Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 3. 8. 2020
Število objav: 7
Internet: 6
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0
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Naslov

Park vojaške zgodovine – kako je nastal največji in najbolj obiskan muzej v Sloveniji

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 8. 2020

Avtor

Jože Možina

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lani najbolj obiskan muzej pri nas, kar je dodaten razlog za to, da povemo, kaj je pripeljalo do takega uspeha. Mag.
Boštjančič je po izobrazbi gozdarski inženir, in to delo je nekaj let z veseljem opravljal. A zanimanje za zgodovino je
nato prevladalo. Avtor intervjuja Jože Možina je posebej za oddajo Televizijski...

Naslov

Bi gradili z zidaki, ki vsebujejo odpadke?

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 8. 2020

Avtor

Katarina Nemanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...približno 30.000 testnih zidakov, ki skupaj vsebujejo 15 odstotkov odpadnih materialov in imajo boljšo toplotno
prevodnost kot običajni glineni zidaki. „V gradbeništvu je poraba materialov izredno visoka, zato se ves čas iščejo
potencialne nove surovine. V sklopu programa CelKrog smo tako na Zavodu za gradbenštvo Slovenije...

Naslov

Začasne spremembe gradbene zakonodaje bi postale trajne

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

...sodelujejo v postopkih; če se organ ne bi strinjal s predlagano gradnjo, bi bila zoper njegovo negativno odločbo
možna pritožba investitorja. Okolje Gradbeni zakon Slovenija vlada ...

Naslov

Nevzet Porić: Ljubljanska džamija je pametna džamija

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 8. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Nevzet Porić: Ljubljanska džamija je pametna džamija Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: gradbeništvo dodaj
energetika dodaj Nevzet Porić dodaj Franc Jurkovič dodaj Elea dodaj Čas branja: 3 min SHRANI 0 02.08.2020 23:00
Ogledali smo si, kako so...

Naslov

Gradbinci imajo letos dovolj posla, več negotovosti za prihodnje leto

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 8. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opravljenih gradbenih del za 3,2 odstotka nižja od vrednosti v istem lanskem obdobju, pri čemer je bila vrednost teh
del na stavbah nižja za 7,3, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,1 odstotka. Majska vrednost opravljenih
gradbenih del je bila na letni ravni nižja že tretjič zapored. Marca je bila nižja za 2,1, aprila...

2

Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Naslov

Začasne spremembe gradbene zakonodaje bi postale trajne

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 3. 8. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 3

Površina: 342 cm2

...sodelujejo v postopkih; če se organ ne bi strinjal s predlagano gradnjo, bi bila zoper njegovo negativno odločbo
možna pritožba investitorja. x Spremembe gradbenega zakona vsebinsko sledijo nekaterim spremembam, ki jih je
ministrstvo uvedlo že v drugih zakonih, sprejetih v sklopu protikoronskih paketov. O nekaterih pravkar...

Naslov

»Atmosfero kraja se da začutiti tudi, če v njem ne srečaš nikogar«

Medij

Bakos.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najbolj zahtevna kategorija so mestna, vaška in trška jedra, zato v strokovni komisiji sodelujeta dva arhitekta, Peter
Ogorelec in Lanka Molek ter prof. dr. gradbeništva Anton Prosen. »Odločitev, da se ocenjuje mestna, vaška in trška
jedra, je stara odločitev, saj gre običajno za zgodovinska jedra, ki so tudi nosilci nekih...
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Park vojaške zgodovine – kako je nastal največji in najbolj obiskan muzej v Sloveniji
Intervju: mag. Janko Boštjančič, danes ob 21.40 na TV SLO 1
Jože Možina, TV Slovenija| 2. avgust 2020 ob 14:43
Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Janko Boštjančič poudari, da pri Parku vojaške zgodovine ne gre le za park sam po sebi, ampak za poseben način graditve in utrjevanja slovenske identitet…

Pogovor z mag. Jankom Boštjančičem, direktorjem Parka vojaške zgodovine v Pivki, je predvsem predstavitev neverjetne
zgodbe o pogumni zamisli in njeni uspešni uresničitvi, kar je še posebej na področju kulture in dediščine dokaj unikatno.
Janko Boštjančič, gost tokratne oddaje Intervju, ki jo vodi dr. Jože Možina, je duša in gonilna sila največjega muzejskega kompleksa v Sloveniji.
Uspeh pa je vse prej kot stvar naključja – je plod trdega dela, vztrajnosti in bogate vsebine, ki pritegne množice obiskovalcev. Oddajo Intervju
lahko spremljate danes ob 21.40 na prvem programu Televizije Slovenija.
Park vojaške zgodovine je bil lani najbolj obiskan muzej pri nas, kar je dodaten razlog za to, da povemo, kaj je pripeljalo do takega uspeha. Mag.
Boštjančič je po izobrazbi gozdarski inženir, in to delo je nekaj let z veseljem opravljal. A zanimanje za zgodovino je nato prevladalo.
Avtor intervjuja Jože Možina je posebej za oddajo Televizijski tednik pred poldrugim desetletjem javnosti prvič predstavil to smelo idejo; na mestu
opuščene italijanske vojašnice izpred druge svetovne vojne, v kateri je bila pozneje jugoslovanska vojska, je zdaj res kaj videti.
Mag. Boštjančič podrobno opiše, kako se je ideja porajala in kako jim je v muzeju uspelo pridobiti množico izjemno zanimivih eksponatov, po
katerih je ta najbolj znan. To so jugoslovanska podmornica, nemška vojaška lokomotiva in številna letala, med njimi mig 21, ter tanki s slovitim
sovjetskim T 34 na čelu.
Janko Boštjančič nas spomni, kako močno je Pivka povezana s sodobno slovensko zgodovino in obdobjem nastajanja slovenske države, ki jo je
bilo treba ubraniti z orožjem. Prav iz pivške vojašnice so prvi tanki krenili nad Republiko Slovenijo že dan pred razglasitvijo njene samostojnosti.

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

Slovenskemu osamosvajanju je posvečen osrednji prikaz v novem paviljonu. Tu se lahko poistovetimo s slovenskim gledalcem v dnevni sobi leta
1991, ki posluša televizijska poročila o vojni za Slovenijo. Obiskovalcem je na voljo tudi krajši film z dokumentarnimi posnetki iz časa slovenske
osamosvojitvene vojne, v katerem so prikazani tako brutalnost jugoslovanskih tankov kot pogum in uspešna obramba, ki sta jo ob široki podpori
slovenskega naroda vodila slovenska teritorialna obramba in policija. Streljaj stran je nazoren prikaz, kako jugoslovanski tank T 84 mečka
avtomobil jugo, kar se je med vojno v resnici dogajalo.

Nazoren prikaz, kako jugoslovanski tank T 84 mečka avtomobil jugo. Foto: Barbara Renčof
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Park vojaške zgodovine je vse prej kot hvalnica vojni in nasilju. Izhaja iz prepričanja, da je tudi vojaška tehnika del tehniške kulturne dediščine,
vendar je celotna sporočilna os v muzeju naravnana k miru. Muzej premore tudi zanimivo zbirko lokov, od zgodovinskih do sodobnih, pa
osupljivo razstavo o ruskih vojnih ujetnikih med prvo svetovno vojno, ki kaže, da so se ti kljub ujetništvu dobro razumeli z domačini in imeli z njimi
v prijateljske odnose. Zanimiva je tudi razstava o reševanju ameriških letalskih posadk, ki so bile med drugo svetovno vojno sestreljene nad
Slovenijo, z natančnimi navedbami časa in kraja, kjer se je to zgodilo. Pri razstavljenih tankih je poudarek na ameriški vojaški pomoči po sporu
Jugoslavije s Stalinom, kar kaže velika količina najmodernejše vojaške opreme, ki so jo ZDA takrat podarile diktatorju Titu.
Doslej je muzej le v 18 odstotkih financirala občina Pivka, vse drugo je moral zaslužiti na trgu in pridobiti na razpisih. Prav v dnevih pred
intervjujem z mag. Boštjančičem pa je država prepoznala nacionalni pomen te ustanove in vlada ji je namenila trajnejši vir financiranja.
Park vojaške zgodovine v Pivki namreč po zaslugi mag. Boštjančiča postaja referenčna točka za vse, kar je povezano z vojaško zgodovino. Ta pa je
med Slovenci neverjetno bogata.

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

Boštjančič nam pokaže belo uniformo jugoslovanskega kraljevega letalskega častnika, ki jo je muzej nedavno pridobil skupaj z drugimi predmeti
in zanimivimi pismi. Zanimiva je zgodba Slovenca, ki je kot italijanski vojak med drugo svetovno vojno kot ujetnik pristal na Japonskem, pa
soseda, ki je bil mornar in se je znašel na kitolovki … Ljudje v zadnjem času prinašajo veliko predmetov, povezanih z vojaško zgodovino, v pivškem
muzeju pa jih spoštljivo sprejemajo in rešujejo pred uničenjem.

Lani so v Park vojaške zgodovine pripeljali vojaški helikopter Mil Mi-8 iz Poljske.Foto: BoBo

Ne glede na to, da so se Slovenci pretežno borili v tujih vojskah, imamo res bogato in pestro vojaško zgodovino, poudarja mag. Boštjančič. Prav
zato je slovenska država, za katero so se slovenski možje in fantje leta 1991 zavzeto borili, toliko večja vrednota. Kot zavednega Slovenca in
domoljuba ga zato boli omalovaževanje slovenskih simbolov, posebej častne čete slovenske vojske, na primer pred državnim praznikom v
Ljubljani, ko so njene pripadnike levičarski ekstremisti zmerjali z izdajalci.
Janko Boštjančič pa ni le zelo prizadeven direktor največjega muzejskega kompleksa v Sloveniji, ampak domoljub in kulturni navdušenec na
različnih področjih. Doma je iz Slavine pri Pivki, kraju z bogato zgodovino. Tu so, kot je izpričano v virih, leta 1522 Turki pred oltarjem domače
cerkve pokončali duhovnika, kar bodo domačini čez dve leti obeležili. Boštjančič je sodeloval tudi pri postavitvi kipa Josipu Gorupu, slavinskemu
rojaku in najbogatejšemu Slovencu vseh časov, ki je bil tudi velik mecen za slovensko stvar. Nazadnje pa je Boštjančič pripomogel, da se je v
Slovenijo vrnil sloviti Slavinski misal, za slovensko kulturo izjemno dragocen iluminirani rokopis iz leta 1481, ki so ga domačini v tistih davnih časih
naročili v južni Nemčiji.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Janko Boštjančič ob koncu še poudari, da pri Parku vojaške zgodovine ne gre le za park sam po sebi, ampak za poseben način graditve in
utrjevanja slovenske identitete, kar se izraža v njegovem plemenitem odnosu do dediščine.

6

02.08.2020

Zurnal24.si

Nedelja, 07:52

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

1/7

Bi gradili z zidaki, ki vsebujejo
odpadke?

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

AVTOR

Katarina Nemanič Mal

JURIJ MIRNIK

V Goriških opekarnah so izdelali približno 30.000
testnih zidakov, ki skupaj vsebujejo 15 odstotkov
odpadnih materialov in imajo boljšo toplotno
prevodnost kot običajni glineni zidaki.
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„V gradbeništvu je poraba materialov izredno visoka, zato se ves čas iščejo potencialne nove
surovine. V sklopu programa CelKrog smo tako na Zavodu za gradbenštvo Slovenije (ZAG) med
drugim preverili uporabnost različnih nenevarnih odpadnih surovin, med drugim papirniških muljev in
pepelov papirniških muljev v opekarstvu, z namenom razviti zidak, ki bo vseboval določen delež
recikliranih surovin,“

pravi dr. Vilma Ducman iz ZAG in ena od sodelujočih v

projektu CelKrog.

Mulji bolj ustrezni od pepela
V projektu CelKrog se ukvarjajo z razvojem izdelkov iz
zavrženih potencialov biomase, ki jih je mogoče v različnih
panogah uporabiti kot okoljsko sprejemljive, z visoko stopnjo

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

razgradljivosti in možnosti vnovične uporabe.

ANA FRANKOVIČ
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Tako so pri laboratorijskih preiskavah ugotovili, da „dodatki pepelov v
večjih količinah ne izboljšajo procesov in/ali končnih lastnosti proizvoda, nasprotno pa so dodatki
papirniških muljev in morskega sedimenta izkazali pretežno pozitivne vplive. Za testno žganje so
bile izbrane tri najbolj obetajoče sestave iz vidika končnih lastnosti proizvoda. Te tri vsebujejo morski
mulj iz Luke Koper ter papirniška mulja iz Papirnice Vevče in Papirnice Vipap. Skupna količina teh
dodatkov je znašala približno 15 odstotkov; pri tej količini namreč ni bilo pričakovati večjih
tehnoloških težav v redni proizvodnji,“

pojasni Ducmanova.

Zidak z dodatki ustreza standardom
Od vsake izbrane mase so potem pripravili in odžgali približno
10.000 kosov opeke. „To opeko smo testirali skladno z veljavnim standardom SIST EN

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

771-1: Opečni zidaki, in potrdili, da opeke ustrezajo zahtevam standarda in da je kakovost
primerljiva z opekami iz redne proizvodnje. To pomeni, da bi uporabljeni odpadki lahko nadomestili
del gline, s čimer bi zmanjšali porabo naravne surovine, hkrati pa bi zagotovili učinkovito in koristno
snovno izrabo nenevarnih odpadkov in prihranili pri stroških njihovega deponiranja.“
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Zidak ima boljšo toplotno izolativnost
A to še ni vse, opeke z dodatkom papirniškega mulja in
morskega sedimenta imajo tudi nižjo toplotno prevodnost, torej
so toplotno bolj izolativne kot primerljive klasične opeke.
Opekam toplotne prevodnosti še niso izmerili, so pa naredili
meritve v laboratoriju. „Toplotna prevodnost vzorca iz opekarske gline je 0.932 W/mK,
pri opeki s petodstotnim dodatkom papirniškega mulja iz vevške papirnice pa pade na 0.817 W/mK
in celo na 0.781 W/mK v primeru mulja iz Vipapa. V primeru 15-odstotnega dodatka papirniškega
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mulja pa ta vrednost pade celo do 0,573 W/mK. Tudi dodatek morskega sedimentav višini 30
odstotkov vpilva na izboljšanje toplotne izolativnosti za več kot 10 odstotkov, pri čemer ostajajo
mehanske lastnosti primerljive z vzorcem na osnovi opekarniške gline.“

Redne proizvodnje še ni
Proizvodnja zidakov z dodatki neškodljivih odpadnih
materialov je za zdaj le testna, iz proizvedenih opek pa so
postavili zid v Luki Koper. „Potrdili smo, da so zidaki ustrezne kakovosti. Preden bo
prišlo do redne proizvodnje, bo treba prilagoditi še nekatere tehnološke parametre, ki pa zahtevajo
določene investicije na primer v prevoz in ustrezno skladiščenje novih vhodnih surovin, izgradnjo
dodajalnika, meritve izpušnih plinov…“

Odziv graditeljev pozitiven
V okviru programa Cel Krog so preverili tudi odziv
graditeljev. „Na splošno opažamo, da so ljudje načeloma naklonjeni recikliranju, vendar imajo
pomisleke, ali je proizvodnja okoljsko sprejemljiva in ali so proizvodi varni in trajni. Ker opeke
pridobljene v okviru projekta Cel Krog zadostijo tem kriterijem, nas je zanimalo, kako potencialni
kupci na konkretnem primeru ocenjujejo sprejemljivost izdelka, torej opečnega proizvoda.“

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

Anketo so opravili deloma med obiskovalci sejma Dom 2020 in
deloma po spletu. Vprašanja so se navezovala na
pomemebnost posameznih parametrov kot so: toplotna
izolativnost, zvočna izoliranost, prijaznost proizvodnje do
okolja, ohranjanje naravnih virov, možnost recikliranja, cena,
zahtevnost zidanja, hitrost zidanja in lokalna dobavljivost.
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CELKROG

Kot je razvidno iz grafičnega prikaza je za večino anketirancev
najpomembnejša lastnost toplotna izolativnost. Ta pomembno
vpliva na okoljski odtis stavbe med uporabo, saj je na račun
dobre izolativnosti manjša poraba energentov za ogrevanje in

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

hlajenje, kar pa se nenazadnje odraža tudi pri nižjih
obratovalnih stroških.

Velika večina bi zidak kupila
Pomembna ugotovitev iz ankete pa je predvsem, da bi se kar
95 odstotkov vprašanih odločilo za nakup predstavljenega
izdelka z recikliranimi vhodnimi sestavinami, 57 odstotkov
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anketirancev pa bi zanj plačalo enako kot za običajni primerljiv
izdelek, medtem ko jih 16 odstotkov pričakuje nižjo ceno.
Program CelKrog - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj
naprednih materialov in bio-osnovanih produktov, sofinancirajo
Republike Slovenije, ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport ter Evropska Unija in Evropski sklad za regionalni razvoj.

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

Več o gradnji lahko najdete tukaj.
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Začasne spremembe gradbene
zakonodaje bi postale trajne

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

Spremembe gradbenega zakona, ki je pravkar v javni obravnavi, po
prepričanju ministrstva za okolje odpravljajo nadaljnje upravne in
birokratske ovire za investitorje. Spremembe, ki jih je prinesel že
protikoronski zakonski paket – in o katerih pravkar presoja ustavno sodišče
– bi tako z novim gradbenim zakonom postale trajne.

Ministrstvo za okolje bi postalo tisto, ki bi izdajalo gradbena
dovoljenja za 187 pomembnih investicij države. (Foto: Jaka
Gasar)

Mantri, ki jo vseskozi ponavlja minister za okolje
Andrej Vizjak, in sicer omogočiti investitorjem
hitrejše in učinkovitejše upravne ter birokratske
postopke, sledijo tudi spremembe gradbenega
zakona, ki bodo v javni obravnavi do konca
avgusta.
Ena od izstopajočih novosti, ki jo predvidevajo
spremembe, je ta, da bi ministrstvo za okolje
postalo tisto, ki bi bilo pristojno za izdajo
gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih je v zakonu
za spodbujanje pomembnih investicij države
določila vlada. V tem zakonu je izpostavljenih 187
investicij – od tretje razvojne osi do
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hidroelektrarne Mokrice. Trenutno je ministrstvo
drugostopenjski organ, dovoljenja pa izdajajo
posamezne upravne enote.

Začasne spremembe bi
postale trajne
Spremembe gradbenega zakona vsebinsko
sledijo spremembam, ki jih je ministrstvo uvedlo
že v sklopu protikoronskih paketov. O nekaterih
pravkar presoja ustavno sodišče. Četudi so nove
predvidene spremembe vsebinsko enake tistim v
protikoronskih paketih, je ključna razlika med
njimi v tem, da imajo tiste, sprejete med
epidemijo, rok trajanja do konca leta 2021, te, ki
jih je ministrstvo pravkar poslalo v javno
obravnavo, pa so trajne.
Po vzoru spremenjenega zakona o ohranjanju
narave (v protikoronskem paketu) so tudi v
spremembah gradbenega zakona zaostreni
pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij v
postopkih izdaje integralnih dovoljenj. Po novem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bi investitor lahko začel graditi po pridobljenem
gradbenem dovoljenju, četudi to še ne bo
pravnomočno in bi bile zoper njega vložene
NAJNOVEJŠE
36 min

37 min

37 min

Novi kolesarski
protesti – nova
era
Mejniki v podjetju
so tako zmage kot
krize

pritožbe. To bi investitor počel na lastno
odgovornost. Ali je ta ideja skladna z ustavo,
pravkar presoja ustavno sodišče in je spremembo
v protikoronskem paketu tudi začasno zadržalo.
Osnutek gradbenega zakona predvideva
prednostno obravnavo v upravnih sporih in tudi
možnost zadržanja gradbenega dovoljenja, ko bi

Tekmovanje
izpeljali, ko si
tega nihče ne upa

lahko prišlo do hujše škode za okolje, naravo in

37 min

“Pravi” Slovenci?

Enako, kot je predvideval protikoronski paket, tudi

37 min

Kmetje: Ministrica
Aleksandra Pivec
hodi na teren
zaradi
samopromocije

spremembe gradbenega zakona predvidevajo, da

Vse objave

ljudi.

poslej investitorju ne bo več treba dokazovati, da
ima na nekem zemljišču pravico graditi, da bi
lahko začel postopek za izdajo gradbenega
dovoljenja, to dokazilo pa bo moral predložiti med
samim postopkom.
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Plačilo komunalnega
prispevka ni več pogoj
Ena pomembnejših novosti, ki jo prinašajo
spremembe zakona, če bodo te uveljavljene, je,
da plačilo komunalnega prispevka ne bo več
pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Investitorji ga bodo morali poravnati pred
začetkom gradnje. Še vedno pa bodo morali
komunalni prispevek plačati in to dokazati tisti, ki
spreminjajo namembnost objekta, saj bo to pogoj
za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Deloma spremembe tudi dopolnjujejo določbe, ki
se nanašajo na integralno dovoljenje; v določenih
primerih bo na željo investitorja mogoče izvesti
postopek presoje vplivov na okolje za vse
prostorsko in funkcionalno povezane objekte v
celoti, odobritev gradnje pa se bo lahko nanašala
bodisi na posamičen objekt bodisi na skupek
objektov.
Nekaj sprememb ministrstvo predvideva tudi za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

upravne organe in mnenjedajalce, recimo
agencijo za okolje ali zavod za varstvo narave, ki
sodelujejo v postopkih; če se organ ne bi strinjal s
predlagano gradnjo, bi bila zoper njegovo
negativno odločbo možna pritožba investitorja.
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Nevzet Porić: Ljubljanska džamija je pametna džamija
Čas branja: 3 min

0
02.08.2020 23:00

Ogledali smo si, kako so uredili sistem ogrevanja in hlajenja v
muslimanskem centru v Ljubljani.

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

BORUT HOČEVAR

Nevzet Porić s telefonom upravlja hlajenje in ogrevanje prostorov v ljubljanskem muslimanskem
centru.
Foto: Borut Hočevar

Več iz teme:
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To je pametna džamija, se je pošalil vodja službe za verske in izobraževalne zadeve
Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić, ko nam je pokazal, kako upravlja
hlajenje in ogrevanje prostorov v ljubljanskem muslimanskem centru. Center ima

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

namreč sodoben sistem za upravljanje temperature in drugih funkcij.

Foto: Borut Hočevar

Nevzet Porić med nastavitvijo temperature v
džamiji.

18

Finance.si
Država: Slovenija

02.08.2020
Nedelja, 23:00

Kazalo

https://oe.finance.si/8964484/Nevzet-Poric-Ljublja...

3/8

Ljubljanski muslimanski center sestavlja več objektov, najbolj zahtevno pa je bilo
postaviti sistem hlajenja in ogrevanja v osrednjem prostoru, molilnici. Prostor je velik

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

30 krat 30 metrov, visok pa 24 metrov.

Foto: Borut Hočevar

Molilnico hladijo s stenskim hlajenjem. V steni so namreč vgrajene kapilarne cevi.
Ogrevajo pa jo s talnim gretjem. »Ogreti zrak se počasi dviga in povzroča dodatno
udobje,« je pojasnil Franc Jurkovič, ki dela za projektantsko družbo Elea. Podjetje
Elea je izvajalo projektno vodenje na objektu, sodelovalo je pri izbiri izvajalca,
ovrednotilo je ponudbe in vodilo gradnjo. Opravljajo pa je tudi nadzor.
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Foto: Borut Hočevar
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Franc Jurkovič
Poleg molilnice sta umivalnica in minaret, center pa dopolnjujejo stanovanjski,
upravni in izobraževalni objekt, ki je podaljšan v športno dvorano. Vsi prostori so
klimatizirani, kar pomeni, da pozimi in poleti vpihavajo zrak primerne temperature. V
molilnici vpihani zrak dopolnjuje talno gretje in stensko hlajenje.
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Foto: Borut Hočevar

Center ima štiri Kronotermove toplotne črpalke. Iz črpalne vrtine jemljejo vodo za
ogrevanje oziroma hlajenje in jo vračajo pod zemljo prek več ponikovalnih vrtin.
Količino uporabljene vode nadzirajo in rezultate praktično vsak dan sporočajo agenciji
za okolje ARSO. Zemeljski plin uporabljajo samo za kuhanje, drugih energentov ne
potrebujejo.
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Foto: Borut Hočevar
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Kronotermova toplotna črpalka v džamiji
Objekti so zelo dobro toplotno izolirani, steklo, fasadne in stropne izolacije so
kakovostni. Glavni izvajalec ogrevanja in hlajenja je bilo podjetje Klima s Ptuja. Pri
gradnji so uporabili vrhunski vidni beton. »Pri gradnji je bilo potrebno veliko
potrpljenja in veliko sodelovanja med projektantom, izvajalcem in nadzornikom, da
smo našli prave rešitve glede časa betoniranja, primernih temperatur in drugega,«
opisuje Jurkovič.
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Foto: Borut Hočevar

Na prostoru, kjer stoji muslimanski center, so nekoč odlagali ostanke premoga in
žerjavice iz parnih lokomotiv. Pri kopanju gradbene jame je bilo treba zato analizirati
gradbeni material in ga deponirati na posebnih odlagališčih, kar je pomenilo dodate
strošek. Ker je pod objekti tudi garaža, je bila celotna količina izkopanega materiala
ogromna, je še povedal Jurkovič.
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Foto: Borut Hočevar

Več iz teme:
gradbeništvo >

energetika >

Nevzet Porić >

Franc Jurkovič >

Elea >

Agencija Republike... >
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Gradbinci imajo letos dovolj posla, več
negotovosti za prihodnje leto
Čas branja: 4 min

0
03.08.2020 00:00 Dopolnjeno: 10.08.2020 00:00

Precej podjetij je letos zaradi negotovosti ustavilo
načrtovane gradbene projekte, gradbinci pa poleg
novih javnih projektov od države pričakujejo, da bo
poenostavila postopke izbire izvajalcev pri javnih
naročilih in hitrejše pridobivanje gradbenih dovoljenj

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

VASILIJ KRIVEC
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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gradbeništvo >
Ustavno sodišče... >

ZRS >

SGP Pomgrad >

Focus >

Iztok Polanič >

Riko >

GIC Gradnje >

Slovenska gradbena podjetja so morala letos zaradi znanih
vplivov pandemije koronavirusa zmanjšati dinamiko svojih
gradbenih aktivnosti, kljub temu pa za letos ostajajo
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optimistična, saj imajo večino svojih zmogljivosti do konca tega
leta zasedeno.
Precej več negotovosti je za prihodnje leto, pri čemer stavijo na
ukrepe države. Od nje pričakujejo več javnih projektov ter
hitrejše izvajanje postopkov izbire izvajalcev in pridobivanja
gradbenih dovoljenj. Vendar najprej poglejmo, kaj se letos
dogaja z vrednostjo opravljenih gradbenih del, pri čemer
statistika potrjuje upad gradbenih aktivnosti.

Vrednosti opravljenih gradbenih del letos nižje
Po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije (Surs) je bila v prvih petih mesecih letos vrednost
opravljenih gradbenih del za 3,2 odstotka nižja od vrednosti v

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

istem lanskem obdobju, pri čemer je bila vrednost teh del na
stavbah nižja za 7,3, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,1
odstotka. Majska vrednost opravljenih gradbenih del je bila na
letni ravni nižja že tretjič zapored. Marca je bila nižja za 2,1,
aprila pa za 6,9 odstotka. Maja se je vrednost opravljenih
gradbenih del na letni ravni znižala za 13,4 odstotka, v
primerjavi z aprilom letos pa je bila nižja za 2,8 odstotka.
Majska vrednost del, opravljenih na stavbah, je bila na letni
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ravni nižja za 17,4, na gradbenih inženirskih objektih pa za 11,7
odstotka.
Tudi na mesečni ravni je vrednost opravljenih del upadla že
tretjič zapored. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah
je bila maja glede na april nižja za 0,3 odstotka, pri čemer je bila
vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah
višja za 3,6, na nestanovanjskih pa nižja za 1,3 odstotka.
Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih
objektih je bila prav tako nižja, in sicer za 4,5 odstotka.
Poglejmo še gibanje stroškov. Statistični urad Republike
Slovenije je izračunal, da so se v prvem četrtletju letos gradbeni
stroški za nova stanovanja v primerjavi s prejšnjim četrtletjem
zvišali za 2,1 odstotka. Stroški gradbenega materiala so se znižali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

za 1,1 odstotka, stroški dela pa so se zvišali za 5,9 odstotka.

Pomgrad opaža negotovost pri investicijah
srednjih podjetij
V Pomgradu so zmanjšano dinamiko gradbenih del zaznali tako
pri večjih projektih kot tudi pri prenovi državne in občinske
cestne infrastrukture. »Pri prenovi cest smo od naročnikov v
času epidemije prejeli obvestilo, da se do nadaljnjega izvaja zgolj
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pregledniška služba,« pravi direktor tega pomurskega
gradbinca Iztok Polanič in dodaja, da mala in srednja podjetja
niso začela izvajati projektov, saj niso vedela, ali bodo dobila
obljubljena evropska sredstva. Trenutno dela na njihovih
gradbiščih potekajo nemoteno, njihove zmogljivosti so do konca
leta zasedene.

Riko opozarja na predolge administrativne
postopke
V Riku bodo do konca leta ohranili obseg del, mogoče ga bodo
celo povečali, pri čemer potrjujejo, da je epidemija ohromila
dinamiko, še posebej pri gradbenih delih v tujini. Hkrati
opozarjajo na dolgotrajne administrativne postopke v Sloveniji.
Tako navajajo primer ureditev vozlišča železniške postaje
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pragersko. Ponudbo so oddali novembra 2017, pogodbo so po
pravnih postopkih, povezanih z javnim razpisom, podpisali šele
junija lani, na gradbeno dovoljenje, za katero sta potrebna
okoljevarstveno in vodno soglasje, pa bodo predvidoma čakali
do konca tega leta. Zato pozdravljajo zakon o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki
ga zdaj ocenjuje Ustavno sodišče Republike Slovenije, saj
so Društvo za sonaraven razvoj Focus" title="Focus">Focus,
Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra – inštitut za
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ohranjanje naravne dediščine v začetku maja vložili pobudo za
oceno ustavnosti členov, ki opredeljujejo gradnjo objektov.

V GIC Gradnjah so do konca leta zasedeni
Ivan Cajzek, direktor gradbenega podjetja GIC Gradnje, pravi,
da posledice zaradi prvih mesecev korone, ko se je velik del
aktivnosti deloma ali popolnoma

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

Foto: Jure Makovec

Ivan Cajzek, GIC Gradnje: »Letos smo zaradi
koronavirusa morali zmanjšati dinamiko
gradbenih aktivnosti, vendar imamo do konca
leta dela dovolj.«
ustavil, čuti vse gospodarstvo, kar se seveda kaže v gradbeni
panogi in v njihovem podjetju. »Tudi v panogi gradbeništva smo
morali prilagoditi delovne procese in upočasniti aktivnosti, na
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nekaterih deloviščih pa smo dela tudi ustavili,« pravi Cajzek in
dodaja, da se je dinamika gradnje ustalila šele po določenem
času, do konca tega leta pa imajo zadovoljivo zasedenost,
predvsem zaradi večjih projektov, ki so jih izvajali že pred
korono in še trajajo.

V prvi polovici tega leta manj gradbenih
dovoljenj
Gradbinci opozarjajo, da podjetjem, ki letos ne izvajajo daljših
projektov, manjka novih naročil. Trenutno gre to pripisati
verjetno manjšemu investicijskemu ciklu, da so njihova
opozorila in strah pred premalo pripravljenimi novimi projekti
upravičeni, pa dokazujejo tudi podatki Sursa o izdanih
gradbenih dovoljenjih. Upravne enote so v prvi polovici tega leta
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

za gradnjo in prenovo stavb izdale nekaj manj kot 2.400
gradbenih dovoljenj, kar je za 22 odstotkov manj kot v prvih
šestih mesecih lani. Za stanovanjske stavbe je bilo izdanih za
petino manj gradbenih dovoljenj, za nestanovanjske pa 24
odstotkov manj. Skupna površina v prvi polovici leta 2020
načrtovanih stavb naj bi bila približno 610 tisoč kvadratnih
metrov, kar je za 23 odstotkov manj od skupne površine stavb,
za katere so bila gradbena dovoljenja izdana v prvi polovici
prejšnjega leta. Skupna površina stanovanjskih stavb naj bi bila
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manjša za 16, skupna površina nestanovanjskih pa za 30
odstotkov. Tudi junija je število gradbenih dovoljenj za stavbe na
letni ravni upadlo, in sicer za 19 odstotkov, v primerjavi za
majem tega leta pa so jih izdali za 12 odstotkov več.

Posebni ukrepi za posebne čase
Medtem ko naših sogovornikov obseg njihovih gradbenih
aktivnosti in poslovanje do konca tega leta ne skrbita, pa so
precej previdnejši pri napovedih, kaj se bo s celotno panogo
dogajalo prihodnje leto. Le v Riku menijo, da se investicijski
potencial zaradi svežnja ukrepov Evropske unije ne bo
zmanjšal. Vendar za prihodnje leto ne morejo napovedati, kaj se
bo zgodilo na slovenskem trgu oziroma s slovenskimi
gradbenimi podjetji. Upajo le, da bodo evropski ukrepi v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

slovensko gradbeno panogo prinesli pozitivne učinke.

Foto: Jernej Lasič
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Iztok Polanič, Pomgrad: »Letos delamo
nemoteno, zaradi ukrepov za zaščito ljudi in
priporočil državnih institucij je dinamika
manjša.«
Precej bolj zadržan je Iztok Polanič, ki pravi, da je za napovedi
poslovanja njihovega podjetja in dogajanja v celotni gradbeni
panogi še prezgodaj.
»Gradbena panoga bo v prihodnjem letu odvisna tudi od
državnih ukrepov, ki bodo v prid domačega gospodarstva in
pospešujejo financiranje investicijskih projektov,« končuje
Polanič.
Ivan Cajzek pa poudarja, da je gradbena panoga zaradi
epidemije v posebnih časih, zato nujno potrebuje zadosten obseg
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

naročil, pri čemer mora biti s konkretnimi projekti vključena
tudi država z javnimi naročili. Na uspešnost panoge bo poleg
zadostnega obsega del po njegovem mnenju vplivalo več
dejavnikov. Cajzek za konec opozarja na preprečevanje
socialnega dumpinga in vzpostavitev dobre prakse pri oddaji
javnih naročil podjetjem, ki izpolnjujejo kadrovske in referenčne
pogoje o zahtevnosti in obsegu razpisanih del. Dodaten
poudarek bi bilo treba nameniti izbiri ustreznih izvajalcev del, ki
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redno zaposlujejo in dosegajo zahtevani obseg letne realizacije,
primerljiv vrednostim razpisanih del.

Več iz teme:
gradbeništvo >

SGP Pomgrad >

Focus >

Iztok Polanič >

Riko >

GIC Gradnje >
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Ustavno sodišče... >

ZRS >
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»Atmosfero kraja se da začutiti tudi, če v njem ne srečaš
nikogar«
Bakos.si — Sunday 2. August 2020 10:18
By: admin
Začela se je letošnja akcija Moja dežela – lepa in gostoljubna Z začetkom
avgusta se je na teren odpravila strokovna komisija akcije „Moja

dežela – lepa in gostoljubna 2020“, ki je vseslovensko tekmovanje v urejenosti in
gostoljubnosti mest, vasi, krajev, glampingov, hostlov, tamatskih poti ter mestnih, trških
in vaških jeder. Letos so se izboru pridružile tudi slovenske vojašnice, Petrol pa bo v
okviru natečaja ocenjeval svoje bencinske servise. Ocenjevanje bo trajalo do sredine septembra, zmagovalce
pa bomo razglasili na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo v Laškem potekali med 12 in 14. oktobrom.

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

Moja dežela – lepa in gostoljubna je za slovenske kraje to, kar so za gostince Michelinove zvezdice – prestižno
priznanje, da delajo odlično. »Slovenija je iz leta v leto bolj urejena. Če pogledam 10 let nazaj, potem vidim, da
ni primerjave. Razvoj je velik. Ljudje se trudijo in ko grem na teren poskušam prepoznati prostovoljsko delo
turističnih društev in njihovih članov. To je neizmeren prispevek celi Sloveniji,« je poudarila izkušena
ocenjevalka Ivica Počervina, ki v natečaju sodeluje že več kot desetletje. Ocenjevalne pole, ki bodo letos prvič
na tablicah, zelo natančno opredeljujejo kategorije. Ocenjuje se vse, od dostopnosti do kraja, prometne in
horitkulturne ureditve, turističnih, športnih in kulturnih objektov do trajnostne naravnanosti in gostoljubnosti.
»Atmosfero kraja se da začutiti, tudi če v njem ne srečaš nikogar. Dobiš nek občutek. Gledamo predvsem
pozitivne stvari, kako se kraj razvija, kako je urejen,« je osnovni ocenjevalni kriterij izpostavila Ivica Počervina,
ki na pot odhaja z eno samo željo – po lepem vremenu. »Želim si, da bi imela na terenu vedno lepo vreme, saj
to izredno vpliva na oceno. Če si nekje v dežju, nevihti, potem težko odneseš lepe vtise. Znati si jih moraš
izluščiti, da zaradi vremena nek kraj ne prizadeneš z neko oceno,« je bila samokritična.
V natečaju, ki letos poteka že 29. po vrsti, njegovo častno pokroviteljstvo pa je tokrat prevzel predsednik vlade
Janez Janša, sodeluje 37 izletniških krajev, 39 mest, 13 turističnih krajev, 13 zdraviliških krajev, 7 »youth
hostlov«, 19 kampov in glampingov, 16 tematskih poti ter 14 slovenskih vojašnic. Za ocenjevanje najbolj
zahtevna kategorija so mestna, vaška in trška jedra, zato v strokovni komisiji sodelujeta dva arhitekta, Peter
Ogorelec in Lanka Molek ter prof. dr. gradbeništva Anton Prosen. »Odločitev, da se ocenjuje mestna, vaška in
trška jedra, je stara odločitev, saj gre običajno za zgodovinska jedra, ki so tudi nosilci nekih tradicij, identitete.
Desetletja so bila zanemarjena, zdaj pa se po zaslugi evropskih sredstev tudi pri nas končno nekaj spreminja. V
Evropi so z obnovo začeli že leta 1975, pri nas pa 20 let kasneje. Seveda so središča v tem času še bolj
propadla, se spremenila. Obstaja neka zavest, da gre za nekaj dragocenega, kar je treba obnoviti, » je pojasnila
Lenka Molek.
Od 10. avgusta do 8. septembra boste lahko na spletni strani Turistične zveze Slovenije glasovali za NAJ lepši
in NAJ gostoljubnejši zdraviliški kraj, NAJ lepši in NAJ gostoljubnejši turistični kraj ter NAJ lepše in NAJ
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gostoljubnejše večje mesto.
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