Most na Pelješac je projektiral 
Slovenec Marjan Pipenbaher

Zadnjega januarja letos se je po 
približno treh letih in pol končala 
gradnja mostu na Pelješac, dol-
gega 2,4 kilometra. Čeprav most 
stoji v sosednji Hrvaški, gradilo 
pa ga je kitajsko podjetje CRBC, 
je za Slovenijo kljub temu popo-
memben – glavni in odgovorni 
projektant mostu na Pelješac je 
namreč Marjan Pipenbaher. Slo-
venec je sicer avtor in odgovorni 
projektant največjega slovenske-
ga viadukta Črni Kal, projektiral 
pa je še več kot 200 mostov doma 
in v tujini, med drugim tudi mo-
stova Nissibi in Komurhan prek 
reke Evfrat v Turčiji, 600 metrov 
dolg most Via duc Sur Oued Me-
nar v Alžiriji in 1,3 kilometra dolg 
most v Boki Kotorski. 

največja težava dobava armaturnega 
jekla – armaturnih mrež ni v celotni 
Evropi – in jeklenih profilov za izved-
bo jeklenih konstrukcij. Dobavitelji 
jeklenih profilov so celo odpovedali 
vse rezervacije materiala. Poleg tega 
dobavitelji materialov sploh nočejo 
dajati ponudb, saj cene niso stabil-
ne niti v času dobav. Izvajalci imajo 
tako veliko dela z zahtevki zaradi 
povišanih cen, saj je vsaka pogodba 
drugačna in se podražitve na vsa-
kem objektu drugače obravnavajo,« 
razloži Pogačnik. Upa sicer, da se bo 
situacija spomladi nekoliko umirila, 
a so trenutne razmere skrajno nape-
te. »Upajmo, da se bo vsaj vojna v 
Evropi čim prej končala, da se nazaj 
vzpostavijo običajne dobavne veri-
ge,« dodaja.

Pomanjkanje surovin je vplivalo 
tudi na dobavne roke

Tudi Borut Urh s podjetja Doka 
trenutno stanje na področju gradnje 
tunelov in mostov v Sloveniji oce-
njuje kot zelo dobro, saj je v teku 

Tehnologija BIM uporabna tudi za projektiranje mostov in tunelov

Na področju projektiranja mostov in tunelov je k napredku prispevala 
tudi tehnologija BIM, ki inženirjem omogoča spremljanje gradnje ter 
terminskih in finančnih planov v realnem času. Kot pravi Andrej Pogačnik, 
predsednik Upravnega odbora matične sekcije gradbenih inženirjev, je 
izboljšano interdisciplinarno sodelovanje ter usklajevanje tras in rešitev 
med inženirskimi disciplinami. »Vse količine se redno vnašajo v 3D-in-
formacijske modele posameznih elementov trase oziroma predora. S to 
tehnologijo je omogočena 3D-vizualizacija napredovanja gradnje. Tudi 
vzdrževanje objektov je s pomočjo BIM modelov bolj transparentno in 
sledljivo – vsa vzdrževalna dela so vnesena v enotno bazo podatkov, 
ki je pripeta na 3D-model objekta,« pojasni.
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Podjetje s 30-letno zgodovino in izkušnjami na področju gradenj, obnov in vzdrževanja 
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mo izmenjujejo glede na potrebe. V 
preteklosti je to, kot pravi sogovor-
nik, zadostovalo za pokrivanje vseh 
potreb njihovih strank. »Trenutno 
nismo zavrnili še nobenega povpra-
ševanja, ni pa nujno, da se v prihod-
nje to ne bo zgodilo. Zaradi trenutne 
situacije v svetu je zelo težko karkoli 
napovedovati. Naš cilj pa je zados-
titi potrebam po opažnih sistemih 
naših kupcev,« sklene Urh. 
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kar veliko število projektov. Med 
glavnimi izzivi izpostavi predvsem 
optimizacijo stroška najemnine na-
ročniku z razpoložljivo opremo. »To 
pomeni izbrati pravilen sistem opa-
ženja, ki bo omogočil hitro, varno 
in cenovno sprejemljivo izvedbo,« 
pojasni. 

Glede na to, da so njihovi sistemi 
večinoma sestavljeni iz jekla in lesa, 
so cene surovin na trgu vplivale tudi 

»Dodatno je pomanjkanje surovin vplivalo 
tudi na dobavne roke opreme iz našega 

matičnega koncerna, zato je toliko bolj pomembno 
pravočasno načrtovanje potreb po opažih. Ker pa 
to ni uveljavljena praksa pri naših kupcih, je zdaj 
za nas toliko težje pravočasno zagotoviti opremo,« 
pojasni Borut Urh.

nanje. »Dodatno je pomanjkanje su-
rovin vplivalo tudi na dobavne roke 
opreme iz našega matičnega kon-
cerna, zato je toliko bolj pomembno 
pravočasno načrtovanje potreb po 
opažih. Ker pa to ni uveljavljena pra-
ksa pri naših kupcih, je zdaj za nas 
toliko težje pravočasno zagotoviti 
opremo,« pojasni Urh. 

V koncernu imajo namreč 160 po-
slovalnic po celem svetu in si opre-

Cene materiala so v
zadnjih nekaj mesecih 
podivjale in
se, glede na trenutno 
stanje, še ne
bodo normalizirale.

PRO
M

O

PELJEŠAC BRIDGE - CROATIA

PONTING - PIPENBAHER CONSULTING ENGINEERS

RAILWAY VIADUCT GABROVICA - SLOVENIA

PELJEŠAC BRIDGE - CROATIA



GRADIMO  |  APRIL 2022GRADIMO  |  APRIL 2022

Stroji postajajo vse 
bolj digitalizirani in 
avtomatizirani
Avtorica: Nina Šprohar
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»Mehanizacijo si 
sicer gradbeniki 

izposojajo predvsem v 
primerih, ko potrebujejo 
specifične stroje za 
aktivnosti, ki jih ne 
počnejo preveč pogosto, 
npr. ko vrtajo predor, pa 
nimajo dovolj vrtalne 
garniture,« pojasnjuje 
Gregor Ficko, direktor 
Zbornice gradbeništva 
in industrije gradbenega 
materiala. 

DVIŽNE PLOŠČADI ● DVIŽNE KOŠARE ● TELESKOPSKI VILIČARJI
najem ●  prodaja ● servis ● rezervni deli ● uspodabljanje

01 544 34 34 riwal.si Riwal Slovenija
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Večja slovenska gradbena podjetja so dobro opremljena z mehanizacijo, 
ki jo potrebujejo za izvedbo svojih projektov. Če jim česa primanjkuje, pa 
imajo na domačem trgu dovolj izbire tako za nakup kot tudi za najem. 

in skrajšal čas, ki ga potrebujejo za 
uspešno dokončanje projektov. Tele-
matika oziroma spremljanje in tudi 
upravljanje strojev na daljavo pripo-
more k optimizaciji dela strojev, saj 
spremlja njihovo porabo energentov, 
produktivnost, opozarja na prihajajoče 

servise, ugotavlja morebitne napake v 
delovanju strojev … Gradbeniki imajo 
tako vse manj fizičnega dela, saj lahko 
izbirajo med različnimi konfiguracija-
mi stroja in številnimi priključki, med 
katerimi nekateri delo opravljajo že 
skoraj povsem avtomatsko.
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Leto 2008 2012 2016 2020

Število podjetij 47 56 60 70

Število podjetij, ki dajajo v najem in zakup gradbene stroje 

Izbira, kje kupiti ali najeti stroje, je 
velika

Večina slovenskih gradbenih pod-
jetij, vsaj večjih, je z gradbeno meha-
nizacijo in različnimi stroji zelo dobro 
opremljena. »Četudi ni, pa so dovolj 
dobro opremljena podjetja, ki grad-
beno mehanizacijo izposojajo in vsem 
trendom na trgu sledijo,« pravi Gregor 
Ficko, direktor Zbornice gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala 
(ZGIGM) na Gospodarski zbornici Slo-
venije (GZS). 

Izbira, kjer kupiti ali najeti stroje, 
je v Sloveniji precej velika. Gradbe-
niki se lahko odločijo za nakup pri 
pooblaščenih prodajalcih, ki ponu-
jajo tudi servis in drugo podporo, 
na dražbah, s prodajo mehanizacije 
se ukvarjajo tudi številna mikro in 
majhna podjetja. 

Dandanes se v gradbeništvu 
uporablja vrsta strojev, ki so 
prilagojeni različnim operaci-

jam – bagri, dozerji, grederji, valjarji, 
rovokopači, asfaltni razgrinjevalci, rez-
karji … Razvoj gradbene mehanizacije 
je gradbenikom olajšal že veliko dela 

REZALNE  
KLEŠČE  
RK 260

051 647 716  |  prodajalna@uniforest.si  |  www.uniforest.si

REZALNE  
KLEŠČE  
RK 250

ENOSTAVNA 
NAMESTITEV 

NA BAGER

WWW.DVIG.SI

DVIG D. O. O.     |     Sinja Gorica 16 A, 1360 Vrhnika     |     01 750 56 30     |     info@dvig.si 

Najbolj izkušena ekipa za izvajanje storitev dvigovanja in specialnega transporta. 
Ekipa in oprema sta vedno na voljo.

Vedno najboljše, nikoli na pol

WWW.DVIG.SI

DVIG D. O. O.     |     Sinja Gorica 16 A, 1360 Vrhnika     |     01 750 56 30     |     info@dvig.si 

Najbolj izkušena ekipa za izvajanje storitev dvigovanja in specialnega transporta. 
Ekipa in oprema sta vedno na voljo.

Vedno najboljše, nikoli na pol

Op.: upoštevana je dejavnost N77.32 (SKD 2008)
Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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Na voljo finančni in operativni lizing 
za nove in rabljene gradbene stroje 

Če jim primanjkuje sredstev, ve-
čina bank v Sloveniji omogoča tudi 
finančni lizing za nove in rabljene 
gradbene stroje. Seveda so pogoji 
v bankah različni. Nekatere denimo 
omogočajo finančni lizing za nove 
in rabljene gradbene stroje, a vsota 
starosti stroja in doba odplačeva-
nja ne sme biti daljša od določenega 
števila let. Torej, če se na primer od-
ločite za nakup pet let starega stroja, 
maksimalna doba financiranja znaša 
pet let. Nekatere banke omogočajo 
tudi operativni lizing, ki je namenjen 

tistim, ki stroja ne želijo kupiti, saj ob 
izteku pogodbenega razmerja lizin-
gojemalec ne postane lastnik stroja, 
temveč ga vrne lizingodajalcu.

»Mehanizacijo si sicer gradbeni-
ki izposojajo predvsem v primerih, 
ko potrebujejo specifične stroje za 
aktivnosti, ki jih ne počnejo preveč 
pogosto,« pravi Ficko. »Npr. ko vrta-

jo predor, pa nimajo dovolj vrtalne 
garniture,« pojasnjuje. Takrat se jim 
bolj kot nakup izplača izposoja. 

Razvoj gre v smeri digitalnega 
upravljanja in energetsko varčnega 
pogona

A razvoj gre tudi na tem podro-
čju še vedno nezadržno naprej – kot 
pravi Ficko, predvsem v smeri digi-
talnega upravljanja in vedno večje 
natančnosti, manjše odvisnosti od 
človeškega upravljanja, stremi pa tudi 
k energetsko varčnemu pogonu – to-
rej k prehodu iz naftnih derivatov na 
elektriko. 
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Če podjetjem pri-
manjkuje sredstev, 
večina bank v Sloveniji 
omogoča tudi finančni 
lizing za nove in ra-
bljene gradbene stroje.

Kontakt:
tel:+386 5 365 99 00
gsm:+386 31 627 398

f: Balavtogradbenamehanizacija
e-mail: sales@balavto.si

Balavto d.o.o. Ajdovščina
Trgovina, servis, proizvodnja 
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Vroče pocinkano jeklo je izjemno 
korozijsko odporno in trajnostno 
Vroče pocinkano jeklo ima številne okoljske prednosti, ki zmanjšujejo vpliv na okolje, tako 
zaradi njegove izvedbe kot uporabe. Uporablja se za zaščito jekla pred korozijo tudi v najtežjih 
okoljih, vseeno pa zagotavlja dolgo življenjsko dobo brez vzdrževanja. 

Zaščita brez vzdrževanja za 100 let 
in več

Korozijska odpornost vročega 
pocinkanja se razlikuje glede na kli-
matski tip. Na splošno korodira 1/30 
počasneje kot golo jeklo v istem oko-
lju. Meritve stopnje korozije prevleke 
v prvih nekaj letih pokažejo, da se na 
površini naberejo produkti oksidacije 
in korozije cinka (cink patina), ki so 
netopni in v naslednjih letih stopnjo 
korozije še upočasnijo. Vroče pocin-
kanje, postopek metalurške vezave 
cinka na jeklo pri 450 °C, se uporablja 
že 150 let in zagotavlja korozijsko zaš-
čito brez vzdrževanja za 100 let in več. 

Preživi eksploatacijsko dobo 
objekta

Korozijska odpornost cinko-
vih prevlek je odvisna od debeline 
prevleke in klimatskega tipa (EN ISO 
14713-1). Ne glede na to, ali je vroče 
pocinkano jeklo izpostavljeno ozra-
čju, izpostavljeno žarečim UV-žarkom, 
snegu in drugim dejavnikom, poto-
pljeno v vodo, vgrajeno v zemljo ali 
beton in različna druga okolja, zdrži 
različne korozivne dejavnike in pre-
seže predvideno življenjsko dobo 
predmeta. Izjema je ožji pas ob mor-
ju 200 m zaradi visoke koncentracije 
kloridov oz. soli. Tam se priporoča 
duplex sistem.

Nižja poraba energije in manjši 
vpliv na okolje v celotnem 
življenjskem ciklu

Merilo trajnostne gradnje nekega 
objekta – predmeta se izraža z Oceno 
življenjskega cikla (LCA – Life cycle 

assessment). Ta ocena vsebuje po-
datek, koliko energije je bilo vloženo 
v izdelavo objekta-predmeta, koliko 
energije se porabi za vzdrževanje v 
obdobju njegove eksploatacije in 
kakšen je njegov vpliv na okolje. Iz-
merjena količina energije se računa 
v MJ, vpliv na okolje pa največkrat s 
potencialom globalnega segrevanja 
(GWP), potencialom zakisljevanja (AP) 
in fotokemičnim potencialom tvorbe 
ozona (POCP). 

Študija vpliva na okolje pocinkane 
ograje v primerjavi z barvano 

Za izračun antikorozijske zaščite 
so izmerili, koliko energije se porabi 
pri izdelavi vroče cinkane balkon-
ske ograje in koliko za zaščitene 
z barvnim premazom. Upoštevana 
je eksploatacijska doba 60 let in 
vzdrževanje premaza vsakih 15 let, 

ki pa pri cinkovi prevleki ni potreb-
no. Izračun pokaže, da pocinkana 
balkonska ograja za izdelavo porabi 
23.700 MJ (30,5 MJ/kg), pobarvana 
ograja pa z vzdrževanjem 64.700 MJ 
(83,2 MJ/kg). 

Pri pocinkani ograji je cinkanje 
udeleženo le s 16 %, pri barvani pa 
predstavlja premaz kar 64 % celotne 
porabljene energije. Podobno je pri 
potencialih vpliva na okolje, s tem, da 
je potencial vpliva na ozon pri pocin-
kani ograji kar 5-krat manjši.

Vir: American Galvanizares Associ-
ation 2015: Hot dip galvanized steel 
vs. Paint – Life cycle assesment case 
study
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RGP si utira pot tudi na področje 
gradnje in sanacije stavb
Družba danes deluje predvsem v okviru geotehnike in nizkih gradenj, v prihodnje pa se želi 
uveljaviti  tudi pri gradnji in sanacijah stavb, kjer že pridobiva prve posle.

V industrijskem okolju Šaleške do-
line je bila leta 2003 v sklopu projekta 
celovite preobrazbe in prestrukturira-
nja Poslovnega sistema Premogovnika 
Velenje ustanovljena družba RGP. Je 
del skupine HSE, večinski lastnik pa 
so Dravske elektrarne Maribor. Danes 
RGP sodi med srednje velika podjetja 
in zaposluje približno 160 ljudi. Letni 
promet znaša okoli 33 milijonov eurov.

Družba je bila ustanovljena z na-
menom, da premogovnik izloči vse 
dejavnosti, ki niso direktno vezane 
na proizvodnjo premoga; da poveže v 
eno družbo vse gradbene dejavnosti 
in da se družbi omogočijo pogoji za 
uspešno poslovanje in delovanje v 
ožjem in širšem gospodarskem okolju. 

Široka paleta storitev
Ključne aktivnosti RGP so izvedba 

geotehničnih in gradbenih storitev, iz-
vajanje zahtevnih sanacij v rudarstvu 
in gradbeništvu, izgradnja podzemnih 
prostorov, izvajanje del na področju 
cest in železnic, sanacija plazov in z 

njimi povezane podporne in oporne 
konstrukcije, sanacije mostov, proizvo-
dnja specialnih betonskih mokrih in su-
hih mešanic, pridobivanje kakovostnih 
kamenih agregatov po najsodobnejših 
okolju prijaznih metodah ter aktivnosti, 
povezane s širitvijo dejavnosti. 

Močno vpeti v skupino HSE
Povezanost s skupino HSE, katere 

del so, jim omogoča pridobivanje del 
po t. i.  'in-house' naročilih, naročilih 
znotraj skupine. To, kot pravijo, ima do-
ločene prednosti. »Glavne dejavnosti, ki 
jih izvajamo, so namreč zelo povezane 
z družbami skupine HSE; tako nas na 
primer s Premogovnikom Velenje in Ter-
moelektrarno Šoštanj povezujejo dela 
s področja rudarstva in izvajanje del na 
področju sanacije ugreznin in urejanje 
deponij premoga, medtem ko lahko pri 
Dravskih elektrarnah Maribor in Soških 
elektrarnah Nova Gorica izpostavimo 
izvedbo del na hidroelektrarnah ter 
urejanje obvodnega in vodnega sveta,« 
pravijo v družbi RGP, kjer svojo konku-
renčno prednost gradijo predvsem na 
preteklih izkušnjah, kakovostnem in 
strokovno usposobljenem kadru, ki se 
nenehno dodatno izobražuje, poveza-
nosti kolektiva in na referencah. 

Bogate reference
Reference skupine RGP so v glavnini 

povezane z geotehnologijo in rudar-
stvom. Izpostavijo lahko reference 
na tunelogradnji, jetgroundingu kot 
tudi na izvedbi globokega temeljenja 

v vodnjakih. »To so reference, za kate-
re lahko povemo, da jih v Sloveniji ni 
veliko. Vzporedno s tem smo v zadnjih 
letih pridobili tudi ogromno referenc 
na področju železniške in cestne in-
frastrukture ter hkrati na področju 
opornih in podpornih konstrukcij ter 
z njimi povezanimi sanacijami plazov. 
Sočasno smo se uveljavili tudi kot ka-
kovosten izvajalec na področju sana-
cije mostov«, pove generalni direktor 
RGP, Iztok Černoša. 

Projekti v cestni gradnji
Med njihovimi aktualnimi projekti 

je gradnja kolesarske povezave skozi 
Hudo Luknjo med Velenjem in Mislinjo. 
Prvi kolesarji se bodo po njej popelja-
li konec leta 2023. Gre za traso stare 
železnice, ki vključuje sanacijo treh 
predorov in gradnjo enega novega. 
Še dva zahtevna aktualna projekta 
sta izgradnja hitre ceste na 3. razvoj-
ni osi – sklop D Gaberke (pri projektu 
so sodelovali kot izvajalec zahtevnih 
gradbenih del za naročnika in kot 
dobavitelj betonov za vse zgrajene 
objekte) in Most čez dovodni kanal 
HE Zlatoličje (LC Starše – Trniče), kjer 
bodo s sanacijo, ojačanjem in razširit-
vijo zagotovili boljšo prevoznost. 

Cilj: uveljavitev na področju gradnje  
in sancije stavb

Kakšni pa so cilji družbe RGP za 
naprej? Glede na to, da imajo v lasti 
betonarno in kamnolom, stremijo k ci-
lju, da se v prihodnosti uveljavijo tudi 
na področju gradnje in sancije stavb.  
Lani so že pridobili prve projekte na 
tem področju, prepričani pa so, da 
bodo kmalu v okolici prepoznani tudi 
po tem segmentu gradbeništva. 
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Zanimanja veliko, 
surovin pa nikjer
Avtorica: Jerneja Srebot

Kljub velikim spremembam in ne preveč rožnatim razmeram na trgu v 
zadnjem času je v slovenskih podjetjih še vedno veliko zanimanja za grad-
njo industrijskih zgradb, kot so montažne hale in skladiščni objekti.

Podjetja, ki ponujajo gradnjo 
tovrstnih stavb, ne opažajo, 
da bi povpraševanje po njih 

upadalo, jim pa vse večje preglavice 
povzročajo velika nepredvidljivost 

trga surovin in nihanje cen, velika 
težava pa je tudi dobava vhodnih 
materialov oziroma velike zamude 
pri dobavljanju. Podjetja se z nasta-
lo situacijo skušajo spopadati z za-

gotavljanjem čim večjih surovinskih 
rezerv, nekatera pa se v tej krizi zana-
šajo tudi na moč dobrih odnosov, ki 
jim jih je v preteklosti uspelo vzposta-
viti s svojimi partnerji in dobavitelji.
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Povpraševanja je presenetljivo 
veliko

V podjetju Schwarzmann so zaznali 
rast povpraševanja predvsem za šo-
torske stavbe: »Slovenski kupci so 
pokazali veliko zanimanja za šotor-
ske objekte Schwarzmann X, nov tip 
objekta, ki smo ga lansirali v zadnjem 
letu. Gre za šotorsko halo z videzom 
ravne strehe in vgrajenim protikon-
denčnim sistemom.«

Ravna streha z ravnimi stranicami 
zagotavlja večji volumen objekta in 
boljši izkoristek od vseh ostalih tipov 
šotorov in kaže, da je to kupce prepri-
čalo. Do zdaj so za te objekte prejeli 32 
naročil, do konca februarja pa je bilo 
od tem segmentu realiziranih 15.000 
kvadratnih metrov pokritih površin. 
Tudi ostala naročila so že v teku ali 
uvrščena v terminski plan, kar pomeni, 
da posel v tej branži kljub vsemu cveti.

»Naše stranke so večinoma rastoča 
mala in srednje velika podjetja iz pre-
delovalnih industrij ali transporta in lo-
gistike. Po naših objektih povprašujejo, 
ker potrebujejo več pokritih površin za 
proizvodnjo ali skladiščenje v relativno 
kratkem času,« pravijo na podjetju.

Uporabni v številnih panogah
Tovrstni tipi montažnih objektov 

so zaradi široke možnosti prilagoditve 
namenu uporabe prisotni tudi v števil-
nih ostalih panogah. V letalstvu lahko 

denimo služijo kot letalski hangarji, v 
branži gospodarjenja z odpadki pa kot 
kompostarne ali sortirnice in podobno.

Materiali in način izvedbe montaž-
nih hal in šotorskih objektov omogo-
čajo hitrejšo postavitev od klasične 
zidane ali betonske gradnje, razme-
roma enostavna in cenejša pa je tudi 
priprava terena in temeljev.

»Šotorske hale, torej objekti, kriti 
z namensko PVC membrano, pogos-

to predstavljajo optimalno rešitev 
zaradi enostavnejše pridobitve 
gradbenega dovoljenja, velikih raz-
ponov brez vmesnih stebrov, krat-
kega roka dobave, hitre postavitve 
in dolge življenjske dobe objekta. 
Aktualna gradbena zakonodaja na-
mreč te objekte uvršča med nezah-
tevne objekte, za katere se pridobiva 
enostavno gradbeno dovoljenje,« 
pojasnijo v podjetju Schwarzmann.
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»Šotorske hale, torej objekti, 
kriti z namensko PVC mem-
brano, pogosto predstavl-
jajo optimalno rešitev zaradi 
enostavnejše pridobitve 
gradbenega dovoljenja, ve-
likih razponov brez vmesnih 
stebrov, kratkega roka dobave, 
hitre postavitve in dolge 
življenjske dobe objekta. Ak-
tualna gradbena zakonodaja 
namreč te objekte uvršča med 
nezahtevne objekte, za katere 
se pridobiva enostavno grad-
beno dovoljenje,« pojasnijo v 
podjetju Schwarzmann.
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Vse bolj priljubljeni so začasni 
objekti

Kljub negotovim razmeram na trgu 
prodajalci montažnih objektov v zad-
njih dveh letih ne zaznavajo večjega 
upada zanimanja po montažnih ha-
lah in šotorskih skladiščnih objektih. 
Pokazalo se je, da uspešna slovenska 
podjetja svojih dolgoročnih naložb 
niso ustavljala, ampak so nekatera 
celo povečevala svoje proizvodne in 
skladiščne zmogljivosti.

Hkrati pa so začasni montažni objek-
ti tudi učinkovita rešitev pri odločitvah 
za gradnjo in nakupe objektov, hal in 
poslovnih stavb. Poleg minimalnega 
posega v prostor in enostavnejšega 
pridobivanja ustrezne dokumentacije 
omogočajo tudi več prostora za sprotno 
prilagajanje trenutnim potrebam.

»Razvojni trendi vodijo v smer za-
časnih objektov, saj omogočajo fle-
ksibilnost in hitrost pri zagotavljanju 

ustreznih dodatnih prostorov, če se 
potrebe pojavijo na hitro. Prav tako 
pa se lahko objekti tudi hitro odstra-
nijo oziroma prodajo naprej ali vrnejo 
dobavitelju v primeru, da se obseg 
posla zmanjša in jih ne potrebujemo 
več,« pravijo v podjetju Petre.

Tudi tu poročajo o precejšnjem 
povpraševanju po poslovnih objek-
tih, skladiščnih šotorih in začasnih 
montažnih objektih glede na trenu-
tne razmere.

Dobavni roki materialov so vse 
daljši

Največji izzivi podjetij, ki se ukvar-
jajo s prodajo poslovnih objektov, so 
trenutno vedno daljši dobavni roki 
materialov, pomanjkanje vhodnih 
surovin ali celo ukinitev dobave ter 
hkrati višanje cene vhodnih surovin in 
energentov. Hkrati stanje otežuje tudi 
vojna v Ukrajini, saj je zaradi negoto-
vih razmer onemogočeno načrtovanje 
kakršnekoli daljše ročne zadeve.

»Težave rešujemo z iskanjem novih 
dobaviteljev in vzdrževanjem dobrih 
odnosov s svojimi obstoječimi doba-
vitelji, predvsem na področju plačilne 
politike. Iščemo različne rešitve in, če 

nam finančni tok v podjetju dovoljuje, 
kupujemo blago na zalogo,« pravijo v 
podjetju Petre.

Spreminjajoče se cene gradbe-
nih materialov odločilno vplivajo na 
konkurenčno prednost podjetij ter na 
povpraševanje, bolj kot rast cen pa je 
skrb vzbujajoča nezmožnost dobave 
oziroma ekstremno dolgi dobavni roki.

Veliko težavo predstavlja 
pomanjkanje surovin

Poleg težav pri dobavi so velik iz-
ziv v zadnjem času tudi spremembe 
cen gradbenih materialov, saj so v se-
gmentu dolgoročnih naložb zahtevale 
še večjo odzivnost in jasno komuni-
kacijo z dobavitelji in kupci. Številna 
podjetja so v teh časih skušala teme-
ljito povečati količine materiala, ki so 
ga imela na zalogi, pogosto pa so po-
magali tudi dobri odnosi z zanesljivimi 
dobavitelji in poslovnimi partnerji.

Za podjetje Wolfsistem je bil lani 
glavni izziv ena od njihovih osnovnih 
surovin – les. Jekla so imeli na zalogi 
dovolj, medtem ko se je les kupoval 
brez cene, zato so pri tem lahko raču-
nali zgolj na dobre odnose z dobavitelji.

»Odnose smo zgradili med krizo, 
ko je bilo malo povpraševanja in 

veliko ponudbe, naše podjetje pa 
dobaviteljev v takratni situaciji ni 
izsiljevalo z nizkimi cenami. Trdnost 
takšnega partnerstva se je izkazala 
tudi v teh časih, ko so se karte na trgu 
surovin konkretno premešale. Osebno 
verjamem, da nas gradbeništvo uči 
osnovnih medčloveških odnosov,« 

Največji izzivi podjetij, 
ki se ukvarjajo s prodajo 
poslovnih objektov, so 
trenutno vedno daljši 
dobavni roki materialov, 
pomanjkanje vhodnih 
surovin ali celo ukinitev 
dobave ter hkrati višanje 
cene vhodnih surovin in 
energentov. 

»Odnose smo zgradili med krizo, ko je bilo 
malo povpraševanja in veliko ponudbe, 

naše podjetje pa dobaviteljev v takratni situaciji 
ni izsiljevalo z nizkimi cenami. Trdnost takšnega 
partnerstva se je izkazala tudi v teh časih, ko so se 
karte na trgu surovin konkretno premešale. Osebno 
verjamem, da nas gradbeništvo uči osnovnih 
medčloveških odnosov,« poudarja Mojca Sergo, 
direktorica podjetja Wolfsistem.
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ALFA - M d.o.o. je podjetje, znano po hitrih korakih in jasnim ter zanesljivim pogledom v 
prihodnost. 

V želji po zagotavljanju najkvalitetnejše storitve vseskozi sledimo novim izzivom in 
trendom, tako na področju praktičnega in teoretičnega usposabljanja kakor tudi na 
področju kadrovanja naših zaposlenih.

Z ekipo naših zaposlenih in mrežo kooperantov lahko zagotovimo dnevno do 150 ljudi 
na objektih, ki jih izvajamo.

Zavedamo se odgovornosti, da mora biti delo opravljeno v dogovorjenem času in 
kvalitetno, zato imamo sklenjene letne pogodbe o poslovnem sodelovanju in izvajanju 
suhomontažnih ter gradbeno obrtniških del z vsemi svojimi kooperanti.

Nudimo Vam kompletne prenove poslovnih prostorov, pisarn, stanovanjskih in 
storitvenih objektov. 

Poslanstvo našega podjetja je, da kupcu zagotovimo varnost, ki se izraža skozi 
zanesljivost, poštenost, dolgoročnost, človečnost in v veliki meri skozi visoko kakovost 
in širokim izborom storitev.

ALFA - M d.o.o., Brigadirska ulica 13, 1235 Radomlje e: info@alfa-m.net w: www-alfa-m.net t: 0590 91 500

SUHOMONTAŽNI SISTEMI GRADBENI INŽENIRING ARHITEKTURA INTERIER

CELOSTNA GRADNJA
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na objektih, ki jih izvajamo.
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storitvenih objektov. 
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poudarja Mojca Sergo, direktorica 
podjetja Wolfsistem.

Izvajalec mora biti sposoben 
reševati napake vsaj desetletje 

Gospodarski objekti se gradijo 
predvsem zaradi ekonomskih ko-
risti naročnika. Če so na eni strani 
surovine in na drugi naročnik, je v 
sredini izvajalec, ki razpolaga z de-
lovnimi sredstvi in znanjem, kako 
tem surovinam oziroma materialom 
ustvariti dodatno vrednost, od kate-
re bo na koncu imel koristi naročnik. 
»Kdo naj bi torej prenesel povišanje 
cen? Kdo odloča o naložbah? Kdaj se 
bodo izvajale? Kdo pripravi finančno 
konstrukcijo? Bi morali izvajalci pro-
padati zaradi tega, ker nimajo vpliva 
na cene surovin oziroma materialov?« 
se sprašuje Mojca Sergo. »V čigavem 
interesu je kondicija izvajalca, da je 
v dobrem stanju, zdrav, da se razvija 

in da posledično investitorju ponudi 
maksimalen rezultat iz naročenega 
materiala?« doda.

Za vse zgradbe, ki so povezane s 
stabilnostjo in varnostjo, izvajalec 
jamči 10 let, kar pomeni, da je v na-

ročnikovem interesu, da je ta izvajalec 
10 let sposoben reševati morebitne 
napake in da ima za to tudi priprav-
ljena določena finančna sredstva. Tega 
dejstva bi se po njenem morali naroč-
niki bolj zavedati. »Gradbeništvo je 
zelo široka zgodba. Zelo pomembno je 
korektno sodelovanje vseh deležnikov 
z dobrim namenom in skrbjo za drug 
drugega,« poudari sogovornica. 

K uspešni naložbi pripomorejo zre-
le glave vseh deležnikov, razumevanje 
in sprejemanje odgovornosti vseh po-
sameznikov in predvsem odgovorno 
ravnanje vseh vključenih od začetka 
projektiranja do izvedbe in uporab-
nega dovoljenja.    

»V samem procesu gradnje ima na-
ročnik zelo veliko moči – odloča, kdaj 
bo šel v naložbo, izbira izvajalce od 
projektanta naprej, v rokah ima finanč-
na sredstva … Z močjo pa pride tudi 
odgovornost,« zaključi sogovornica. 

Za vse zgradbe, ki so 
povezane s stabilnostjo 
in varnostjo, izvajalec 
jamči 10 let, kar pomeni, 
da je v naročnikovem in-
teresu, da je ta izvajalec 
10 let sposoben reševati 
morebitne napake in da 
ima za to tudi priprav-
ljena določena finančna 
sredstva.
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Želite v svoj prostor vnesti svežino, varnost in funkcionalnost?

DUJA d. o. o., podjetje za proizvodnjo, storitve in inzeniring

Zaposleni v podjetju DUJA d. o. o. skrbimo za ponudbo 
kakovostnega stavbnega pohištva in notranje opreme domov, šol, vrtcev 

in pisarn priznanih domačih in tujih proizvajalcev.

Nudimo celovit servis od izmer, strokovnega svetovanja do končne vgradnje izdelkov.
Več o naši ponudbi najdete na spletni strani www.duja.si.

Zagotavljamo 
kakovost življenja.

www.duja.si

Poslovna stavba IM, arhitektura Scapelab, foto: Miran Kambič

031526300
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Novi pristopi 
zahtevajo nova 
znanja 
Avtorica: Jerneja Srebot 

Gradnja in prenavljanje stavb naj bi bila v prihodnjih letih usmerjena ne le 
v doseganje skoraj nič-energijskega standarda, temveč korak dlje, v sme-
ri skoraj nič-emisijske stavbe. »Ob tem pa zasledujemo tudi načelo upo-
števanja življenjskega cikla stavbe pri odločitvah za materiale in tehnične 
sisteme, kar je osnova za to, da tudi pri stavbah sledimo načelom krožne-
ga gospodarstva,« pravi dr. Marjana Šijanec Zavrl z Gradbenega inštituta 
ZRMK. »Povedano drugače, v prihodnjih letih bomo pri novih stavbah in 
pri prenovi sledili načelom trajnostne gradnje,« doda.

Novi pristopi bodo po njenem 
mnenju terjali nova znanja 
projektantov, ozaveščene 

investitorje, postopno posodobitev 
predpisov in spodbude za uporabni-
ke, odzvati pa se bo moral tudi trg s 
ponudbo do okolja prijaznejših pro-
izvodov in transparentnim podaja-
njem teh informacij.

Upoštevati moramo celotno dobo 
uporabnosti stavbe

Pri trajnostni gradnji gre za to, da 
ne zasledujemo le trenutnih upo-
rabnikovih prioritet in kratkoročnih 
investitorjevih ekonomskih interesov, 
temveč da pretehtamo, kaj se bo z njo 
dogajalo v njenem celotnem življenju, 
vključno s podnebnimi spremembami 
in menjavo namembnosti.

Pri trajnostni gradnji je torej poleg 
zahtev naročnika in gradbene zako-
nodaje v ospredju tudi obvladovanje 
vplivov stavbe na okolje in pri tem 
izbira materialov in tehnologij, s ka-
terimi zmanjšamo vpliv na podnebne 
spremembe. »Razmišljajmo o tem, da 
naj po izteku življenjske dobe stavba 

in njene komponente ne predstavlja-
jo odpada, temveč surovino za nove 
reciklirane proizvode oziroma izkoris-
timo možnost ponovne uporabe ali 
izrabe za gorivo, namesto da bi kot 
gradbeni odpadki končali na depo-
niji,« pravi dr.  Šijanec Zavrlova.

Ustreznost zasnove trajnostne 
stavbe je treba preveriti ne le z vidi-
ka stroškov naložbe, temveč z vidika 
vseh stroškov, ki nastopijo v življenj-
skem ciklu, torej tudi v fazi uporabe 
in ob koncu življenjskega cikla, ter 
iskati stroškovno optimalne rešitve.

Treba je razširiti pogled 
»Z vidika svetovnega merila nasta-

ja 28 odstotkov emisij toplogrednih 
plinov zaradi rabe energije v stavbah, 

nadaljnjih 11 odstotkov emisij pa je  
t. i. vgrajenih emisij, povezanih z 
gradnjo stavb, ki se bodo ob odsot-
nosti načrtnega pristopa v prihodnje 
le povečevale,« opozarja sogovornica. 
Evropski trend zadnjih let je razširiti 
pogled z zgolj faze uporabe stavb na 
njihov celoten življenjski cikel, ki zaje-
ma tudi pridobivanje surovin, izdelavo 
gradbenih proizvodov, njihov transport 
na lokacijo in gradnjo, fazo uporabe 
(vključno z vzdrževanjem in prenovo) 
in fazo ob koncu življenjske dobe.

»Zavedati se moramo, da so 
evropske stavbe odgovorne za po-
lovico rabe energije, 40 odstotkov 
emisij toplogrednih plinov (TGP), 
da je z njimi povezana polovica 
pridobivanja surovin, tretjina pora-
be vode in tretjina proizvedenega 
odpada,« je jasna strokovnjakinja. 
Ob tem izpostavi, da bodo stavbe, 
ki jih gradimo danes, v času svoje 
uporabe izpostavljene drugačnim 
podnebnim pogojem, saj nenadzo-
rovano segrevanje ozračja pomeni 
več vročinskih valov, ekstremnejše 
padavine z možnostjo poplav in več-
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Pri vsakem razmišljanju 
o trajnostni gradnji se 
je treba zavedati, da je 
življenjska doba stavb-
nega fonda dolga. 
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Ključne za razpršeno proizvodnjo energije 

»Stavbe bodo v prihodnje ključne za razpršeno proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov, ob tem pa se bodo interaktivno povezovale z ele-
ktričnim in toplotnim omrežjem, ki bo prevzemalo viške obnovljive 
energije iz sistemov za samooskrbo,« pravi dr. Marjana Šijanec Zavrl z 
Gradbenega inštituta ZRMK. Pametna omrežja bodo lahko omogočila in 
spodbujala fleksibilnost na strani porabe in tako optimizirala delovanje 
sistema oskrbe z energijo.

Visoka energijska učinkovitost stavbe je pogojena s pravilno zasnovo 
stavbe, dobro toplotno zaščito ovoja za zimsko in letno obdobje, ener-
gijsko učinkovitimi napravami in sistemi za ogrevanje, prezračevanje, 
hlajenje, pripravo tople vode in razsvetljavo. V mestnih okoljih bo za 
oskrbovanje z električno energijo prioritetna uporaba energijsko učinko-
vitih sistemov daljinskega ogrevanja, na podeželju pa toplotne črpalke 
in sistemi na lesno biomaso.

»Prednost pri gradnji bodo imeli gradbeni proizvodi iz več recikliranih 
surovin, prav tako se bodo spodbujala načela krožnosti v celotnem 
življenjskem ciklu. Prednost imajo tudi stavbe z zasnovo, ki omogoča 
prilagoditev tlorisa spremenjenim potrebam uporabnika, saj se jim tako 
življenjska doba lahko podaljša,« pojasni sogovornica.

jo rabo energije predvsem na račun 
potreb po hlajenju.

Naše odločitve pri prenovi imajo 
dolgoročen vpliv

Pri vsakem razmišljanju o trajnostni 
gradnji se je treba zavedati, da je ži-
vljenjska doba stavbnega fonda dolga. 
Še danes uporabljamo stavbe, grajene 
v prejšnjem stoletju, ko so bile zahteve 
manj stroge, tehnologije in materiali 
pa so bili drugačni, kot jih poznamo 
zdaj. Sodobna pričakovanja glede 
funkcionalnosti stavb so veliko višja 
kot nekoč, prenova stavbnega fonda 
pa je vrsto let zaostajala za potrebami.

Tako prenekatera stavba danes ne 
ustreza več povsem bistvenim zahte-
vam, kot jih predpisuje gradbena za-
konodaja. Stroški njihove uporabe so 
visoki, kakovost bivanja in funkcio-
nalnost zasnove pa nista povsem po 
pričakovanjih uporabnikov.
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za zmanjšanje potreb po energiji, s 
čim večjo rabo energije iz obnovljivih 
virov, proizvedene na kraju samem 
ali zunaj njega, ter z učinkovito rabo 
snovi (recikliranje, ponovna upora-
ba) in zmanjšanjem vgrajenih emisij 
v gradbenih materialih (proizvodi z 
nizkim ogljičnim odtisom),« razloži 
dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Ob tem pa poudari, da pa vendar-
le ne smemo prezreti dejstva, da so 
stavbe pravzaprav namenjene člove-
ku, bivanju in delu v njih. V bivalnem 
okolju se moramo navsezadnje po-
čutiti prijetno, bivanje v prostorih, 
kjer preživimo večino svojega časa, 
pa mora biti tudi zdravo in varno.

Upoštevati moramo več vidikov
Skladno z veljavnimi zahtevami in 

prihodnjimi usmeritvami se bodo pri 
novogradnjah in pri prenovi obstoječih 
stavb v prihodnje zasledovali določeni 

»Ocene kažejo, da bo večina da-
našnjih stavb predvidoma do leta 
2050 še vedno v uporabi. Ključno je 
torej ohranjanje grajenega okolja in 
njegova prenova ob upoštevanju rob-
nih pogojev skrbi za okolje, človeka 
in gospodarnost rešitev,« poudarja 
sogovornica.

Prenovljene stavbe postajajo vi-
soko energijsko učinkovite in vklju-
čujejo vedno več tehnologij za izrabo 
obnovljivih virov energije, da bi tako 
prispevale k nacionalno sprejetim za-
vezam glede obvladovanja podnebnih 
sprememb.

Ne pozabimo na varnost, tudi 
potresno

Za to, da so stavbe lahko resnično 
dolgoročne, pa moramo poleg ener-
getike upoštevati tudi druge bistvene 
lastnosti stavb, na primer potresno 
varnost, ki je še zlasti pomembna za-

radi precejšnje potresne ogroženosti 
Slovenije. Stavbe morajo biti varne 
ne le v času gradnje, temveč v celotni 
življenjski dobi.

Bistvene zahteve, ki jih morajo 
stavbe izpolnjevati, določa Gradbeni 
zakon in zajemajo mehansko odpor-
nost in stabilnost, varnost pred poža-
rom, higiensko in zdravstveno zaščito 
ter zaščito okolja, varnost pri upora-
bi, zaščito pred hrupom, varčevanje 
z energijo in ohranjanje toplote, uni-
verzalno graditev in rabo objektov ter 
kot osmo še trajnostno rabo naravnih 
virov. Za stavbno dediščino ob tem 
veljajo še posebna načela, povezana 
z njenim ohranjanjem in varovanjem 
vrednot kulturnega okolja.

»Razogljičenje stavb, ki predsta-
vlja pomemben prispevek k pre-
oblikovanju Evrope v brezogljično 
družbo, je pogojeno predvsem s po-
večanjem energetske učinkovitosti 
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• Ugodno in ekonomično
• Varna oskrba s toploto

• Fleksibilne možnosti uporabe
• Za novogradnjo ali modernizacijo

* Dodatna pojasnila v zvezi s subvencijo na www.ekosklad.si

Split toplotna črpalka
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Sanje 
spremenimo
v dom.
JUBHome je sinonim za energijsko varčne hiše. 
Odlikuje jih vrhunsko udobje, izjemen izkoristek 
prostora, estetika ter hitra in kvalitetna gradnja.  

JUBHome je blagovna znamka Skupine JUB, ta pa se 
ponaša s več kot 145-letno tradicijo.

Varnost 
Masivna konstrukcija zagotavlja zanesljivost in trajnost.

Energijska učinkovitost 
Izjemna izolativnost brez toplotnih mostov zagotavlja nizke stroške 
obratovanja in vzdrževanja.

Design 
Sodobna arhitektura in posluh za detajle delajo naše hiše drugačne in 
privlačne. 

Funkcionalnost 
Učinkovita razporeditev prostorov.

Bivalno ugodje 
Prezračevanje z vračanjem toplote, talno ogrevanje in odlična toplotna 
izolacija pomenijo prijeten prostor za bivanje.

Hitrost gradnje
Hišo na ključ, vključno s temeljno ploščo, zgradimo v šestih do sedmih 
mesecih.

Tehnologija 
Sistem gradnje s toplotno izolativnimi oblikovniki (ICF) je plod doma-
čega znanja.

Kakovost 
Od ideje do izvedbe, kakovost je zmeraj naše glavno vodilo.

Individualnost 
Vsaka hiša je prilagojena vašim željam in zasnovana za vas.

JUBHome d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 01 5884 120, E: info@jubhome.eu, www.jubhome.eu; Član Skupine JUB
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cilji. Prvi bo ta, da bodo stavbe zdrave, 
kar pomeni, da se bodo uporabniki 
v njih tudi dobro počutili. Pri tem je 
pomembno zagotavljanje ugodja, ka-
kovostnega zraka in dnevne svetlobe 
ter zagotavljanje varnosti pri uporabi 
stavbe v primeru potresa ali požara.

Poleg zagotavljanja ustrezne me-
hanske odpornosti, potresne in požar-
ne varnosti bo ključna tudi odpornost 
in prilagodljivost stavb na podnebne 
spremembe. Pri gradnji in prenovi 
moramo izbirati take rešitve, ki bodo 

omogočale prilagajanje na neugodne 
podnebne pogoje in ki bodo zagota-
vljale odpornost stavbe na primer ob 
ekstremnih razmerah in ujmah.

Pri stavbah, ki imajo prepoznavne 
stavbne elemente oziroma so varova-
ne kot kulturna dediščina, so iz pre-
nove izključeni vsi tisti ukrepi, ki bi 
jim nepovratno spremenili lastnosti 
ali videz. Obseg celovite energetske 
prenove je zato odvisen tudi od arhi-
tekturnega in zgodovinskega pomena 
posamezne stavbe. 

»Razogljičenje stavb, ki predstavlja 
pomemben prispevek k preoblikovanju 

Evrope v brezogljično družbo, je pogojeno predvsem s 
povečanjem energetske učinkovitosti za zmanjšanje 
potreb po energiji, s čim večjo rabo energije iz 
obnovljivih virov, proizvedene na kraju samem ali 
zunaj njega, ter z učinkovito rabo snovi (recikliranje, 
ponovna uporaba) in zmanjšanjem vgrajenih emisij 
v gradbenih materialih (proizvodi z nizkim ogljičnim 
odtisom),« razloži dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Vsak nov koncept gradnje zahteva 
spremembe v razmišljanju

Vsak nov koncept gradnje zahteva 
določene spremembe v utečenem 
razmišljanju naročnikov in projek-
tantov, hkrati pa tudi uveljavljanje 
novosti pri gradbenih proizvodih in 
tehničnih sistemih ter nove nači-
ne dela. »Pa vendar, z napredkom 
in novostmi se soočamo ves čas. 
Pridobljena znanja in izkušnje pri-
pomorejo h konkurenčnosti novih 
tehnologij, novim konceptom pa 
tako na področju visoke energetske 
učinkovitosti kot tudi na področju do 
okolju prijaznejše gradnje pomaga 
tudi država, in sicer z različnimi obli-
kami spodbud,« meni sogovornica. 
Poudari, da trajnostna gradnja pra-
viloma predstavlja manjše stroške v 
fazi uporabe.

Če je pri tradicionalni gradnji ve-
ljalo, da so stroški v fazi uporabe bi-
stveno višji od začetne naložbe, je pri 
trajnostni gradnji drugače. Stroški v 
fazi uporabe postajajo približno ena-
ko visoki kot stroški gradnje, zaradi 
nižjih stroškov uporabe pa postaja 
trajnostna gradnja vse bolj zanimiva 
tudi za najemnike. 
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Lesena masivna X-Lam CLT gradnja
Če je les v eksploatacijski dobi objekta suh, ni nevarnosti, da bi se začel njegov razkroj, kon-
strukcijsko pa se takšni objekti lahko postavijo ob bok tistim iz opeke ali betona

Leseni masivni ploskovni CLT (Cross Laminated Tim-
ber) elementi so inovativen trajnostni gradbeni produkt, 
ki omogoča sestavo zahtevnih konstrukcijskih objektov. 
Ob tem lepljene lesene stene in plošče nadomeščajo 
klasično izvedeno konstrukcijo iz opeke ali betona. 

Križno lepljene ploskovne elemente sestavljajo križ-
no zložene lesene lamele, ki so pod visokim pritiskom 
površinsko in bočno zlepljene v veliko masivno križno 
zlepljeno (X-Lam) kompozicijsko ploskovno strukturo. V 
primerjavi z enosmerno lepljenim lesom so zato sodobno 
kompozitno gradivo z enakomernejšimi in mehansko 
ugodnejšimi lastnostmi. 

X-Lam CLT gradnja
 ▪ Okolju prijazna gradnja s trajnostnimi materiali daje ši-

roko paleto arhitekturnih rešitev ter možnosti izvedbe 
zahtevnih objektov.

 ▪ Konstrukcija s polnimi lesenimi masivnimi elementi 
daje zdrav ovoj vašemu domu.

 ▪ Zaradi visoke specifične nosilnosti in s tem vitkosti 
X-Lam CLT konstrukcije je neto izkoristek površine 
objekta večji. 

 ▪ Masivni leseni X-Lam CLT ovoj predstavlja konstrukcijo 
brez toplotnih mostov.

 ▪ Garancija na X-Lam CLT konstrukcijo je v skladu z 
Evropskim tehničnim soglasjem ETA po evropski 
zakonodaji 50 let, pravilno izvedena in suha lesena 
konstrukcija pa je praktično večna.

 ▪ Izolacija in finalizacija se izvaja na leseno konstrukcijo 
z enostavnimi in hitrimi postopki pritrjevanja.

 ▪ Velika požarna varnost.
 ▪ Izjemna protipotresna odpornost.
 ▪ Najkvalitetnejše zdravju prijazno in moderno bivalno 

udobje.
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S pravilno 
prenovo občutno 

zvišamo vrednost 
nepremičnine 

Avtorica: Jerneja Srebot  
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Energijske prenove stavb 
postajajo redna tema 

pogovora tudi pri nas, a 
se pogosto zatakne pri 

denarju, saj kakovostna in 
pravilna sanacija zahteva 

tudi konkretno nalož-
bo. Pri tem nam lahko s 

spodbudami pomaga Eko 
sklad, a nekateri menijo, 

da je pomoč države še 
vedno premajhna.
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Prenovljen objekt ima 
višjo vrednost tako 
zaradi estetskih kot tudi 
zaradi funkcionalnih in 
energetskih razlogov. 
Hiša, ki je prenovljena 
in ima npr. novo 
fasado in nova okna, 
je privlačnejša in lažje 
pritegne kupca. 

V prihodnosti naj bi se trend 
gradnje pasivnih hiš nada-
ljeval, aktualne razmere v 

svetu pa so, kot kaže, le dodatna 
spodbuda. Na Petrolu opažajo, da 
se s trenutnim dvigom cene energen-
tov zanimanje za energetsko prenovo 
povečuje. »Z višanjem cen vseh ener-
gentov, vključno z elektriko, je toliko 
bolj pomembna izvedba ukrepov na 
ovoju stavbe, ki prinašajo prihranke 
energije tudi v kilovatnih urah (kWh) 
in ne samo finančne kot v primeru 
prehoda na obnovljive vire energije,« 
pojasnjujejo.

Za dosego finančnih rezultatov v 
primeru prehoda iz fosilnih goriv na 
obnovljive vire energije bo po njiho-
vem mnenju v naslednjih letih nujno 
vključiti ukrep sončnih elektrarn, ki 
bodo zagotavljale nižjo in stabilno 
proizvodnjo elektrike za obratovanje 
sistemov obnovljivih virov energije 
(OVE).

Cilj je celovita obnova ovoja, 
učinkovit vir toplote in sistem za 
energetsko upravljanje 

Pri energijski prenovi hiše sledi-
mo cilju celovite obnove ovoja, kar 
pomeni toplotno izolacijo fasade, 
stropov proti strehi, vgradnjo to-

plotno učinkovitega stav-
bnega pohištva, nato pa 
je treba vgraditi učinkovit 
vir toplote, ki izkorišča ob-
novljive vire energije, in 
ustrezen sistem za ener-
getsko upravljanje, ob 
vsem tem pa tudi menjavo 
razsvetljave. »Treba je pa-
ziti tudi na usklajenost z 
zakonodajo, na ustreznost 
tehnične rešitve glede na 
vrsto objekta, na kako-
vost vgrajenih materialov 
in na izbor kakovostnega 
izvajalca,« opozarjajo na 
Petrolu.

Prenovljen objekt ima 
višjo vrednost tako zaradi 
estetskih kot tudi zaradi 

funkcionalnih in energetskih razlo-
gov. Hiša, ki je prenovljena in ima 
npr. novo fasado in nova okna, je 
privlačnejša in lažje pritegne kupca. 

»Ker ima vgrajen prezračevalni 
sistem, zračenje ni potrebno, če ima 
sodobno kurilno napravo na drva in 

zalogovnik, se zakuri največ enkrat 
dnevno, pepela pa skoraj ni, če ima 
vgrajeno toplotno črpalko, pa z ogre-
vanjem sploh ni dela, zato je stav-
ba enostavnejša za uporabo. Ker je 
energetsko varčna, porabi tudi manj 
energije za ogrevanje in hlajenje, kar 
vpliva na obratovalne stroške,« pra-
vijo na Eko skladu.

Nimamo metodologije za pomoč 
socialno šibkejšim

Glede na izplačane subvencije 
Eko sklada med leti 2016 in 2021 
je bilo novogradenj v primerjavi z 
energijskimi prenovami kar deset-
krat več. Razlog po njihovem tiči 
v tem, da je treba pri celoviti pre-
novi starejše stanovanjske stavbe 
zelo kakovostno izvesti prenovo na 
vseh področjih naenkrat. To vklju-
čuje menjavo stavbnega pohištva, 
izolacijo celotnega stavbnega ovoja 
ter prenovo strojnih in električnih 
inštalacij, Eko sklad pa zahteva tudi 
izdelavo dodatne dokumentacije in 
nadzor.
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125 LET NEMŠKE TRADICIJE

TOPLOTNA IZOLACIJA

DALMATINER
ORIGINALNI FASADNI SISTEMI 

CARBON 

 — VITKA
 — POBOLJŠANA 

IZOLATIVNOST
 — VISOKA STABILNOST 

 — VISOKA  
ODPORNOST  
NA UDARCE,  
TUDI TOČO

 — SAMOČIŠČENJE
 — VELIKO BARVNIH 

ODTENKOV

ZAKAJ IZBRATI  
FASADNI SISTEM CAPAROL?

SUBVENCIJA 
EKO SKLADA
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Gradimo 
dobre 
občutke
 
Skupina Wienerberger je 
največji svetovni proizva-
jalec opeke ter dobavitelj 
gradbenega materiala in in-
frastrukturnih rešitev. Proi-
zvajamo trajnostne gradbene 
materiale in nudimo celovite 
sistemske rešitve za boljšo 
kakovost življenja.

Naše blagovne znamke so sinonimi 
za kakovostne in celostne sistemske 
rešitve. Tondach glineni strešniki so 
izdelki vrhunske kakovosti, narejeni 
izključno iz naravnih materialov, in so 
optimalna rešitev za vse vrste streh. 
Dovršeni Tondach strešni sistemi so 
odraz kakovosti, varnosti in kompati-
bilnosti, kar odraža tudi njihova nova 
skupina elementov: Tondach strešna 
okna.

Zidni sistemi Porotherm združu-
jejo moderno proizvodno tehnolo-
gijo, visoko stopnjo kompatibilnosti 
z okoljem ter naravno in zdravo sta-
novanje. Izdelki iz naravne in trajne 
gline imajo izjemne toplotne in aku-
stične zmogljivosti ter boljšo mehan-
sko in požarno odpornost. Celostne 
sistemske rešitve so namenjene vsem 
vrstam zidov in zidanih konstrukcij za 
zunanje ali notranje nosilne zidove, 
pregradnim zidovom, stropom ali re-

šitvam za premostitev odprtin.
S fasadno opeko Terca ustvarite 

brezčasen ambient, objekt z neza-
menljivim značajem in edinstvenim 
čarom. Da bo vizualna podoba vaše-
ga doma popolna, poskrbijo tlakovci 
in plošče Semmelrock, ki navdušu-
jejo s širokim asortimajem izdelkov 
in vašemu domu dodajo piko na i. 

Vse za gradnjo ali prenovo doma 
na enem mestu, za vaš prostor pod 
soncem.

Porotherm
Zidni sistemi

Tondach
Strešni sistemi

Tondach 
Strešna okna

Terca
Fasadni sistemi

Semmelrock
Tlakovci

www.wienerberger.si

Tondach

Gradite dom?

Rešitve od temeljev 
do strehe.

Brezplačen izračun
materiala za vaš projekt!

Foto: Markus Esser

V stavbi, ki se celostno prenavlja 
po pravilih Eko sklada, bivanje v času 
prenove ni možno zaradi obsega del. 

»Investitorji se veliko več odločajo 
za postopne prenove, kjer na koncu ni 
treba zagotoviti zrakotesnosti stavbe, 
posegi v notranjosti stavbe so manjši 
ali jih celo ni, tako da je bivanje v 
času prenove možno. Objekti so tudi 
po takšni prenovi energetsko sanira-
ni, vendar pa ne dosegajo standardov, 
ki jih je Eko sklad postavil za celovito 
prenovo,« pojasnjujejo.

Nekateri strokovnjaki menijo, da 
je starejše hiše kljub vsemu še vedno 
bolje obnoviti, kakor da bi jih podr-
li in zidali na novo, saj so pogosto 
potresno tudi manj nevarne. Težava 
se pojavi, ko želimo prenoviti večsta-
novanjsko stavbo, saj je vse odvis-
no od finančnih pogojev in soglasja 
vseh stanovalcev.

»Če dva ali trije posamezniki v blo-
ku nimajo denarja, stavbe ne more-
te obnoviti, ker nimajo s čim plačati. 
Nimamo pa metodologije, s katero bi 
tem ljudem pomagali, da država pla-
ča strošek, ki pade nanje,« nam je le 
nekaj dni pred svojo smrtjo povedal 
zdaj na žalost že pokojni strokovnjak 
za energetiko dr. Peter Novak.

Povečati bi morali nevračljivi del 
spodbud

Pri prenavljanju zgradbe najprej 
začnemo z izolacijo podstrešja, sle-
di zamenjava oken, ki naj vključuje 
toplotno zaščitne rolete in nakup 
prezračevalne naprave. Za celovito 
prenovo, ki je tudi najbolj učinkovita, 
po mnenju sogovornika še nimamo 
dovolj razvitih finančnih ukrepov.

»To namreč zahteva veliko denar-
ja in velika večina prebivalstva teh 
sredstev nima. Zato bi morali sklad, 
ki je namenjen zmanjšanju emisij – 
to je podnebni sklad – nameniti ne 
za študije in ne za kolesarske poti, 
ampak izključno za izolacijo stavb,« 
je dejal Novak.

Po njegovem bi morali povečati 
nevračljivi del, ki je prilagojen gle-
de na socialno stanje prebivalstva, 
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Pozor pri prenovi!

Energetsko učinkovite novogradnje so pogosto montažne skeletne 
gradnje z zidovi, sestavljenimi iz izolacije, medtem ko je večina ob-
stoječih stavb zgrajena klasično in se ob prenovi zidovi z izolacijo le 
obložijo. Pri tem se pogosto srečujemo z reševanjem nepravilnosti, 
kot so težave z vlago, neustrezna hidroizolacija temeljev in talne 
plošče, zamakanje strehe in konstrukcijski toplotni mostovi, pred-
vsem v povezavi z balkoni in terasami. Novogradnja pri tem omogoča 
nekoliko več fleksibilnosti, saj lahko izolacijo polagamo med samim 
zidanjem, medtem ko moramo pri obnovi postaviti gradbeni oder.

Obstoječe objekte z opečnatimi zidovi je smotrno izolirati z mine-
ralno volno, saj ta še vedno diha, medtem ko stiropor hišo zapre in 
ne omogoča več pretoka vlage in zraka. »Običajno to delamo s 24 – 
25 cm volne, ni pa treba pri tem pretiravati, saj z večanjem debeline 
volne toplotna izguba vedno počasneje pada. Optimalna debelina 
je nekje med 15 in 25 cm volne, odvisno od lokacije kraja in hiše,« je 
dejal nedavno preminuli strokovnjak za energetiko dr. Peter Novak.

Ob obnovi strehe poskrbimo, da omogoča kasnejšo montažo sonč-
nih sprejemnikov in fotovoltaičnih panelov, ki bodo stavbi omogočali 
energijsko samozadostnost, paziti pa moramo tudi pri vgrajevanju 
oken. Če je uporabljena RAL montaža, ki ustvari popolno tesnost 
med zidom in oknom, je nujno vgraditi tudi prezračevalno napravo z 
rekuperacijo zraka za vsak prostor, kar predstavlja dodaten finančni 
zalogaj.

Distributer bi moral imeti dostop do upravljanja črpalk
Trenutni trendi kažejo na prehod v samostojne, celovito energijsko 

sanirane stavbe, opremljene s toplotno črpalko, ki se napajajo iz ele-
ktrike iz obnovljivih virov in so 100-odstotno energijsko neodvisne.

»Ker pa je pri nas težava oskrba z elektriko pozimi, ko je največja 
konica, ima Slovenija čudovito priložnost, da to reši s kurjenjem drv 
v mikrokogeneracijah – napravah, ki sočasno proizvajajo elektriko 
in toploto,« je dejal Novak. Pri tem bi stanovanje dobilo toploto 
neposredno iz teh naprav, preostali del pa bi uporabil elektriko, 
ki se pri tem proizvaja. Na ta način odpade zimska konica, ki jo 
povzročajo toplotne črpalke, saj imamo največjo potrebo po kurje-
nju ravno v zimskem času, ko največ delajo tudi toplotne črpalke. 
»Paziti moramo na preobremenjenost električnega omrežja,« je 
opozoril strokovnjak.

Dodal je, da toplotnih črpalk ne smemo vgrajevati v stavbo, če ni-
majo istočasno tudi hranilnika tople vode, »vrednega 50 l/kW toplotne 
moči črpalke. Žal za to še ni predpisa, toda to bi morala biti obveza, 
saj lahko s tem prebrodimo vse špice, ki nastanejo v elektro omrežju.«

Prav tako bi po njegovem mnenju morale imeti vse toplotne črpalke 
tudi možnost povezave na distributerja električne energije, ki lahko 
vklaplja in izklaplja posamezne črpalke glede na stanje v omrežju. 
Če so vse črpalke opremljene z akumulatorji, lahko distributer polni 
akumulatorje takrat, ko ima višek elektrike, ob večji obremenjenosti 
pa zmanjša delovanje črpalk in se hiša ogreva iz akumulatorjev.
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Lani 
rekordno, 
uspešno 
tudi letos
Leto 2021 je bilo za družbo Esplanada, studio za oblikovanje prihodnosti, ki deluje na področju 
načrtovanja visokih gradenj, po obsegu posla in prihodkih, najuspešnejše do zdaj. Zelo dobro 
so začeli tudi letošnje leto. 

Prvič v 17 letih obstoja so presegli 2 
milijona evrov iz prihodkov od proda-
je. Letos pa jim je v prvih treh mesecih 
uspelo pridobiti nova naročila in teh je 
že skoraj za celotno leto. Obenem ne-
nehno skrbijo za krepitev kadra, tako 
da tudi številčno rastejo kot ekipa in 
vključujejo nove zunanje sodelavce. 

Zahtevni lanski projekti
Leto 2021 je zaznamoval projekt 

prenove Protokolarnega hotela Brdo, 
ki se po novem imenuje Elegans ho-
tel Brdo. V zelo kratkem času jim je z 
izvajalcem Makro 5 gradnje iz Kopra 
uspelo sprojektirati in obnoviti celo-
ten hotel, ki je bil odprt pred predse-
dovanjem Slovenije svetu EU. 

Na začetku leta 2021 so podpisali 
tudi pogodbo za načrtovanje svojega 
največjega projekta do zdaj – treh sta-
novanjskih stolpov v Dravljah s podze-
mnimi garažami in 356 stanovanji, ki ga 
bodo zaključili pred poletjem letos. Od 
junija do novembra pa so projektirali 
energetsko in notranjo prenovo desetih 
objektov  največje vojašnice v Slovenji 
– vojašnice Edvarda Peperka v Mostah. 
Lani so v Slovenski Bistrici načrtovali 
novo tovarno ELPRO Križnič v velikosti 
15.000 m2, ki je v decembru pridobila 
uporabno dovoljenje. 

Dejavni tudi letos
Na začetku letošnjega leta so prido-

bili nekaj novih projektov na področju 
industrijsko poslovne gradnje. V pro-
jektiranju imajo tudi še nekaj drugih 
večstanovanjskih projektov, tako da 
je na njihovih mizah in računalnikih v 

načrtovanju več kot 1.000 stanovanj. Do 
jeseni morajo zaključiti tudi projektno 
dokumentacijo za OŠ Loka v Črnomlju. 
Začeli so pripravljati tudi projekt va-
rovanih stanovanj v Dolu pri Ljubljani. 
Svojevrsten izziv, ki se ga trenutno lo-
tevajo, pa je Energetska sanacija obeh 
ljubljanskih porodnišnic – stare in nove. 

»Za prihodnja leta si niti ne želimo 
bistveno povečevati obsega posla, 
ampak izboljševati svoje storitve in 
dosegati cene, ki nam bodo omogo-
čale korektne dohodke ter vlaganje v 
razvoj, tehnologijo in izobraževanje. 
Vsekakor želimo celoten biro preu-
smeriti na BIM okolje projektiranja,« 
razlaga Rupert Gole.

Preselitev sedeža v Ljubljano
Esplanada se je preselila na lokaci-

jo v Ljubljani, na Slovensko cesto 9, v 
tako imenovanem Ferantovem bloku v 
1. nadstropju, kjer imajo po novem se-
dež. Poslovalnico v Šentrupertu bodo 
konec aprila zaprli in del ekipe, ki je 
zdaj v Šentrupertu, preselili v Trebnje. 

»Prednost lokacije v Ljubljani je tudi 
bližina Fakultete za arhitekturo, saj si 
želimo vključevati motivirane študente, 
ki jim lahko ponudimo sodelovanje na 
velikih projektih in interdisciplinarnih 
skupinah. Vsi zainteresirani za vključi-
tev v našo ekipo so vabljeni na ogled 
studia in pogovor. Verjamem, da lahko 
ponudimo zanimive projekte in izzive,« 
pravi Rupert Gole. 

Prodor lesene gradnje

Rupert Gole, direktor Esplanade, 
sodi med pionirje lesene gradnje 
v Sloveniji. »Danes so lesene mon-
tažne nizkoenergijske hiše nekako 
že običajna odločitev novogradi-
teljev. Tudi sami trenutno gradimo 
leseno montažno družinsko hišo, v 
katero se bomo preselili še letos. 
Vse bolj pa tovrstna gradnja utira 
pot tudi v večstanovanjske objekte. 
Tudi v Esplanadi smo še načrtova-
li in zgradili štirinadstropen lesen 
montažni večstanovanjski objekt 
s 56 stanovanji. Trenutno pa načr-
tujemo večstanovanjski objekt s 
petimi etažami in 45 stanovanji, ki 
bo ravno tako zgrajen v leseni mon-
tažni izvedbi,« pravi sogovornik. 

»Za prihodnja leta si niti ne 
želimo bistveno povečevati 
obsega posla, ampak izboljšati 
svoje storitve in dosegati 
cene, ki nam bodo omogočale 
korektne dohodke ter vlaganje 
v razvoj,  tehnologijo in 
izobraževanje,« pravi Rupert 
Gole, direktor Esplanade.
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poenostaviti pa bi morali tudi način 
pridobivanja teh sredstev, saj je tre-
nutno preobremenjen z birokracijo.

»Koncept pri obnovi bi moral biti 
tak: jaz vem, da bom pri obnovi hiše 
ob določeno vsoto denarja. Vzamem 
posojilo, obnovim hišo, dobim potr-
dilo o obnovi, ki ga predložim skla-
du, in ta nakaže subvencijo na mojo 
banko. Nobene pogodbe, nobenih 
prijav, ničesar. To je smisel moder-
nega poslovanja,« je dejal.

imeli prenovljene vse,« je pojasnil 
sogovornik.

Tovrstnega katastra pri nas tre-
nutno ni, po njegovem mnenju zato, 
ker energijske izkaznice temeljijo na 
računih in ne na stvarni rabi energije. 
Če primerjamo računske energijske 
izkaznice s stvarno porabo, je pone-
kod razlika več kot 100 odstotkov, 
saj veliko temelji na obnašanju lju-
di. »Eni bolj kurijo, drugi manj, eni 
odpirajo okna, drugi ne. In tu se po-
javijo razlike. V Nemčiji so že pred 
dvajsetimi leti naredili eksperiment 
vrstnih hiš in ugotovili, da je razlika v 
enako grajenih hišah ogromna samo 
na račun različnega obnašanja ljudi,« 
je povedal Novak.

S pridobljenimi podatki bi lahko 
glede na standardno meteorolo-
ško leto izračunali realno porabo, z 
emisijskim katastrom pa bi lokalne 
energetske koncepte lahko načrtova-
li čisto drugače kot jih zdaj. 

»Koncept pri obnovi bi moral biti tak: jaz 
vem, da bom pri obnovi hiše ob določeno 

vsoto denarja. Vzamem posojilo, obnovim hišo, dobim 
potrdilo o obnovi, ki ga predložim skladu, in ta nakaže 
subvencijo na mojo banko. Nobene pogodbe, nobenih 
prijav, ničesar. To je smisel modernega poslovanja,« 
dr. Peter Novak.

Za učinkovite ukrepe potrebujemo 
realne podatke

Po mnenju dr. Novaka bi morala 
Slovenija redno načrtno vlagati v 
celovito sanacijo obnove potrebnih 
stavb, a bi za to potrebovala podatke 
o realni porabi energentov v zadnjih 
treh letih. »Ko bi imeli ta kataster, 
bi vzeli 10 odstotkov najslabših hiš 
v Sloveniji in jih celovito sanirali. 
Naslednje leto bi vzeli naslednjih 
10 odstotkov in v devetih letih bi 
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Ponudba je 
precejšnja, prav tako 
povpraševanje
Avtorica: Jerneja Srebot

Ko gre za energijsko obnovo objektov, se v mislih pogosto zataknemo pri 
stroških, ki se sploh v primerih celostne prenove lahko povzpnejo v nebo. 
Za pomoč pri financiranju obstaja nekaj rešitev v obliki subvencij, posojil 
in kreditov, ki so namenjeni točno takšnim podvigom. 

Eko sklad preko finančnih 
spodbud in brezplačnega 
svetovanja že več kot četrt 

stoletja spodbuja naložbe v zeleno 
prihodnost, v zadnjih letih pa so naj-
bolj poznani po subvencijah za ener-
getsko obnovo stavb.

Lani so v skladu tako za kredite 
kot za subvencije prejeli 34 odstotkov 
več vlog kot leto prej, izredno pa je 
tudi zanimanje za spodbude za fo-
tovoltaične elektrarne in električne 
avtomobile. Zgovorni so tudi podatki 
o vlogah za gradnjo skoraj ničener-
gijskih hiš občanov, kjer število vlog 
vsako leto raste. Med epidemijo so 
na Eko skladu prejeli še več vlog, kar 
pomeni, da so gospodinjstva še več 
vlagala v energetsko obnovo.

V letu 2021 je Eko sklad odobril 35 
milijonov evrov subvencij za energet-
sko obnovo stavb, od tega je bilo za 

energetske obnove blokov dodeljenih 
pet milijonov evrov za 426 naložb.

Spodbuda je večja za socialno 
šibkejše

Na Eko skladu ponujajo pomoč pri 
financiranju energetskih prenov tako 
za posameznike kot za podjetja in tudi 
za lokalne skupnosti. Posameznikom 
so na voljo nepovratna sredstva za 
skupne naložbe pri obnovi starejših 
stavb s tremi ali več posameznimi deli 
stavbe, ki so namenjeni bivanju ali 
poslovnim dejavnostim. Sem so npr. 
vključeni različni tipi toplotne izolaci-
je, optimizacija sistema ogrevanja in 
vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka.

Upravičenci lahko pridobijo pra-
vico do nepovratnih sredstev v višini 
do 20 odstotkov priznanih stroškov 
naložbe, če pa kandidirajo z isto vlo-

go za izvedbo najmanj treh ukrepov 
hkrati, se višina spodbude za posa-
mezen ukrep poveča za polovico, a 
ne more znašati več kot 30 odstotkov 
priznanih stroškov naložbe. Za social-
no šibke upravičence spodbuda zna-
ša 100 odstotkov priznanih stroškov 
naložbe glede na njihov pripadajoči 
delež financiranja naložbe.

Podjetja lahko pri Eko skladu ko-
ristijo finančne spodbude za skoraj 
ničenergijske stavbe v obliki nepovra-
tnih sredstev in kredita za nove na-
ložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih 
stavb na območju Slovenije. H gradnji 
pasivnih zgradb pa spodbujajo tudi 
lokalne skupnosti oziroma občine z 
namenom spodbujanja trajnostne 
gradnje novih skoraj ničenergijskih 
stavb splošnega družbenega pomena, 
stanovanjskih stavb za posebne druž-
bene skupine in stavb javne uprave.
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Podjetja so prepoznala pomembnost energetske neodvisnosti 

Zanimanje za kredite in posojila 
na področju energetike in trajnosti 
v bankah znatno raste. V SID banki 
opažajo, da se povpraševanje po 
finančnih virih za vlaganja v zelene 
projekte in projekte krožnega go-
spodarstva postopoma povečuje, 
saj to podjetjem prinaša energet-
ske prihranke, posledično pa tudi 
večjo konkurenčnost, uskladitev s 
prihajajočimi regulativnimi zahte-
vami in pomembnim prispevkom h 
globalnim podnebnim ciljem.

»Največ zanimanja in tudi že 
financiranih projektov na podro-
čju energetske učinkovitosti je na 
primer za financiranje naprav za 

kogeneracijo na biomaso, ener-
getsko prenovo stavb, beležimo pa 
tudi precej zanimanja za financira-
nje na področju obnovljivih virov 
energije, kjer smo prav tako že 
financirali kar nekaj projektov,« 
pravijo na SID.

V Intesi Sanpaolo Bank veliko 
vlagajo v ozaveščanje o pomenu 
trajnostnega prehoda tako zapo-
slenih kot komitentov banke, pri 
tem pa prav tako zaznavajo vse 
večji interes trga po tovrstnih 
rešitvah. »Epidemija se v tej luči 
kaže kot dodaten katalizator tega 
prehoda, saj povečuje tveganja, ki 
smo jih neposredno izpostavlje-

ni. Njene posledice v gospodar-
skem okolju se kažejo v povišanih 
stroških materiala, energentov in 
daljših časih dobave, zato je več-
ja tudi potreba po energetski in 
materialni učinkovitosti,« poja-
snjujejo.

Vse več podjetij tako prepozna-
va pomembnost teh tveganj, pov-
praševanje po tovrstnih storitvah 
pa se posledično povečuje. Vpliv 
epidemije se je kazal tudi v večjih 
potrebah po tekočem poslovanju 
in prilagajanju dinamike naložb, 
podjetja pa se vse bolj zavedajo 
pomembnosti pravočasnega pre-
hoda na zeleno gospodarstvo.

Financiranje za vse vrste 
energijskih projektov

Posebne ponudbe imajo tudi 
banke. Slovenska izvozna in razvoj-
na banka (SID) posluje zgolj s prav-

nimi osebami, sredstva za projekte 
energetske učinkovitosti podjetjem 
pa zagotavlja v okviru različnih pro-
gramov neposrednega in posrednega 
financiranja.

V okviru kohezijskih sredstev Skla-
da skladov, ki ga upravlja SID ban-
ka, lahko podjetja pridobijo kredit 
za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb, pri 
čemer lahko kredit pridobijo ESCO 
podjetja in osebe ožjega in širšega 
javnega sektorja neposredno. Poleg 
prenove stavb lahko mala in srednje 
velika podjetja preko NLB, Primorske 
hranilnice Vipava in Delavske hranil-
nice pridobijo tudi vire za financira-
nje krožnega gospodarstva iz naslova 
garancije Sklada skladov SID banke.

»Posredno preko sodelujočih po-
slovnih bank (Addiko bank, Gorenjska 
banka, NKBM in Sberbank/N Banka) 
pa je podjetjem na voljo še program 
financiranja razvoja okolju prijazne 

družbe in proizvodnje, kjer pa viši-
na sredstev navzdol in navzgor nista 
omejeni; možno je tudi financiranje 
že začetih ali zaključenih projektov, 
ročnost kredita pa je do 15 let,« po-
jasnjujejo na banki.

Pomagajo pri izdaji zelene 
obveznice

Predvsem velikim podjetjem do-
datno nudijo financiranje zelenih pro-
jektov tako, da jim pomagajo z izdajo 
lastne zelene obveznice, pri čemer 
imajo tako možnost do ugodnega 
načina financiranja z neposrednim 
dostopom do trga kapitala.

Sredstva, zbrana z izdajo zelene 
obveznice, se lahko uporabijo za 
ekološko učinkovite produkte, teh-
nologije in procese, za preprečevanje 
onesnaževanja in nadzor, za trajno-
stno upravljanje življenjskih narav-
nih virov, za trajnostno upravljanje 
vodnih virov, za obnovljivo energi-

V letu 2021 je Eko sklad 
odobril 

35 
milijonov 

evrov 
subvencij za energetsko 

obnovo stavb, 
od tega je bilo za 

energetske obnove 
blokov dodeljenih pet 
milijonov evrov za 426 

naložb.

7170

FI
N

AN
CI

RA
N

JE
 FIN

AN
CIRAN

JE 



GRADIMO  |  APRIL 2022GRADIMO  |  APRIL 2022

jo, energetsko učinkovitost in čisti 
transport.

Financiranje energetskih obnov za 
pravne osebe omogočajo tudi na dru-
gih bankah, predvsem v obliki dolgo-

ročnih namenskih kreditov. Praviloma 
gre pri takih poslih za dolgoročno kre-
ditiranje (obdobje 5-10 let), stranka 
pa za celotno naložbo zagotovi tudi 
določen delež lastnih sredstev. 

Prodaja se je nepričakovano 
povečala

Če k prenovi pristopate kot fi-
zična oseba, imate poleg spodbud 
Eko sklada na voljo tudi številne 
stanovanjske kredite bank, pogosto 
namenjene specifično energijskim 
prenovam.

»V Novi KBM strankam, ki so fi-
zične osebe, ponujamo financiranje 
energetskih obnov v okviru stano-
vanjskih kreditov, saj lahko stranka 
stanovanjski kredit najame tako za 
nakup nepremičnine kot za njeno 
adaptacijo. Stranka lahko izbira med 
namenskim ali gotovinskim stano-
vanjskim kreditom, zavarovanje kre-
dita pa omogočamo z nepremičnino 
ali plačilom zavarovalne premije,« 
pravijo na NKBM.

Podobno ponujajo tudi na NLB. 
Posameznikom, ki se odločijo za 
energetsko prenovo nepremičnine, 

ponujajo dolgoročne kredite, možna 
pa je tudi izbira med nespremenlji-
vo in spremenljivo obrestno mero. 
»Opažamo tako rast povpraševanja 
kot tudi rast prodaje, kar lahko pri-
pišemo gradnji velikega števila no-
vih stanovanj, opažamo pa tudi, da 
marsikdo, ki razmišlja o nakupu ali 
prenovi nepremičnine in je kreditno 
sposoben, skuša ujeti val rekordno 
nizkih obrestnih mer,« pravijo na NLB.

Poleg tega so uvedli tudi NLB Ze-
leni stanovanjski kredit z dodatni-
mi posebnimi ugodnostmi, ki pa je 
namenjen specifično strankam, ki se 
odločajo za financiranje nakupa ali 
izgradnje pasivne hiše. Ta mora ustre-
zati standardom pasivne gradnje, kot 
sta zrakotesnost ali nizka toplotna 
prevodnost. Od uvedbe tega kredita 
so opazili nepričakovano velik porast 
števila sklenjenih poslov iz meseca 
v mesec.

Banke so se zavezale trajnosti
Številne banke so v zadnjem času 

sprejele razne ukrepe, ki naj bi pri-
spevali k temu, da postanejo bolj traj-
nostne. V NLB so denimo trajnostna 
načela postavili v središče svojega 
poslovanja.

»V skladu s trajnostno strategijo 
banke imamo v NLB ponudbi za prav-
ne osebe za namen energetske pre-
nove nepremičnin dolgoročne kre-
dite z ročnostjo do 10 let, strankam 
omogočamo moratorij na odplačilo 
kredita, izbirajo lahko med nespre-
menljivo ali spremenljivo obrestno 
mero, zavarovanje pa je odvisno od 
ročnosti kredita in kakovosti stran-
ke,« pravijo. Ob tem poročajo, da so 
v zadnjem času zaznali tudi večje 
zanimanje za financiranje sončnih 
elektrarn.

Podnebne spremembe so že pos-
tale prednostna tema tudi za sku-

pino Intesa Sanpaolo, ki se je zave-
zala, da bo v naslednjih treh letih v 
projekte krožnega gospodarstva in 
zelenega prehoda investirala 90 mi-
lijard evrov. V prihodnjih letih bodo 
poleg ugodnejšega dostopa do virov 
financiranja svojim komitentom po-
nudili tudi produkte za zavarovanje 
podnebnih tveganj in svetovalne sto-
ritve pri izvedbi ESG projektov ter 
nove naložbene produkte, ki bodo 
osredotočeni na trajnostne in zelene 
naložbe.

»Na področju kreditiranja fizičnih 
oseb v banki že vrsto let sodelujemo 
tudi z Eko skladom, kjer omogočamo 
strankam vseh bank, da pridobijo 
ugodnejši kredit za okoljske naložbe. 
Na podlagi Javnega poziva za kre-
ditiranje okoljskih naložb občanov 
lahko stranke pridobijo ugodno fi-
nanciranje za različne namene,« 
poudarjajo. 
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BIMx – standard za sodelovanje 
med naročniki, arhitekti in 
gradbeniki
Sodelovanje med naročnikom, arhitekti in gradbeniki je večen izziv. Vendar pa ga s sodob-
no tehnologijo lahko premagamo lažje kot kdajkoli. Najenostavnejša rešitev za predstavitev 
projekta naročniku in koordiniranje vseh deležnikov na projektu je ta hip uporaba brezplačne 
programske rešitve BIMx.

BIMx izkorišča prednosti uporabe 
BIM procesa pri načrtovanju

Kot nam dobro namigne že ime, je 
aplikacijo BIMx možno uporabiti za 
boljše sodelovanje na tistih projek-
tih, ki so zasnovani z informacijskim 
modeliranjem gradenj (BIM). 

BIM proces bistveno nadgrajuje se-
danji način projektiranja. Omogoča 
kakovostnejše projekte z manj zapleti 
med gradnjo, pa tudi velike potencial-
ne prihranke pri vzdrževanju zgradb v 
njihovi celotni življenjski dobi. Z upo-
rabo BIM procesa bo projekt veliko 
bolj verjetno končan v predvidenem 
roku in finančnih okvirih. 

Rešitev BIMx pa omogoča inve-
stitorjem in gradbincem še dodatne 
prednosti. Že izdelan BIM model 
predstavi tako, da je razumljiv vsem. 

Hkrati na enem mestu zbere vse in-
formacije, ki so vključene v projekt in 
jih potrebujejo tudi gradbeniki. S po-
močjo BIMx datoteke projekta lahko (v 
neposredni komunikaciji s projektan-
ti) na gradbišču zelo hitro razčistimo 
nejasnosti, ki se pojavijo med samo 
gradnjo.

Končno rešitev vidimo že pred 
začetkom gradnje 

Z uporabo brezplačnega BIMx pro-
grama si arhitekturno rešitev lah-
ko ogledamo iz kateregakoli kota 
ali pogleda. Še več – po prihod-
njem projektu se lahko s pomočjo 
tehnologije navidezne resničnosti 
in uporabe Google Cardboard VR 
očal sprehodimo še pred začetkom 
gradnje. Navigacija oponaša igro in 

je tako enostavna, da jo intuitivno 
razumemo. 

Za to ne potrebujemo zahtevne 
programske opreme niti posebnega 
znanja. Potrebujemo le pameten te-
lefon in Google Cardboard VR očala. 
Če v času sejma Megra kontaktirate 
podjetje PILON AEC, jih lahko dobite 
brezplačno. 

Tako si projektno rešitev lažje pred-
stavljamo in potencialne izzive rešimo 
še pred začetkom gradnje. Hkrati lahko 
še hitreje opazimo morebitne pomanj-
kljivosti projekta in v sodelovanju z 
arhitektom izboljšamo načrt, še pre-
den zares pristopimo h gradnji. Vso 
projektno dokumentacijo in 3D-model 
si lahko ogledamo na vseh mobilnih 
napravah, kot so pametni telefoni, ta-
blice ali osebni računalniki.

Iz prečnega prereza lahko z enim klikom preidemo v 3D-pogled in se s pomočjo tehnologije navidezne resničnosti 
in uporabe Google Cardboard VR očal odpravimo na virtualni sprehod.

Več informacij: PILON AEC d.o.o. / 📧📧 info@pilon.si / 📞📞📞 0590 3 0590

Vso projektno dokumentacijo 
imamo ves čas pri sebi 

Do BIM modela lahko na daljavo 
dostopajo tudi ostali partnerji, ki 
sodelujejo pri načrtovanju ali grad-
nji, saj je model v oblaku. S tem se 
zmanjša potreba po usklajevalnih 
sestankih, želene informacije pa 
lahko poiščemo hitreje, kot če se 
moramo na gradbišču prebijati sko-
zi tono natisnjenih načrtov tlorisov, 
prerezov, gradbenih konstrukcij, 
produktnih specifikacij, Excelovih 
razpredelnic...  

Zdaj so vsi dokumenti zbrani na 
enem mestu v eni sami datoteki. Za-
došča, če se na gradbišče odpravimo 
s svojo digitalno tablico, npr. Applo-
vim iPadom ali Androidom.

V aplikaciji BIMx so zbrane vse 
zahtevane projektne informacije, 
hkrati pa med 2D- in 3D-pogledom 
zelo enostavno preskakujemo – tako 
rekoč z enim klikom. S klikom na po-
ljubni element pa pridobimo tudi 
vse informacije o njem. Te lahko zelo 
enostavno delimo s podizvajalci, ki 
jih v danem trenutku potrebujejo: s 

tablice, računalnika ali pa kar pame-
tnega telefona. 

BIMcloud: zaplete na gradbišču 
rešujemo še enostavneje

Ker se naš projekt nahaja v oblačni 
platformi BIMcloud, lahko sodelova-
nje vseh sodelujočih na projektu še 
izboljšamo. Uporaba oblačne rešit-
ve BIMcloud omogoča, da so vsi so-
delujoči v realnem času seznanjeni 
z vsemi spremembami in delajo na 
podlagi enotnih, posodobljenih po-
datkov. Hkrati lahko vsakemu članu 
projektne ekipe zelo jasno določimo 
njegove pristojnosti. 

Kdo je podjetje, ki je razvilo BIMx in 
BIMcloud?

Za programsko opremo BIMx in 
BIMcloud stoji pionir in vizionar v 
razvoju programskih rešitev za BIM, 
podjetje Graphisoft, ki je tako razvija-
lec programskih rešitev kot ponudnik 
izobraževanj. Ustvarja programske re-
šitve, ki olajšujejo sodelovanje med 
različnimi strokami, ki sodelujejo na 
projektu in je del Nemetschek Group.

Osrednja rešitev je program Ar-
chicad, ki je namenjen arhitektur-
nemu načrtovanju in je tudi pri nas 
najbolj razširjeno BIM programsko 
orodje za arhitekte. Svojo vizionar-
skost ohranja že vse od leta 1982, ko 
je kot prvo BIM orodje za arhitektur-
no načrtovanje na svetu povzročil 
pravo revolucijo. To nadaljuje tudi 
sedaj, kar potrjuje več kot deset za-
porednih izborov za naboljše BIM 
programsko orodje za arhitekturno 
načrtovanje (Construction Compu-
ting Awards).

V Sloveniji njihove programske 
rešitve zastopa in trži podjetje PI-
LON AEC. Podjetje nudi brezplačna 
izobraževanja in delavnice, ki vam 
olajšajo začetek uporabe BIM procesa. 
Trenutno v sodelovanju z Zbornico za 
arhitekturo in prostorSlovenije (ZAPS) 
organiziramo mesečne skupinske 
nakupe BIM združljive programske 
opreme. Na ta način si lahko projek-
tanti tudi pri nas zagotovijo cenovno 
dostopnejše trajne licence program-
ske opreme in brezplačno osnovno 
izobraževanje.
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Razvoj gradbenih 
materialov sledi vse 
ostrejšim okoljskim 
zahtevam 
Avtorica: Špela Šimenc

 
Gradbeni materiali, ki prevladujejo pri sodobni gradnji, so beton, kamen, 
les in steklo, prihaja pa vedno več izpeljank teh materialov z izboljšanimi 
lastnostmi. Razvoj in dobavo gradbenih materialov je v zadnjem obdobju 
upočasnila in podražila naprej epidemija, nato pa še vojna v Ukrajini. So-
govorniki upajo, da posledice ne bodo (preveč) dolgoročne.

»Klasični materiali, kot 
so beton, kamen, les 
in steklo, ostajajo pri 

sodobni gradnji stalnica, tako zaradi 
svojih konstrukcijskih kot uporabni-
ških lastnosti. Seveda pa je na trgu 
precej sodobnih izpeljank iz t. i. kla-
sičnih materialov, ki imajo izboljša-
ne fizikalne, kemijske ali konstrukcije 
lastnosti in tako nudijo višjo dodano 
vrednost uporabniku,« pravi dr. Rok 
Cajzek, pomočnik direktorja v podje-
tju GIC Gradnje. Da je v večini gradenj 
še vedno prisotna klasična izvedba 
z armirano betonsko konstrukcijo, 
doda Sandra Kamnik iz podjetja Ko-
grad Igem, kjer se ukvarjajo s proizvo-
dnjo gradbenih materialov. »Precej je 
tudi prisotno jeklo in les za skeletne 
konstrukcije, predvsem z vidika ob-
novljivih virov, je pa cena surovine v 
zadnjem obdobju precej poskočila in 
se bo uporaba verjetno zmanjšala,« 
pričakuje Kamnikova. Tudi po njenem 

opažanju novih materialov v kon-
strukcijski gradnji v našem prostoru 
ni veliko, se pa pojavljajo polizdelki 
(prefabrikati), ki so proizvedeni iz že 
znanih surovin. 

Glede na mnenje Kamnikove lahko 
povsem nove materiale opazimo pri 
bolj specifičnih delih, kot so hidro 
in toplotne izolacije, zato ker je bilo 
temu področju v zadnjem obdobju 
namenjenega več raziskova-
nja. »Tukaj na trg priha-
jajo nove rešitve, 
ki se vedno več 
u p o ra b l j a j o 
predvsem pri 
adaptacijah,« 
pove sogovor-
nica. Pred nekaj 
desetletji je na 
primer pri toplotni 
izolaciji prevladoval 
ekspandirani poliester, 
tudi mineralne in steklene 

volne, danes se pojavljajo še izolativ-
ni sistemi na bakelitni izolaciji, vedno 
pogosteje pa naravni materiali, kot 
so celulozni kosmiči, lesna 
in kokosova vlakna, 
konoplja, pluta … 

Trend: zniževanje okoljskega odtisa
Napredek na področju gradbenih 

materialov je čez zgodovino s seboj 
prinesel tudi kakšno manj svetlo 
plat. »V grajeno okolje smo tako 
skozi desetletja vnesli mnoge člo-
veku in naravi škodljive snovi, kar 
se odraža npr. skozi emisije različnih 
toksičnih kemikalij ali skozi ustvar-
janje električnih in magnetnih polj,« 
je že pred leti v svojem članku' Ma-
teriali v gradbeništvu – naravna ali 
umetna dilema?' zapisal mag. Miha 
Tomšič z Gradbenega inštituta ZRMK. 
Sodobni trendi na področju razvoja 
materialov, kot pravi dr. Cajzek, so 
tako usmerjeni predvsem v zniževa-
nje okoljskega odtisa pri proizvodnji, 
spreminjanju njihovih lastnosti za 
podaljšanje trajnosti in v omogoča-
nje višjega deleža ponovne uporabe 
že vgrajenih materialov. »Trenutni 
trend pri razvoju gradbenih mate-
rialov, prav tako kot pri vgradnji 
gradbenih izdelkov in polizdelkov v 
objekte, pelje v smeri zadovoljevanja 

Tudi področje gradbenih materialov iz ene krize 
v drugo

Pandemija je pustila posledice na celotnem gospodarstvu in grad-
beništvo ni izjema. Cene gradbenih materialov so poskočile v nebo, 
dobave so se močno zamaknile. Stanje je še dodatno poslabšala kriza 
v Ukrajini. Kot pove Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala (ZGIGM) na Gospodarski zbornici 
Slovenije, kar nekaj proizvajalcev s področja industrije gradbenega 
materiala prihaja iz Rusije, Belorusije in Ukrajine. Proizvodnja je tako 
zelo otežena in krizi, vsaj zaenkrat, ni videti konca, kar ni prav nič 
optimistična napoved za vse, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, in za 
vse, ki gradbene usluge v tem obdobju potrebujejo. 

»Industrija gradbenega materiala se sooča s številnimi izzivi na po-
dročju zagotavljanja stabilnih oskrbovalnih verig in iskanjem alternativ 
za ogromne podražitve določenih vhodnih materialov, ki so potrebni za 
poslovanje. Vsi si verjetno želimo, da se razmere čim prej normalizirajo, 
saj bomo le tako lahko sledili sodobnim trendom razvoja novih in še 
uporabnejših materialov,« pravi dr. Rok Cajzek, pomočnik direktorja v 
podjetju GIC Gradnje. Doda, da končne razsežnosti še ne morejo na-
povedati, lahko pa orišejo nekaj vzporednic s pandemijo iz marca 2020 
in pripetljajem nasedle ladje v Sueškem prekopu leto zatem: »Ome-
njena dogodka sta korenito vplivala na delovanje oskrbovalnih verig 
in še danes močno otežujeta poslovanje družb. Trenutno se podjetja 
soočamo z motenimi dobavami, pomanjkanjem osnovnih materialov, 
podražitvami vhodnih materialov in iskanjem številnih alternativ, vse 
z namenom ohranjanja poslovanja.« 

Da so se znašli v izjemno težki situaciji, potrdi tudi Sandra Kamnik 
iz podjetja Kograd Igem. Upa, da vojna v Ukrajini ne bo dolgoročno 
vplivala na industrijo materialov, vsekakor pa pričakujejo napeto vme-
sno obdobje, ko se bodo določeni proizvodi še podražili in nabavni 
roki še podaljšali. 
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zahtevnih okoljskih in energet-
skih standardov samooskrbnih 
objektov. 

Okoljsko ozaveščeno grad-
beništvo, ki upošteva zakonitosti 

krožnega gospodarstva, je nujno, 
če ne neizbežno, 

za tek na dol-
ge proge v 
panogi,« je 
prepričana 
Sandra Ka-
mnik. Pa so 
naravni ma-

teriali že do-
živeli preboj 
in širšo upo-

rabo? »Vedno 

več je zahtev po naravnih materialih, 
vendar predvsem z vidika povratnih 
sredstev, redko pa se posamezniki 
odločajo za naravne materiale zaradi 
boljših življenjskih pogojev. Še vedno 
so ti izdelki precej dražji od ostalih,« 
je odkrita Kamnikova. Dr. Cajzek se 
strinja, da je preboj naravnih mate-
rialov zagotovo pomemben. Pravi, 
da se naravni materiali nenehno 
uporabljajo, v določenih obdobjih 
so posamezni materiali bolj zaželeni 
in postanejo širše uporabljeni. »Ved-
no pa je treba imeti v uvidu številne 
kompromise pri izbiri, da zadostimo 
čim večjemu številu zahtev objekta 
oziroma uporabnika,« opozarja so-
govornik. 
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V smeri samooskrbe 
in neodvisnosti od 
cenovnih nihanj
Avtorica: Špela Šimenc

Epidemija in gospodarsko-politični dogodki so povzročili močan dvig cen 
energentov. Vedno višje položnice so za vsako gospodinjstvo svojevrsten 
izziv in mnogi se v teh dneh, kljub intervenciji države, soočajo s tem, kako 
naprej, kakšen bo zanje najbolj optimalen način ogrevanja. Strokovnjaki 
so si enotni: prihodnost gre v smer samooskrbe.

Kakšno ogrevanje izbrati v 
času, ko cene energentov 
letijo v nebo? Za to ni hi-

trega in enoznačnega odgovora, saj 
je odločitev odvisna tako od same 
strukture hiše kot od načina življenja. 
»Trideset let stara hiša je velik porab-
nik energije, porabi na primer 15 litrov 
nafte na kvadratni meter ogrevane 
stanovanjske površine na leto, kar 
pomeni 1.500 litrov nafte za 100 kva-
dratnih metrov veliko stanovanje,« 
pove neodvisni energetski svetova-
lec in direktor okoljske organizacije 
Vitra Bojan Žnidaršič, ki je leta 2008 
zasnoval brezplačen in javno dosto-
pen portal NEP Slovenija (http://nep.
vitra.si). »Enako velika pasivna hiša, ki 
je zelo dobro izolirana, pa potrebuje 
le 10 odstotkov tega. Izjemno je torej 
pomembno, kakšen toplotni ovoj ima 
stavba. Kateri sistem je najboljši, pa 
je odvisno tudi od načina življenja 
stanovalcev. Tako na primer starej-
šemu paru kurjenje na drva ustreza, 
medtem so se mlada družina z drvmi 
nima časa ukvarjati in je ta način za-
nje nesprejemljiv,« pravi Žnidaršič. 

Doda, da bi morali pri ogrevalnih sis-
temih vedno upoštevati tri cene: ceno 
same naložbe (ki je enkratna), ceno 
energenta in strošek vzdrževanja. »Ko 
vse te stroške seštejemo za obdobje 
20 ali 30 let, potem dobimo relativno 
čisto sliko, koliko nas bo ogrevanje 
v tej stavbi s temi stanovalci stalo v 
določenem časovnem obdobju,« pravi 
Žnidaršič. 

Energetska neodvisnost je nujna
Trenutna situacija na področju 

cen energentov je vse prej kot opti-
mistična, a to, kot poudarjajo naši so-
govorniki, ne sme biti razlog za hitre in 
nepremišljene odločitve glede menja-
ve energenta. »Priporoča se mirnost, 
vzeti si čas za opazovanje in razmislek, 
tehtati možnosti in se nikar na hitro 
odločati za kakršnekoli spremembe. 
Učinkovita raba energije (toplotne, 
električne energije in vode) bo mor-
da bolj kot kdajkoli prej postala del 
vsakdana.« Tako meni Dominik Pon-
gračič, neodvisni energetski svetovalec 
v mreži EnSvet, ki pravi, da lahko na 
zniževanje stroškov ogrevanja lastni-

ki stanovanjskih objektov vplivajo z 
vsaj minimalno toplotno izolativnostjo 
ovoja stavbe (toplotno izolacijska fa-
sada, toplotna izolacija na plošči nad 
ogrevanimi prostori in varčna okna), 
dodatno tudi z mehanskim prezrače-
valnim sistemom. Opozori, da je bila 
energetska neodvisnost prevečkrat 
le povedna in zapisana, dejanj je bilo 
premalo, a bodo zdaj nujna: »Glede 
na cilje po energetski neodvisnosti 
Slovenije sta lesna biomasa in elek-
trična energija energenta, s katerima 
se bo neodvisnost dosegla v celoti. 
Sonce, veter, voda in lesna biomasa 
so v Sloveniji viri, ki nam bodo zago-
tavljali prihodnost v želji in upanju, 
da jih bomo lahko kupovali po spre-
jemljivih, dostopnih cenah.« Veliko 
možnosti pri gospodarnejšem ravna-
nju s kurivi Pongračič vidi v daljinskih 
sistemih ogrevanja, od katerih je od-
visnih največ enot v večstanovanjskih 
stavbah. »Rešitev bo le v investicijah v 
sodobne ogrevalne sisteme na lesno 
biomaso in v gospodarnem ravnanju 
s proizvedeno energijo, česar je danes 
premalo,« doda. 

»Glede na cilje po 
energetski neodvisnosti 

Slovenije sta lesna biomasa in 
električna energija energenta, 
s katerima se bo neodvisnost 
dosegla v celoti. Sonce, veter, voda 
in lesna biomasa so v Sloveniji 
viri, ki nam bodo zagotavljali 
prihodnost v želji in upanju, 
da jih bomo lahko kupovali 
po sprejemljivih, dostopnih 
cenah,« pravi Domini Pongračič, 
neodvisni energetski svetovalec.
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Toplotna črpalka največkrat še 
vedno v prednosti

Številne analize v zadnjih letih so 
glede na ekonomski vložek in učin-
kovitost na prvo mesto med sistemi 
ogrevanja postavljale toplotne čr-
palke. Ali z višanjem cen energije to 
še drži? »Ob upoštevanju vseh meril 
je tudi danes, kljub višanju cen ele-
ktrične energije, naložba zamenjave 
starega ogrevalnega sistema s to-
plotno črpalko največkrat v pred-
nosti pred ostalimi načini ogrevanja, 
saj so dvigovanju cen podvrženi tudi 
vsi ostali energenti,« pravi Dominik 
Pongračič. V Kronotermu pa dodajo, 
da mnogi zmotno menijo, da toplo-
tne črpalke delujejo na elektriko in 
da so računi, še posebej ob povi-
šanju električne energije, enormni. 
»Toplotne črpalke kar 80 odstotkov 
toplote pridobijo iz obnovljivih vi-
rov energije (zrak, voda in zemlja), 
20 odstotkov pa predstavlja elek-
trična energija, ki je potrebna zgolj 
za obratovanje naprave,« pravijo v 

Sončne elektrarne in zadržki

Pojavlja se velik interes po na-
ložbah v sončne elektrarne, a 
strokovnjake skrbi, da mu pre-
obremenjeno in zastarelo slo-
vensko distribucijsko omrežje 
ne bo zmoglo slediti. »Dvig cen 
energentov bo spodbudil, da 
bodo ljudje bolj investirali v 
sončne elektrarne, vse bo šlo 
v smeri samooskrbe. Ljudje 
bodo sami proizvajali elektriko 
za svoje potrebe in ne bodo več 
odvisni od cenovnih nihanj,« je 
prepričan neodvisni energet-
ski svetovalec Bojan Žnidaršič, 
ki glavno težavo pri sončnih 
elektrarnah vidi v priklopu na 
javno omrežje, ki da ne zmore 
podpreti malih proizvajalcev 
elektrike. »Te težave so real-
ne, toda v zadnjih letih se v 
smislu pametnih omrežij ni 
naredilo čisto nič,« je kritičen 
Žnidaršič, ki kljub temu pravi, 
da je naložba v sončno elek-
trarno dobra investicija, ki ima 
dobo vračanja med 10 in 12 let. 
»Vedno svetujem, da se sonč-
no elektrarno vzame na ključ. 
Toda preden začnete iskati 
ponudnika, pojdite na elektro 
podjetje vprašat, ali bodo vašo 
elektrarno sploh priklopili v 
javno omrežje. Teoretično si-
cer obstaja možnost, da bi bila 
elektrarna tudi otočna. To po-
meni, da bi morali imeti doma 
velike akumulatorje. A ker gre 
za precej drago investicijo, 
sam bolj priporočam priklo-
pno javno omrežje,« zaključi 
sogovornik.  

avtomobile, hranjenje električne ener-
gije, ogrevanje in hlajenje z enim siste-
mom). Tudi v Kronotermu izpostavijo 
povezovanje toplotnih črpalk s sončno 
energijo, kar po eni strani omogoča 
večje prihranke ogrevanja, po drugi pa 
samooskrbo in neodvisnost. 

podjetju Kronoterm. Dodajo, da to-
plotne črpalke zagotavljajo velike 
prihranke, seveda odvisne od več 
dejavnikov, a po njihovih izkušnjah 
se naložba v njihove toplotne črpal-
ke povrne že po nekaj letih. Poleg 
prihranka pri prostoru in stroških pa 
opozorijo še na prispevek k zmanj-
šanju škodljivih emisij.

Da bodo v času, ko spremljamo na 
glavo obrnjeno razmerje med cenami 
energentov in ko je cena zemeljske-
ga plina celo višja od cene električne 
energije (na svetovnih trgih), toplo-
tne črpalke postajale še privlačnejše, 
menijo tudi v Petrolu. »Poleg tega pa 
se nam pri uporabi toplotnih črpalk 
ponuja tudi možnost, da za njen pogon 
uporabljamo električno energijo, ki 
jo lahko proizvedemo z lastno sonč-
no elektrarno,« pravijo v družbi, kjer 
velik porast zaznavajo prav na kom-
pleksnejših energetskih rešitvah, ki 
poleg toplotne črpalke vključujejo še 
druge energetske sisteme (sončne 
elektrarne, polnilnice za električne 
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Mobilne enote za sesanje za višjo 
učinkovitost dela v gradbeništvu in 
industriji
Z industrijskim mobilnim 
visokovolumskim sesalcem 
Gharttman so v Kemisu us-
pešno izvedli mnogo čiščenj 
in prečrpavanj sipkih snovi v 
primeru okvar naprav.  

Vozila z opremo za tlačno in va-
kuumsko čiščenje kanalizacij, oljnih 
lovilcev in različnih usedalnikov so 
poznana že več desetletij. V zadnjih 
10 letih pa se dogaja izreden tehnolo-
ški napredek, ki zelo razširja področje 
uporabe mobilnih vakuumskih naprav.

Tovrstne naprave se v tujini upora-
bljajo tako na področju gradbeništva 
kot tudi industrijskih čiščenj, vse bolj 
pa se uveljavljajo predvsem po zaslugi 
večje varnosti, manjših možnosti po-
škodb predhodnih zemeljskih instala-
cij, možnosti odvzemanja oz. dovajanja 
materiala iz omejenih (težko dostopnih, 
varnostno zahtevnih) lokacij in hitrosti 
opravljenega dela. 

Longo Gharmattan na vozilu Volvo 
Z industrijskim mobilnim visoko-

volumskim sesalcem Gharttman se 
lahko pohvalijo v Kemisu. Z njim so 
uspešno izvedli mnogo čiščenj in pre-
črpavanj sipkih snovi v primeru okvar 
naprav. Dela so izvajali v cementarski 
in metalurški industriji, energetiki in 
na čistilnih napravah za vodo in zrak. 
Specialno delovno vozilo je sestavljeno 
iz nadgradnje italijanskega proizvajalca 
Longo na podvozju kamiona Volvo 8x2. 

Izjemna sesalna sposobnost
Posebnost vozila je njegova izjemna 

sesalna sposobnost, ki mu jo omogoča 
vakuumska črpalka Robutschi s kapa-
citeto 10.500 m3 zraka/h in zmožnostjo 
ustvarjanja 93-% vakuuma. Prek sklopa 
vrečastih filtrov skupne površine več 

kot 100 m2 sistem omogoča sesanje 
prahu in drugih trdih materialov, z 
nameščenima dvema ciklonoma pa 
sistem omogoča tudi črpanje tekočih 
materialov. Izbira med suhim in mokrim 
sesanjem se lahko opravi povsem avto-
matsko z gumbom v nadzorni omarici.

Daljinsko upravljanje dviguje 
učinkovitost

Celoten sklop operacij se opravlja 
prek daljinskega upravljanja, s katerim 
je omogočeno tudi premikanje vozila 
brez vstopa voznika v kabino. S tem se 
poveča učinkovitost pri delih, ki pot-
rebujejo pogosto menjavanje lokacije 
sesanja. 

Številne prednosti hidravlično 
vodene sesalne roke

Vozilo je opremljeno s hidravlično 
vodeno sesalno roko, na koncu katere 
je rotirajoča sesalna cev, ki omogoča 
sesanje tudi trše podlage. To je zlasti 
pomembno pri sesanju (izkopavanju) 
jarkov za polaganje različnih vodov, kot 
so plinski, električni ali telekomunika-
cijski, ter pri iskanju poškodb na vkopa-
nih inštalacijah. Pri tovrstnih opravilih 
je v pomoč še dodatna oprema, zračni 
kompresor, ki zagotavlja vir komprimi-
ranega zraka za različne pnevmatske 
priključke. V primeru bolj vlažne ozi-
roma blatne sestave tal si uporabnik 

lahko pomaga z vodnim curkom prek 
visokotlačne vodne črpalke in rotira-
joče šobe. 

Predvsem pri delih, kjer ni dovolj 
prostora za odlaganje materiala za ko-
panje s klasičnim kopačem, je velika 
prednost tudi zalogovnik materiala v 
velikosti 10 m3. 

Poleg sesanja oziroma izkopavanja 
jarkov pa sesalna roka omogoča tudi 
lažji doseg višjih mest, kakršne so na 
primer ravne strehe. Pri poškodbah 
izolacije na ravnih strehah s prodom 
ali pri zelenih strehah se lahko nasutje 
proda ali zemlje preprosto posesa. Po 
opravljenem sesanju se površina lahko 
tudi visokotlačno opere in pripravi za 
popravilo. Vozilo omogoča tudi name-
stitev posebne visokotlačne naprave, ki 
omogoči pnevmatski transport proda 
na ravne strehe. 

Zmožnost sesanja in sposobnost 
pnevmatskega transporta sta se poka-
zala kot izredno učinkovita v primerih, 
ko gre za potrebe praznjenja silosov in 
vračanja materiala v drug silos. Tudi v 
primeru nesreč z razsutim tovorom je 
ukrepanje hitrejše in varnejše. Zaradi 
njegove specialne opremljenosti Ghar-
mattan v Kemisu vidijo kot dobrega 
partnerja na področju industrijskih 
čiščenj, v gradbeništvu, kmetijstvu 
in v primerih prometnih in naravnih 
nesreč.
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V Lunosu želimo omogočiti zdravo bivalno okolje v vsakem slovenskem domu, zato vam v 
posebni akciji Prezračimo Slovenijo zagotavljamo do 50 % popusta ob nakupu revolucio-
narnih prezračevalnih enot i-Vent, ki s pametnim upravljanjem s pomočjo mobilne apli-
kacije ali daljinca predstavljajo prihodnost prezračevanja. Ne mečite denarja skozi okno: 
prezračujte pametno in učinkovito ter brez toplotnih izgub!

-50%

lunos.si
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VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

Specialisti za prezračevanje.

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

Cenovno ugodno in izjemno enostavno za vgradnjo.

VEČ KOT 20.000 ZADOVOLJNIH
UPORABNIKOV.
Številke dokazujejo, da so naši prezračevalni 
sistemi res kakovostni.

» Lunos hvala, da ste rešili, kar je izgledalo 
nerešljivo. Zidna plesen, zarošena ste-
kla, zatohel zrak, ogromno vlage, kljub 
zračenju prostorov in skrbni uporabi. 
Šele Lunos je poskrbel, da smo v našem 
domu, zares popolnoma odpravili vse 
težave in zdaj uživamo v čistem, svežem 
zraku v vsakem trenutku.«

JASMINA, Markovci

“Zahvaljujoč vašemu sistemu smo v hiši 
prejeli svež, čist zrak. Veliko ste nam 
pomagali. Zdaj nimamo alergij in pljuča 
mojega brata so se izboljšala. Pred 10. 
leti je namreč v požaru opekel pljuča. 
Do vgradnje sistema je kašljal vsakih pet 
minut. Danes skoraj nima kašlja. Hvala 
vam, spremenili ste kakovost našega živ-
ljenja.” 

SERGEJ, Trzin

“ Za nakup smo se odločili zaradi prisotno-
sti vlage, rosnih oken in plesni. To je bila 
edina zares prava in zanesljiva odločitev, 
za katero nam ni žal! Učinki so enkratni in 
naložba je bolj vredna od naložbe v kakr-
šenkoli sklad! Hvala!”

MARIJA, Dravograd
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Do energetske 
učinkovitosti in 
čistega zraka s 
sistemi mehanskega 
prezračevanja
Avtorica: Špela Šimenc

Če gre verjet raziska-
vam, ljudje kar 90 od-
stotkov časa preživimo 
v zaprtih prostorih, po-
leti nekoliko manj, po-
zimi pa več. Zato je izje-
mno pomembno, kako 
kakovosten je zrak na 
delovnem mestu, v pi-
sarni in doma. Strokov-
njaki že dolgo opozarja-
jo, da prezračevanje 'na 
roke' ni primerno, pred-
vsem z vidika energij-
ske potratnosti. 

»Prezračevanje pomeni iz-
menjavo zraka, svež zrak 
vstopa v prostore, obre-

menjen onesnažen zrak pa izstopa iz 
prostorov,« pojasni Matjaž Valenčič, 
dipl. inž. stroj, neodvisni energetski 
strokovnjak (www.zaensvet.si). Doda, 
da so pri zamenjavi celotnega zraka v 
prostoru vsaki dve uri, kar je zakon-
ski minimum, prezračevalne toplotne 
izgube približno 35 kilovatnih ur na 
kvadratni meter uporabne površine 
stavbe (kWh/m2a). »Pri tradicionalnih, 
potratnih stavbah, kjer so celotne to-
plotne izgube okoli 350 kWh/m2a, je 
delež prezračevalnih izgub majhen, 
10-odstoten. Sodobne, skoraj niče-
nergijske stavbe smejo imeti celot-
ne toplotne izgube (transmisijske in 
ventilacijske) pod 25 kWh/m2a, kar 
je manj, kot bi znašale prezračeval-
ne izgube. Pri novih in prenovljenih 
stavbah je torej nujno centralno me-
hansko prezračevanje z vračanjem 
toplote (in vlage) odpadnega zraka, 
ki vrne vsaj 80 odstotkov odpadne 
toplote,« pravi Matjaž Valenčič, ki se 
pri svetovanju svojim strankam drži 
preprostega pravila – kdor po menjavi 
oken ne namerava vgraditi centralne 
mehanske prezračevalne naprave z 
vračanjem toplote, naj niti oken ne 
menja. 

Z odpiranjem oken bi morali zračiti 
vsaki dve uri, podnevi in ponoči

Starejše stavbe, ki so po menja-

vi oken dobro zatesnjene in nimajo 
mehanskega prezračevanja, bi morali 
po Valenčičevem mnenju za zagotovi-
tev kakovostnega zraka namreč med 
kurilno sezono zračiti po pet do 10 
minut na vsaki dve uri, podnevi in 
ponoči: »Tega nihče ne počne, zato 
se po zamenjavi oken praviloma pos-
labša kakovost bivanja. Prezračevanje 
s priprtim oknom (na kip ali ventus) 
pa ni prezračevanje, saj se zrak v pro-
storu ne menja, toplota pa intenzivno 
uhaja. Zlasti se ohladi zid nad oknom, 
tam se po letu ali dveh praviloma 
pojavi plesen. Pri starih potratnih, 
netesnih stavbah brez vračanja to-
plote zadošča manj pogosto odpira-
nje oken, saj se zrak menja tudi skozi 
vse rege v toplotnem ovoju stavbe.« 
Valenčič svetuje, da si za pomoč pri 
pravilnem prezračevanju omislimo 
preprost merilni instrument, ki meri 
relativno vlago zraka (ta naj bo med 
40- in 60-odstotna) ter delež CO2 v 
prostorskem zraku (naj bo pod 800 
ppm oziroma izjemoma pod 1.500 
ppm).

Bivanje v prostorih s slabo 
kakovostjo zraka poveča tveganje 
za astmo 

Da je naravno prezračevanje izje-
mno zamudno in energijsko potratno, 
se strinja tudi Aleš Pirc iz podjetja 
Ream, kjer se ukvarjajo tudi s pre-
zračevalnimi sistemi. Kot pove, traja 
od dve in pol do tri ure, da ves zrak v 
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Sodobne, skoraj ničenergijske stavbe smejo 
imeti celotne toplotne izgube (transmisijske 

in ventilacijske) pod 25 kWh/m2a, kar je manj, 
kot bi znašale prezračevalne izgube. Pri novih 
in prenovljenih stavbah je torej nujno centralno 
mehansko prezračevanje z vračanjem toplote (in 
vlage) odpadnega zraka, ki vrne vsaj 80 odstotkov 
odpadne toplote,« pravi neodvisni energetski 
strokovnjak Matjaž Valenčič.
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hiši zamenjamo s svežim, hkrati skozi 
okna uhaja ogrevan zrak, istočasno pa 
v hišo vnesemo nečistoče. Pirc omeni 
nekatere raziskave, ki kažejo, da naj 
bi bil zrak v notranjih prostorih kar 
do petkrat bolj onesnažen od znaka v 
zunanjih prostorih, kar lahko vpliva na 
razvoj alergij ali obolenj. Po podatkih 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) bivanje v prostorih s slabo kako-
vostjo zraka poveča tveganje za astmo, 
za kronične obstruktivne pljučne bo-
lezni, za nizko pljučno funkcijo …, poleg 
tega pa vpliva tudi na slabše počutje, 
manko koncentracije, manjšo produk-
tivnost, slab spanec. 

Centralno ali lokalno 
prezračevanje?

Potrošnik lahko na trgu izbira 
med različnimi rekuperacijskimi in 
prezračevalnimi sistemi, ki so lahko 
lokalnega ali centralnega tipa. Ta dva 
se med seboj razlikujeta tako po zah-
tevnosti uporabe kot tudi po višini 
naložbe. V osnovi centralni prezra-
čevalni sistem prezrači celotno sta-
novanje. »V bivalne prostore (spal-
nica, otroška soba, dnevna soba) se 
dovaja svež, temperiran zrak, gre 
skozi nevtralne prostore (hodniki, 
stopnišča) do obremenjenih prosto-
rov (kuhinja, kopalnica, stranišče) in 
odteka na prosto, toplota pa ostaja 
v stavbi. Na ta način so vsi prostori 
stanovanja v celoti prezračeni,« de-
lovanje opiše energetski svetovalec 
Matjaž Valenčič. Na drugi strani lo-
kalno prezračevanje (konstrukcija je 
enaka centralnemu, le dimenzije so 
manjše – po dva filtra, dovodni ven-
tilator, toplotni menjalnik, odvodni 
ventilator, ločeni kanali dovoda in 
odvoda zraka) prezračuje le prostor, 
v katerega je vgrajen, vsi prehodni in 
pomožni prostori so izpuščeni in tam 
je treba razmišljati o prezračevanju 
na drug način. 

Na prezračevanje pomislimo ob 
načrtovanju ali začetku gradnje

»Na centralno prezračevanje 
začnemo misliti v postopku načr-
tovanja instalacij stavbe ali vsaj v 
času gradnje. Naknadno centralno 

»V bivalne prostore (spalnica, otroška soba, 
dnevna soba) se dovaja svež, temperiran zrak, 

gre skozi nevtralne prostore (hodniki, stopnišča) do 
obremenjenih prostorov (kuhinja, kopalnica, stranišče) 
in odteka na prosto, toplota pa ostaja v stavbi. Na ta 
način so vsi prostori stanovanja v celoti prezračeni,« 
delovanje opiše energetski svetovalec Matjaž Valenčič.

Prezračevanje s priprtim 
oknom (na kip ali ven-
tus) ni prezračevanje, 
saj se zrak v prostoru ne 
menja, toplota pa inten-
zivno uhaja. Zlasti se 
ohladi zid nad oknom, 
tam se po letu ali dveh 
praviloma pojavi plesen.
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Že 30 let zanesljiv partner pri 
gradnji in ogrevanju
Koop trgovina, d. o. o., z roko v roki s poslovnimi partnerji uspešno rešuje izzive, s katerimi 
se ti soočajo, nudi napredne tehnološke rešitve in zagotavlja podporo vsem svojim kupcem. 
Danes njihove materiale in artikle uporabljajo eni izmed največjih proizvajalcev mobilnih 
hiš, počitniških prikolic, avtodomov, plovil, gospodinjskih aparatov in visoko tehnoloških 
vhodnih vrat na našem trgu.

Koop trgovina, d. o. o., (v nada-
ljevanju Koop) ima štiri samostojne 
prodajne divizije: MySun – sistemi za 
električno ogrevanje z IR-paneli in 
talnim gretjem, Ekogradnja – ekološki 
gradbeni materiali, Koop Automotive 
– oprema in orodja za avtomehanike 
in KoopChem – široka paleta lepilnih 
trakov, lepil in tesnilnih mas za indu-
strijo in gradbeništvo.

MySun – električno ogrevanje za 
vsak sodoben dom

Električno ogrevanje MySun se je 
na trgu uveljavilo predvsem zaradi 
učinkovitosti, kakovosti in nizke za-
četne naložbe, ki jo spremljata dolga 
življenjska doba in garancija. Za vgra-
dnjo električnega ogrevanja ni pot-
rebnih večjih gradbenih del, pa tudi 
vzdrževanja ne, hkrati pa so sistemi 
popolnoma neodvisni in omogočajo 
100-odstotni nadzor nad ogrevanjem. 
Zaradi vseh svojih prednosti je ele-
ktrično ogrevanje MySun še posebej 
priljubljeno v pasivnih in nizkoener-

gijskih objektih, idealno pa je tudi v 
kombinaciji z lastno sončno elektrar-
no. MySun greje že več kot 10.000 za-
dovoljnih strank, vgrajuje pa se tudi v 
mobilne hiše domačih proizvajalcev.

Koop Ekogradnja – ekološko 
prijazni gradbeni materiali

Koop Ekogradnja ponuja okolju in 
zdravju prijazne gradbene materiale 
na osnovi plute, zaščitne premaze in 
barve na vodni bazi, tanke plošče iz 
naravnega kamna in tesnilno-lepilne 
materiale brez agresivnih kemikalij, 
kot so izocianati, kisline in topila. Po-

nudba obsega materiale za termoizo-
lacijske fasade, omete za izsuševanje, 
hidroizolacijske premaze, talne barve, 
HPL laminatne plošče in stonedecor. 

Skupaj do pravih rešitev
Koop je inovativen in zanesljiv 

partner, kar poleg tisočih zadovolj-
nih strank potrjujejo tudi njegove 
vsakoletne najvišje bonitetne oce-
ne. Podpora strankam in poslovnim 
partnerjem obsega tako svetovanje, 
testiranje in pomoč pri izbiri najbolj 
optimalne rešitve kot tudi zanesljivo 
dobavo in ponakupno podporo. 

Koop trgovina d.o.o.  |  Cesta bratov Cerjakov 43 8250 Brežice  |  +386 7 477 88 20 |   info@koop.si |  www.koop.si

prezračevanje ob obnovi objekta 
je lahko večji zalogaj, saj zahteva 
poseg v prostor (instalacije in ra-
zvodi). Takrat se pogosteje odločimo 
za lokalno prezračevanje, s katerim 
poskrbimo za posamezen prostor,« 
pove Aleš Pirc. Lokalno prezračeva-
nje pomeni mnogo manjši poseg v 
prostor, sistem je vgrajen nadome-
tno ob ali nad oknom, ali podome-
tno, v steni. »Za dovod in odvod zra-
ka je treba v steno izvrtati dve luknji 

s premerom 85 milimetrov. Lokalne 
prezračevalne naprave so idealne za 
prostore do površine 80 m² in reku-
perirajo do 80 odstotkov toplote. 
Delujejo tiho in so energetsko eko-
nomične,« pravi Aleš Pirc. Na drugi 
strani pa Valenčič med slabostmi 
lokalnih prezračevalnih sistemov 
omeni dejstvo, da so precej glasni, 
da prostor slabše prezračijo, da ni-
majo možnosti zajema zunanjega 
zraka na čistejši strani stavbe. Kot 

doda Pirc, ima centralno prezračeva-
nje za razliko od lokalnega še mož-
nost avtomatskega by-passa (noč-
no ohlajevanje v poletnem času) 
in varnostni predgrelec, ki skrbi za 
predgretje vstopnega zraka pozimi, 
obenem pa ima tudi višji toplotni 
izkoristek, večstopenjsko filtracijo in 
možnost izbire entalpijskega izme-
njevalca. Tako lokalne kot centralne 
prezračevalne naprave subvencioni-
ra Eko sklad. 

Rekuperacija – energijsko učinkovit način 
prezračevanja

Kaj priporočata sogovornika? Energetski svetovalec Matjaž Valenčič 
ne priporoča takih prezračevalnih naprav, ki delujejo na izmenjujoči 
tok zraka in imajo samo en dvosmerno delujoč ventilator. »Vsako mi-
nuto se spremeni smer vrtenja ventilatorja, zrak se izmenično dovaja 
oziroma odvaja, toplota pa ostaja na keramičnem satovju. Te naprave 
so neprimerne iz zdravstvenih vidikov, saj vračajo velik del nečistoč 
zraka. Ob nevarnosti okužb jih je treba izklopiti,« opozarja Valenčič, ki 
priporoča centralno mehansko prezračevanje z vračanjem toplote in 
vlage. Svetuje, da lokacijo opreme prezračevanja določi strokovnjak, 
»načeloma pa se ventilatorsko enoto in razvodno škatlo vgradi pod 
strop predsobe (s tem se lokalno zniža strop za 20 cm) ali v 'utility', od 
tam pa se, povsem nemoteče, ob stenah pod stropom napeljejo kanali 
prezračevanja. Izjemoma predlagamo lokalne prezračevalne naprave, 
vendar z ločenim dovodom in odvodom zraka,« še pove sogovornik. 

Aleš Pirc iz Reama za prezračevanje celotnega objekta svetuje cen-
tralno prezračevanje z rekuperacijo, s katero naslovimo ključno težavo 
naravnega prezračevanja, ki je povezano z izgubo toplote oziroma 
energije skozi okno. »Pri prezračevanju z rekuperacijo do izgube ener-
gije ne pride oziroma je v tem primeru izguba energije minimalna, kar 
je tudi največja razlika med naravnim in prisilnim prezračevanjem,« 
pravi sogovornik. Prisilno prezračevanje z rekuperacijo namreč ener-
gijo vrača v stavbo in jo uporabi za nadaljnje ogrevanje ali poleti za 
ohlajanje prostorov. V tem primeru se energija minimalno izgublja, 
prostor pa je v hladnih zimskih mesecih istočasno kakovostno ogrevan 
in dobro prezračen.
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Z udeležbo v razvojno-
raziskovalnih 
evropskih programih do 
vrhunskega znanja 
Avtorica: Špela Šimenc

Za kakovost in učinkovitost gradbenih objektov je inženiring izrednega 
pomena. Slovenski projektanti in inženirji so zelo napredni, a razvoj jih 
nenehno sili k učenju, da ostajajo v stiku z najboljšimi. Pred nekaj mese-
ci sprejet nov gradbeni zakon prinaša nove izzive, predvsem na področju 
tako imenovane BIM tehnologije.
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Inženiring (ločimo izvedbeni in 
svetovalni inženiring) je v letu 
2020 izvedel za 1,9 milijarde 

evrov del, kar predstavlja 23 odstot-
kov vseh del, ki jih je opravil ožji 
gradbeni sektor (skupna realizacija 
ožjega gradbenega sektorja je bila 
8,2 milijarde evrov). »Inženiring je 
pomemben v finančnem smislu, še 
večji pa je njegov vsebinski pomen. 
Projektiranje, nadzor, svetovanje na-
ročnikom so dejavnosti svetovalnega 
inženiringa, ki imajo ključen pomen 
za kakovost in učinkovitost gradbenih 
objektov. Preko svetovalnega inženi-
ringa se razvija investicijska dejav-
nost in inženirska stroka. S tem na-
menom smo na Gospodarski zbornici 
Slovenije (GZS) tudi razvili Akademijo 
gradbenih investicij, preko katere se 
razvija celoten investicijski sektor,« 
pravi mag. Slovenko Henigman, direk-
tor Združenja za svetovalni inženiring 
pri GZS. 

Tudi Andro Goblon iz Slovenske-
ga gradbenega grozda se strinja, da 
je inženiring izjemno pomemben za 
prihodnji gradbeni objekt. »Življenj-
ski krog gradbenih objektov se zač-
ne s koncipiranjem, ki mu sledijo 
projektiranje, gradnja, uporaba z 
vzdrževanjem in na koncu razgra-
dnja. Koncipiranje in projektiranje 
sta fazi z začetka življenjskega cikla 
in imata nedvomno odločilen vpliv 
na lastnosti prihodnjega gradbenega 
objekta. Te lastnosti so na primer 
energijska učinkovitost, trajnostna 
naravnanost, vpliv na zdravje in po-
čutje uporabnikov, stroški gradnje, 
uporabe in vzdrževanja, možnost hi-
trega prilagajanja prostorov drugač-
nim potrebam, kot so bile upošteva-
ne na začetku, možnost enostavne 
razgradnje in s tem minimiziranja 
gradbenih odpadkov vsled rušitve 
in tako naprej,« pravi Goblon. Po-
udari, da je pomembno, da se tudi 
investitorji zavedajo vsega naštetega 
in razumejo, da le s kriterijem naj-
nižje cene (projekta) najverjetneje ne 
bodo dobili najboljše rešitve. 

Slovenski strokovnjaki sodelujejo 
pri najzahtevnejših projektih

Oba sogovornika slovensko in-
ženirsko znanje ocenjujeta kot zelo 
dobro. Henigman poudari, da vse 
projekte, ki se izvajajo v Sloveniji, 
projektira, nadzira in gradi slovenska 
stroka, neredko pa slovenska pod-
jetja in strokovnjaki sodelujejo tudi 
pri izvedbi zahtevnih projektov izven 
meja. Goblon ocenjuje, da je splošno 
projektantsko znanje v Sloveniji pri-
merljivo s splošnim znanjem v tujini, 
po drugi strani pa, kot pravi, v tuji-
ni obstajajo podjetja, ki ustvarjajo 
nove smernice projektiranja v po-
vezavi z zgoraj naštetimi lastnostmi 
gradbenih objektov. »Te smernice 
presegajo določila predpisov, ki so 
še vedno prepogosto edino merilo v 
našem okolju. Z drugimi besedami to 
pomeni, da podjetja, ki jih imamo v 
mislih, upoštevajo omejitve predpi-

sov, hkrati pa so njihove rešitve bi-
stveno boljše od večinskih, s tem pa 
v bistvu ustvarjajo nove standarde 
razumevanja,« pravi Goblon. Doda, 
da je za takšna podjetja prostor tudi 
v Sloveniji, dostop do vrhunskega 
znanja pa je možen z udeležbo v 
razvojno raziskovalnih programih 
EU, pri čemer s svojimi izkušnjami 
lahko pomaga tudi Slovenski grad-
beni grozd.

Nov gradbeni zakon prinaša velike 
spremembe

Kot vsa področja se tudi gradbeni 
sektor digitalizira in verjetno najbolj 
pomemben element digitalizacije v 
gradbeništvu je tako imenovana BIM 
tehnologija. Pomen tej tehnologi-
ji priznava tudi ob koncu leta 2021 
sprejet nov gradbeni zakon, ki zah-

Vse večja promocija 
inženirskih poklicev

V Sloveniji se zadnja leta precej 
spodbuja mlade, da pristopijo 
k inženirskim poklicem. Naj-
bolj viden projekt je Inženirji 
in inženirke bomo!, ki združuje 
priznane inženirke in inženirje, 
raziskovalce … Gre za pobudo, 
ki navdušuje za inovativnost, 
številne dogodke pa izvajajo 
po slovenskih gimnazijah z na-
menom predstavitve kariernih 
priložnosti na področju tehni-
ških in naravoslovnih poklicev. 
Promovira nadgradnjo inženir-
skih znanj s poslovnimi, omo-
goča spoznavanja z zanimivimi 
in uspešnimi posamezniki, mla-
de navdihuje prek prodornih in 
inovativnih podjetij. Razvili so 
inovativno orodje, spletno apli-
kacijo KamBi, katerega namen 
je spoznavanje mladih z inže-
nirskimi poklici, ki jih morda še 
ne poznajo, ter promocija in-
ženirskih in tehniških poklicev.  
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teva, da bodo morali biti vsi objekti 
družbenega pomena, ki so financirani 
iz javnih sredstev, od leta 2025 naprej 
izdelani v BIM tehnologiji. Zato Andro 
Goblon spodbuja vse projektante, ki 
BIM tehnologije še ne uporabljajo, da 
jo začnejo čim prej. 

Matjaž Likeb iz podjetja PILON, ki 
je specializirano za nudenje infor-
macijske podpore za področje arhi-
tekture in gradbeništva, pravi, da je 
prehod na BIM že danes nujen za vse, 
ki bodo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja morali oddati projektno 
dokumentacijo v BIM-u, ter za vse, ki 
bi želeli »biti v igri za nove projekte, 
ki bodo zahtevali uporabo BIM pro-
cesa.« Razlog, zakaj je to smotrno 
začeti že danes, je v tem, da bo 
potrebnega nekaj časa za osvojitev 
kompetenc za delo v BIM tehnologiji, 
za pridobitev javno financiranih pro-

jektov pa bo treba tudi predložiti re-
ference s področja BIM. »Podzakon-
skim aktom in ostalim predpisom, ki 
jih danes še čakamo, se bodo tisti, ki 
bodo BIM že obvladali, lahko hitreje 
prilagodili. Tisti, ki pa se bodo takrat 
z BIM procesom šele začeli spoznava-
ti, pa bodo imeli pred seboj bistveno 
večje izzive,« opozarja Likeb. 

BIM tehnologijo uporabljajo  
že več let 

V Sloveniji se BIM tehnologija 
sicer uporablja že vrsto let. »Naši 
inženirji, še posebej projektanti, so 
zelo napredni. Prvi večji projekt v 
Sloveniji, kjer se je uporabil BIM, je 
druga cev predora Karavanke. Trenu-
tno se tudi projekt drugi tir izvaja po 
BIM. Tudi na stanovanjskem podro-
čju imamo dobre zglede, na primer 
Stanovanjski sklad Republike Slove-

nije pri svojih razpisih zahteva BIM 
pristop. Tako lahko zaključimo, da 
imamo znanja in izkušenj kar precej, 
manjkajo nam zakonodajni okviri, ki 
pa zdaj končno z novim gradbenim 
zakonom nastajajo in kjer tesno so-
delujemo z Ministrstvom za okolje in 
prostor,« pravi Matjaž Šajn, eden od 
ustanoviteljev slovenskega BIM zdru-
ženja siBIM in njegov aktivni član. To 
združenje, ki promovira digitalizacijo 
in BIM tehnologije na področju gra-
jenega okolja, v Sloveniji deluje že 
od leta 2015 in je glavni sogovornik 
z državnimi institucijami in organi, ki 
se ukvarjajo z digitalizacijo v gradbe-
ništvu. Kot pravi Šajn, jim je uspelo 
doseči, da je BIM tehnologija vpisana 
v nov gradbeni zakon, v vmesnem 
obdobju pa jih čaka še veliko dela, 
da bi to, kar je zapisano v zakonodaji, 
tudi dejansko zaživelo. 
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Največjih 20 družb v panogi inženiringa v letu 2020
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Naziv podjetja
Celotni 

prihodki v 
1.000 EUR

Indeks 
2020/2019

Št. 
zaposlenih 

po del. urah

Dodana vrednost v 
1.000 EUR

Neto čisti 
dobiček/
izguba v 

1.000 EUR

1 Kolektor Koling 167.213 108,1 120 11.069 5.795

2 Riko 111.633 116,3 147 9.577 332

3 Comita 85.135 158,7 51 13.694 5.644

4 VG5 d.o.o 44.724 111,4 30 3.343 1.888

5 Lesnina MG oprema, Ljubljana 31.199 115,6 24 2.960 1.119

6 Kolektor IGIN 30.735 146,6 50 4.507 1.220

7 DRI upravljanje investicij 28.246 112,9 390 22.118 1.429

8 EHO 26.558 117,5 86 7.272 2.620

9 IMP 26.062 98,3 28 1.783 120

10 Kolektor Sisteh 22.901 112,1 111 7.262 1.258

11 C & G Ljubljana 19.814 86,1 17 1.292 119

12 Esotech 18.396 103,6 130 5.396 56

13 Rudis Trbovlje 18.008 63,6 79 4.975 514

14 Ipros 16.374 108 91 5.285 726

15 GP sistemi 15.515 66,4 13 1.965 1.117

16 IBE d.d 14.436 95,5 157 10.461 1.130
17 Metronik 14.301 65,8 103 7.336 2.758
18 Numip 14.238 95,6 90 5.826 1.298
19 Izoteh 13.274 135,3 22 4.192 2.054
20 Viro EPS 13.203 103,2 0 167 168

Za več informacij o možnostih sodelovanja vam je z veseljem 
 na voljo Robi Fišer, projektni vodja sejma MEGRA,  

T:+386 (0)2 564 2 113, GSM: +386 (0)31 871 505,  

MEDNARODNI SEJEM 
GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, 

 
KOMUNALE IN OBRTI

Gradimo z naravo!

Gornja Radgona 
od 21. do 23. 4. 2022

ZAGLEDANI V NARAVO!

8. - 10. 4. 2022
Gornja Radgona

12. MEDNARODNI 
SEJEM 
LOVSTVA 
IN RIBIŠTVA




