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Naslov

Istrske občine želijo dejavno sodelovati pri pripravi pomorskega prostorskega načrta

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 3. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izjavi za medije po današnjem posvetu o pripravi Pomorskega prostorskega načrta Slovenije pojasnil v.d.
generalnega direktorja direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangiev.
Izolski župan Danilo Markočič je poudaril pomen današnjega dogodka za istrske občine....

Naslov

Novi stavbi ljubljanskih fakultete za strojništvo in fakultete za farmacijo bosta stali okoli sto
milijonov evrov

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...fakultete za strojništvo in fakultete za farmacijo bosta stali okoli sto milijonov evrov Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: fakultete dodaj gradbeništvo dodaj Muzej za... dodaj Fakulteta za... dodaj Arhitektura Krušec dodaj Čas branja:
4 min SHRANI 7 02.07.2020 14:33 Dopolnjeno: 02.07.2020 14:52...

Naslov

Bi gradili dom iz recikliranih izdelkov?

Medij

Deloindom.delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 4. 7. 2020

Avtor

Ana Frankovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...okolje. Kako pa je z našo dovzetnostjo za uporabo recikliranih gradbenih izdelkov pri gradnji lastne hiše? Odnos do
tega vprašanja smo sodelavci Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) preverili z anketo, izvedeno na letošnjem
sejmu Dom v Ljubljani, in s spletno anketo. Trajnostno naravnana družba se trudi vnesti spremembe...

Naslov

Bi gradili dom iz recikliranih izdelkov?

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 7. 2020

Avtor

Ana Frankovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...uveljavitvi teh načel stoji na poti še nekaj ovir, posebno pri tretjem principu, recikliranju. Zakonodaja je v namreč
določenih panogah, med katere sodi tudi gradbeništvo, precej kompleksna in zahteva, da so za uvedbo recikliranih
izdelkov na trg izpolnjeni določeni pogoji. Drugi vidik je ekonomski, saj recikliranje pogosto...
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Istrske občine želijo dejavno sodelovati pri
pripravi pomorskega prostorskega načrta
Slovenija mora do prihodnjega leta v Bruselj poslati pomorski prostorski načrt. Predstavniki okoljskega ministrstva so ga
danes predstavili predstavnikom vseh istrskih občin, ki želijo biti partnerice v postopku sprejema načrta. Načrt bi moral po
mnenju občin dotakniti tudi vprašanj poplavne varnosti in oskrbe s pitno vodo.
Evropska direktiva državam članicam nalaga, da morajo do marca 2021 sprejeti in na Evropsko komisijo dostaviti
nacionalne pomorske načrte. Okoljsko minisrstvo je deležnikom predstavilo prvo različico načrta, zdaj pa poteka razprava
in se zbirajo pobude, predlogi in mnenja. Vzporedno bo v pripravi tudi okoljsko poročilo, je v izjavi za medije po
današnjem posvetu o pripravi Pomorskega prostorskega načrta Slovenije pojasnil v.d. generalnega direktorja direktorata
za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangiev.
Izolski župan Danilo Markočič je poudaril pomen današnjega dogodka za istrske občine. "Verjamemo, da bodo lokalni
interesi s tem, ko 'lokalci' prevzemamo na nek način pobudo, bistveno lažje in hitreje uresničeni tudi pri drugih
odločevalcih," je dodal.
Kot je navedel vodja izolskega občinskega urada za prostor in nepremičnine Marko Starman, so danes posebej
izpostavili delovanje slovenskega sveta za Jadransko morje, ki ga je koordinacija istrskih županov imenovala že lani in
sodeluje pri vseh dejavnostih, vezanih na morje in morsko obalo. Med drugim so po njegovih besedah podali svoje
pripombe na strategijo prostorskega razvoja, pri čemer pričakujejo, da bo obalno območje zaradi podnebnih sprememb,
težav z vodo in povezanih pritiskov na obalo in morje deležno posebne obravnave.

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

Glede samega pomorskega načrta pa želijo biti v obalnih občinah partnerji pri oblikovanju rešitev za prihodnost. V okviru
pomorskega načrta pričakujejo tudi sprejem ukrepov v zvezi z vprašanji poplavne varnosti in oskrbe s pitno vodo. Ti
ukrepi bodo namreč najverjetneje predmet financiranja v okviru t.i. zelenega dogovora, "zato mislimo, da ne gre zamuditi
te priložnosti", je dodal Starman.
Dotaknil se je tudi pomanjkljivosti pri trenutnem urejanju prostora. Kot je dejal, v Sloveniji za razliko od na primer Hrvatov
in Špancev še nimamo ukrepov, povezanih z dvigovanjem gladine morja: "Skrajni čas je, da se k temu pristopi in da temu
prilagodimo naše prostorske načrte."
Bangiev je sodelovanje istrskih občin pozdravil, saj bodo z izpostavljanjem skupnih težav lahko te reševali v dobrobit tako
prebivalstva regije kot tudi države. Glede konkretnih rešitev pa je pojasnil, da so trenutno šele v fazi načrtovanja in da se
bodo konkretne rešitve verjetno izkristalizirale do konca leta.
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Novi stavbi ljubljanskih fakultete za
strojništvo in fakultete za farmacijo bosta
stali okoli sto milijonov evrov
Čas branja: 4 min
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Fakulteti zdaj delujeta v premajhnih, dotrajanih,
zastarelih, potresno in požarno nevarnih prostorih,
novi stavbi bosta prilagojeni vsem študijskim in
raziskovalnim dejavnostim

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

Vsaka stavba bo predvidoma stala 48 milijonov evrov. Stavba fakultete
za strojništvo (desno) bo imela 26 tisoč kvadratnih metrov površin,
stavba fakultete za farmacijo pa 19 tisoč kvadratnih metrov. Gradnja
slednje bo glede na površino objekta dražja, saj je dražja tudi
laboratorijska oprema.

Več iz teme:
fakultete >

gradbeništvo >

Fakulteta za strojništvo >
UniLJ >

Muzej za arhitekturo in... >

Arhitektura Krušec >

Irena Mlinarič Raščan >

Fakulteta za farmacijo >
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V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine v
Ljubljani so včeraj odprli razstavo natečajnih elaboratov za
strokovno najprimernejši rešitvi za novi stavbi ljubljanske
fakultete za strojništvo in fakultete za farmacijo.
Na Brdu v Ljubljani zraven fakultete za računalništvo ter
fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo bodo predvidoma v
štirih letih zgradili moderni stavbi še za fakulteto za strojništvo
in fakulteto za farmacijo, trenutno se za to območje pripravlja
ustrezen občinski podrobni prostorski načrt. Vsaka izmed teh
naložb je ocenjena na 48 milijonov evrov, vodstvi obeh fakultet
pa poudarjata, da sta obe naložbi nujni. Stare, potresno in
požarno oporečne stavbe teh fakultet so premajhne, dotrajane,
stojijo na neprimernih lokacijah in so funkcionalno zastarele,
oddelki pa delujejo na več lokacijah, zato zaposleni ne morejo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tekoče izvajati pedagoških procesov in opravljati raziskovalnega
dela, povezovanje oddelkov je zaradi dislociranih enot zelo
okrnjeno.
Fakulteta za strojništvo bo 3,5 milijona evrov za pridobitev
dokumentacije vložila iz lastnih sredstev, koliko bo stala
priprava dokumentacije za stavbo fakultete za farmacijo, pa
nam s slednje niso sporočili. Za gradnjo bosta sicer obe fakulteti
potrebovali državna sredstva. Gradnja se bo, če bodo vsi
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postopki tekli, kot je predvideno, začela leta 2022, končana naj
bi bila v dveh letih.

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

Zaradi tresljajev ne morejo izvajati natančnih
meritev

Foto: Fakulteta za strojništvo UL

Nova stavba ljubljanske fakultete za strojništvo bo
imela 26 tisoč kvadratnih metrov površin, naložba
bo predvidoma vredna 48 milijonov evrov,
končana pa bi lahko bila leta 2024. Prvo nagrado
za arhitekturno rešitev je prejel biro Sadar + Vuga.
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Skupaj se bo po napovedih v nove prostore preselilo okoli 1.800
študentov fakultete za strojništvo in 1.450 študentov fakultete
za farmacijo. Na fakulteti za strojništvo pravijo, da nujno
potrebujejo nove, predvsem pa moderne prostore na primerni
lokaciji. Zdaj delujejo kar na osmih lokacijah po vsej Ljubljani,
natančnega laboratorijskega dela denimo na osrednji lokaciji ob
Aškerčevi cesti zaradi tresljajev sploh ne morejo opravljati. Kot
je poudaril dekan te fakultete dr. Mitjan Kalin, so to stavbe iz
tridesetih, petdesetih in sedemdesetih let s povsem
neustreznimi napeljavami, povsem neprimerni za današnje
pedagoško-raziskovalno delo sta tudi razporeditev in kakovost
prostorov. »Nanolaboratorij deluje na zunanji lokaciji, za kar že
desetletja plačujemo visoko najemnino, prezračevanja in
klimatizacije nimamo, zato je poleti skoraj nemogoče delati, zelo
je oteženo tudi pedagoško delo, pri čemer je predavalnica za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

200 študentov brez oken in prezračevanja, ki bi stalo 200 tisoč
evrov,« je dekan naštel nekaj razlogov za gradnjo novega
objekta, ob tem da stara stavba ni niti protipotresno grajena.
Fakulteta za strojništvo sicer zaposluje 400 ljudi.
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Foto: Mediaspeed

Dr. Mitjan Kalin, dekan ljubljanske fakultete za
strojništvo, nam je povedal, da zdaj delujejo kar
na osmih lokacijah, kar zelo otežuje delo,
predvsem pa sodelovanje med oddelki.
Nova stavba bo po Kalinovih besedah funkcionalna in dovolj
velika, skupaj bodo dobili 26 tisoč kvadratnih metrov površin,
zdaj delajo na 15 tisoč kvadratnih metrih. Komunikacija med
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zaposlenimi in študenti vseh oddelkov bo neprimerno boljša, še
posebej pa na tej fakulteti računajo, da bo stavba prilagojena
tehničnim zahtevam laboratorijskih enot z zelo različnimi
dejavnostmi. »Končno bomo dobili tudi prostor za skupne
oziroma industrijske in študentske projekte ter eno strojno
delavnico za vse laboratorijske potrebe,« je sklenil Mitjan Kalin.

Farmacija se nima kam širiti
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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!

Foto: Fakulteta za farmacijo UL

Nova stavba ljubljanske fakultete za farmacijo bo
imela 19 tisoč kvadratnih metrov površin, naložba
je ovrednotena na 48 milijonov evrov, končana pa
bi lahko bila leta 2024. Odločajo se med skupnim
predlogom birojev Atelier arhitekti in Arhema (na
fotografiji) ter predlogom biroja Ark Arhitektura
Krušec. Izbrali bodo do septembra.
Na fakulteti za farmacijo omenjajo podobne težave s svojo
zdajšnjo lokacijo: stavba je potresno in požarno nevarna, zaradi
lokacije v središču mesta se tudi ne morejo širiti. Za vsakega
študenta bi potrebovali 15 kvadratnih metrov prostora, zdajšnje
površine zagotavljajo le 3,8 kvadratnega metra, petino svojega
študijskega programa pa izvajajo na drugih ljubljanskih
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lokacijah. Za študijske potrebe trenutno najemajo okoli tisoč
kvadratnih metrov laboratorijskih površin, premalo imajo tudi
raziskovalnih laboratorijev. Največja predavalnica sprejme le
145 študentov, potrebovali bi predavalnico za 250 študentov,
premalo imajo tudi majhnih in srednje velikih predavalnic.

Foto: Mediaspeed

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

Dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja fakultete za
farmacijo, pravi, da je selitev fakultete nujna, saj je
prostorov premalo, poleg tega so zastareli.
»Vsebina dela se na modernih univerzah hitro spreminja, zato
brez zadostnih tehnično in tehnološko sodobnih ter dobro
opremljenih laboratorijev ni mogoče pričakovati kakovostnega
študija. Takšnih prostorov na zdajšnji lokaciji ni mogoče
zgraditi,« poudarja dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja fakultete
za farmacijo, na kateri je zaposlenih okoli 200 ljudi. Z novo
stavbo, v kateri bo 19 tisoč kvadratnih metrov površin, zdajšnja
površina znaša 11 tisoč kvadratnih metrov, bo pedagoško in
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raziskovalno delo precej olajšano, saj bodo lahko, enako kot na
strojni fakulteti, povezali delo različnih kateder in laboratorijev.
Po selitvi fakultet v novo prostore bodo stare stavbe ostale v
lasti Univerze v Ljubljani in jih bodo namenili za potrebe
drugih fakultet, pred tem pa jih bodo še statično in energetsko
sanirali. Izračunov, koliko bodo te naložbe stale, za zdaj še ni.

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

Natečajni elaborati za urbanizem in arhitekturo
Prvo nagrado za urbanistično rešitev umestitve
obeh fakultet je prejel elaborat biroja Šabec Kalan
Šabec – arhitekti. Fakulteta za farmacijo še ni
izbrala najboljše rešitve za arhitekturo stavbe. V
igri sta skupni predlog birojev Atelier arhitekti in
Arhema, drugi predlog je pripravil biro Ark
Arhitektura Krušec. Izbrali bodo do septembra, pri
čemer bodo odločale nekatere tehnične lastnosti
predlogov. Izbrana pa je že arhitekturna rešitev za
ljubljansko strojno fakulteto. Prvo nagrado za
arhitekturno rešitev fakultete za strojništvo je
prejel biro Sadar + Vuga. Razstava natečajnih
elaboratov bo v ljubljanskem Muzeju arhitekture in
oblikovanja na Fužinskem gradu odprta do 15.
julija.

Več iz teme:

š
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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!

UniLJ >

Muzej za arhitekturo in... >
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BI GRADILI DOM IZ RECIKLIRANIH
IZDELKOV?

Novogradnje
Foto: Romolo Tavani/Shutterstock
Deli s prijatelji
4. 7. 2020 | Besedilo: Ana Frankovič, Ana Brodar, Lina Završnik, Friderik Knez, Vilma Ducman, Zavod za
gradbeništvo Slovenije

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

recikliranje, gradnja, opečni zidaki, opeka iz reciklata, gradbeni material
Slovenci smo tretji v Evropi po količini recikliranih komunalnih odpadkov, saj jih predelamo kar 58 odstotkov. Delež
nakazuje, da je slovenska družba naklonjena recikliranju izrabljenih oziroma odvrženih materialov in izdelkov ter
skrbi za okolje. Kako pa je z našo dovzetnostjo za uporabo recikliranih gradbenih izdelkov pri gradnji lastne hiše?
Odnos do tega vprašanja smo sodelavci Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) preverili z anketo, izvedeno na
letošnjem sejmu Dom v Ljubljani, in s spletno anketo.

Trajnostno naravnana družba se trudi vnesti spremembe v model linearnega gospodarstva, v katerem
izdelki po uporabi postanejo odpadki in jih praviloma zavržemo. Odgovor na to je krožno gospodarstvo,
ki upošteva dejstvo, da so naravni viri omejeni, zaradi česar jih je treba bolje varovati. V njem se
uveljavljajo načela 3R (angl. reduce-reuse-recycle), katerih cilj je najprej zmanjšati nastanek odpadkov
pri izvoru, nato jih po možnosti znova uporabiti ali jih reciklirati. Pogosto se tem trem načelom pridruži
še regeneracija (angl. recover), pridobivanje energije iz odpadkov, kadar prejšnje tri faze niso mogoče.

Recikliranje v gradbeni panogi
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Popolni uveljavitvi teh načel stoji na poti še nekaj ovir, posebno pri tretjem principu, recikliranju.
Zakonodaja je v namreč določenih panogah, med katere sodi tudi gradbeništvo, precej kompleksna in
zahteva, da so za uvedbo recikliranih izdelkov na trg izpolnjeni določeni pogoji. Drugi vidik je
ekonomski, saj recikliranje pogosto zahteva dodatne faze v procesu proizvodnje in dodatno kontrolo
zaradi heterogenosti odpadka ali je povezano z večji izpadom končnih izdelkov, kar vse lahko povzroči,
da so reciklirani izdelki dražji od primerljivih iz osnovnih surovin. Pri izdelkih iz recikliranih surovin s
pozitivnim vplivom na okolje se to načeloma lahko ublaži z oceno življenjskega cikla, ki pokaže njihove
okoljske prednosti in upraviči končno ceno – to pomeni prednost pri zelenih javnih naročilih. Eden
pomembnejših vidikov je družbena sprejemljivost, saj so ljudje pogosto načelno naklonjeni recikliranju,
vendar bi zase želeli izdelek, ki ni pridobljen iz odpadnih materialov. Čedalje več pozornosti in energije
se posveča temu, kako spremeniti družbeno klimo, da bo bolj pozitivno naravnana do recikliranih
izdelkov.

Razvoj opečnega zidaka iz reciklata v sklopu
projekta CelKrog

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

V projektu CelKrog se ukvarjamo z razvojem izdelkov iz zavrženih potencialov biomase, ki jih je mogoče
v različnih panogah uporabiti kot okoljsko sprejemljive, z visoko stopnjo razgradljivosti in možnosti
vnovične uporabe. Namen omenjenega projekta z naslovom Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj
naprednih materialov in bioosnovanih produktov, ki je potekal v letih 2016–2020 in sta ga sofinancirala
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj, je spodbujanje
krožnega gospodarstva na področju razvoja naprednih materialov in izdelkov iz biomase.
V enem od sklopov programa se ukvarjamo z recikliranjem nenevarnih odpadkov papirniške industrije
(papirniški mulji in pepeli) in smo proučili možnosti njihove uporabe v asfaltih, maltah, betonih in
opekah. V končni fazi projekta smo izvedli pilotno žganje opeke z dodatkom odpadnega morskega
mulja in odpadnih papirniških muljev. Dobljene izdelke smo preskusili skladno s standardom EN 771-1.
Vsi testi so potrdili, da ustrezajo zahtevam standarda in da je kakovost primerljiva z opeko iz redne
proizvodnje. To pomeni, da bi uporabljeni odpadki lahko nadomestili delež gline, ki se v proizvodnji
opeke uporablja kot osnovna surovina. S tem bi zagotovili snovno izrabo odpadkov, prihranili pri stroških
njihovega deponiranja in zmanjšali porabo naravne surovine.
Nekateri tuji proizvajalci že nekaj časa prodajajo opečne izdelke, ki vsebujejo delež recikliranih vhodnih
surovin (od 2 do 30 odstotkov). Kot reciklirane vhodne surovine dodajajo žaganje, ki med žganjem
zgori, da nastanejo pore, ki izboljšajo toplotno izolativnost, sedimentni mulj in žlindro.
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ez zidaka iz naravne gline.
Foto: Romolo Tavani/Shutterstock
o: ZAG

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

Kako slovenski kupci sprejemajo opeko iz reciklata
V okviru projekta CelKrog smo se posvetili tudi družbeni sprejemljivosti izdelkov, ki jih dobimo z
recikliranjem določene vrste odpadkov. Zanimal nas je odnos potencialnih kupcev do videza in možnosti
uporabe opeke, ki vsebuje 15 odstotkov odpadnih materialov (sedimentni in papirniški mulj). V ta namen
smo opravili anketo, deloma med obiskovalci sejma Dom in deloma s spletnim vprašalnikom, v kateri je
skupno sodelovalo 100 ljudi. Na vprašanja je odgovorilo 50 odstotkov moških, 48 odstotkov žensk,
medtem ko jih dva odstotka na vprašanje o spolu ni želelo odgovoriti. Med njimi je bilo 27 odstotkov
starih od 18 do 30 let, 40 odstotkov od 31 do 45 let, 25 odstotkov od 46 do 60 let, pet odstotkov
starejših od 60 let, tri odstotke anketirancev pa na vprašanje o starosti ni želelo odgovoriti.
Najštevilčnejša skupina, v starosti od 31 do 45 let, sovpada s populacijo, ki se najpogosteje odloča za
gradnjo doma in tako predstavlja potencialne kupce omenjenega gradbenega materiala.
Pri vprašanju, kaj je po njihovem mnenju pri nakupu gradbenih materialov pomembno, so anketiranci po
pomembnosti razvrščali devet različnih lastnosti: toplotno izolativnost, zvočno izoliranost, prijaznost proizvodnje do okolja, ohranjanje naravnih virov, možnost recikliranja, ceno, zahtevnost zidanja, hitrost
zidanja in lokalno dobavljivost. Pri posamezni rubriki so pomembnost razvrščali v štiri stopnje, zelo
pomembno, pomembno, dokaj nepomembno in nepomembno. Kako so razvrstili posamezne lastnosti,
si lahko ogledate v grafu.
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Iz rezultatov je razvidno, da anketiranci kot zelo pomembne lastnosti izpostavljajo toplotno izolativnost,
ki zmanjša stroške ogrevanja, ceno in možnost recikliranja gradbenega izdelka. Najmanj pomembni sta
jim hitrost gradnje in lokalna dobavljivost.
Sodelujočim v anketi smo predstavili dva različna zidaka. Na sejmu smo razstavili zidak, narejen iz
naravne gline, iz redne proizvodnje slovenskega proizvajalca opek in zidak, ki je nastal v okviru
raziskovalnega projekta CelKrog in vsebuje 15 odstotkov odpadnih materialov. Sodelujočim v spletni
anketi smo oba izdelka predstavili s slikovnim gradivom.
Zanimalo nas je, ali opazijo razliko med opekama, in poudarili, da ne gre za dimenzijo. Razliko je
opazilo 61 anketirancev, medtem ko je 36 ni zaznalo, trije niso odgovorili. Kot razlike so navedli bele in
sive pike, barvo, debelino prekatov in hrapavost površine. Bele pike, ki se pojavijo kot nepravilnost v
opeki iz reciklata zaradi povišane vsebnosti kalcija v recikliranih vhodnih surovinah, je opazilo 31
odstotkov anketirancev. Predstavili smo jim nepravilnosti in jih povprašali, ali menijo, da so vidne
nepravilnosti ob sicer enakih ali boljših lastnostih pomembne pri odločitvi za opeko iz reciklata. Kar za
75 odstotkov sodelujočih videz ni odločilen, medtem ko jih je 25 odstotkov odgovorilo, da je pomemben.
Na vprašanje, ali bi se odločili za nakup recikliranega gradbenega izdelka slabšega videza ob
predpostavki, da ima enake mehanske in fizikalne lastnosti kot običajni, jih je kar 95 odstotkov
odgovorilo pritrdilno, le pet odstotkov jih izdelka ne bi kupilo. 57 odstotkov anketirancev pričakuje enako
ceno recikliranega izdelka v primerjavi z običajnim, po mnenju 27 odstotkov naj bi bila nižja, le 16
odstotkov jih pravi, da bi bila lahko višja.

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

Odločilne tehnične lastnosti in cena
Recikliranje gradbenih izdelkov se izvaja z namenom varovanja okolja, varovanja naravnih zalog
surovin in zagotavljanja enakih ali primerljivih lastnosti z običajnimi gradbenimi izdelki, kar regulira
zakonodaja. Trg ponuja pestro izbiro izdelkov iste namembnosti in kupec je ta, ki s svojo odločitvijo pri
nakupu napoveduje tržne smernice. Zato je zelo pomembna njegova ozaveščenost o vplivu
proizvodnje, uporabe in konca življenjskega cikla izdelka na okolje. Rezultati ankete so pokazali, da so
za kupce še vedno odločilne tehnične specifikacije izdelka in cena. Vse bolj pa kot pomembno
prepoznavajo prijaznost proizvodnje do okolja, ohranjanje naravnih virov in možnost recikliranja
izdelkov. Anketa je pokazala, da nepravilnosti, ki se občasno pojavijo pri recikliranih izdelkih, večina
skoraj ne opazi (69 odstotkov jih ni opazilo belih pik) in jim ne namenja velike pozornosti, dokler izdelek
izpolnjuje tehnične zahteve in zdravstvene zahteve. Po izsledkih ankete lahko sklepamo, da Slovenci
nismo dovzetni le za recikliranje komunalnih odpadkov, ampak tudi uporabo recikliranih gradbenih
izdelkov.
Pri navajanju podatkov smo uporabili spodnje reference:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-recycling-1/assessment-1 (povzeto
dne 1. 5. 2020)
https://group.skanska.com/48dc13/siteassets/sustainability/environmentalresponsibility/materials/skanska4rguide.pdf (povzeto dne 1. 5. 2020)
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Rules_of_Thumb1.pdf (povzeto dne 7. 4. 2020)
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BI GRADILI DOM IZ RECIKLIRANIH
IZDELKOV?

Novogradnje
Foto: Romolo Tavani/Shutterstock
Deli s prijatelji
4. 7. 2020 | Besedilo: Ana Frankovič, Ana Brodar, Lina Završnik, Friderik Knez, Vilma Ducman, Zavod za
gradbeništvo Slovenije

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

recikliranje, gradnja, opečni zidaki, opeka iz reciklata, gradbeni material
Slovenci smo tretji v Evropi po količini recikliranih komunalnih odpadkov, saj jih predelamo kar 58 odstotkov. Delež
nakazuje, da je slovenska družba naklonjena recikliranju izrabljenih oziroma odvrženih materialov in izdelkov ter
skrbi za okolje. Kako pa je z našo dovzetnostjo za uporabo recikliranih gradbenih izdelkov pri gradnji lastne hiše?
Odnos do tega vprašanja smo sodelavci Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) preverili z anketo, izvedeno na
letošnjem sejmu Dom v Ljubljani, in s spletno anketo.

Trajnostno naravnana družba se trudi vnesti spremembe v model linearnega gospodarstva, v katerem
izdelki po uporabi postanejo odpadki in jih praviloma zavržemo. Odgovor na to je krožno gospodarstvo,
ki upošteva dejstvo, da so naravni viri omejeni, zaradi česar jih je treba bolje varovati. V njem se
uveljavljajo načela 3R (angl. reduce-reuse-recycle), katerih cilj je najprej zmanjšati nastanek odpadkov
pri izvoru, nato jih po možnosti znova uporabiti ali jih reciklirati. Pogosto se tem trem načelom pridruži
še regeneracija (angl. recover), pridobivanje energije iz odpadkov, kadar prejšnje tri faze niso mogoče.

Recikliranje v gradbeni panogi
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Popolni uveljavitvi teh načel stoji na poti še nekaj ovir, posebno pri tretjem principu, recikliranju.
Zakonodaja je v namreč določenih panogah, med katere sodi tudi gradbeništvo, precej kompleksna in
zahteva, da so za uvedbo recikliranih izdelkov na trg izpolnjeni določeni pogoji. Drugi vidik je
ekonomski, saj recikliranje pogosto zahteva dodatne faze v procesu proizvodnje in dodatno kontrolo
zaradi heterogenosti odpadka ali je povezano z večji izpadom končnih izdelkov, kar vse lahko povzroči,
da so reciklirani izdelki dražji od primerljivih iz osnovnih surovin. Pri izdelkih iz recikliranih surovin s
pozitivnim vplivom na okolje se to načeloma lahko ublaži z oceno življenjskega cikla, ki pokaže njihove
okoljske prednosti in upraviči končno ceno – to pomeni prednost pri zelenih javnih naročilih. Eden
pomembnejših vidikov je družbena sprejemljivost, saj so ljudje pogosto načelno naklonjeni recikliranju,
vendar bi zase želeli izdelek, ki ni pridobljen iz odpadnih materialov. Čedalje več pozornosti in energije
se posveča temu, kako spremeniti družbeno klimo, da bo bolj pozitivno naravnana do recikliranih
izdelkov.

Razvoj opečnega zidaka iz reciklata v sklopu
projekta CelKrog

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

V projektu CelKrog se ukvarjamo z razvojem izdelkov iz zavrženih potencialov biomase, ki jih je mogoče
v različnih panogah uporabiti kot okoljsko sprejemljive, z visoko stopnjo razgradljivosti in možnosti
vnovične uporabe. Namen omenjenega projekta z naslovom Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj
naprednih materialov in bioosnovanih produktov, ki je potekal v letih 2016–2020 in sta ga sofinancirala
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj, je spodbujanje
krožnega gospodarstva na področju razvoja naprednih materialov in izdelkov iz biomase.
V enem od sklopov programa se ukvarjamo z recikliranjem nenevarnih odpadkov papirniške industrije
(papirniški mulji in pepeli) in smo proučili možnosti njihove uporabe v asfaltih, maltah, betonih in
opekah. V končni fazi projekta smo izvedli pilotno žganje opeke z dodatkom odpadnega morskega
mulja in odpadnih papirniških muljev. Dobljene izdelke smo preskusili skladno s standardom EN 771-1.
Vsi testi so potrdili, da ustrezajo zahtevam standarda in da je kakovost primerljiva z opeko iz redne
proizvodnje. To pomeni, da bi uporabljeni odpadki lahko nadomestili delež gline, ki se v proizvodnji
opeke uporablja kot osnovna surovina. S tem bi zagotovili snovno izrabo odpadkov, prihranili pri stroških
njihovega deponiranja in zmanjšali porabo naravne surovine.
Nekateri tuji proizvajalci že nekaj časa prodajajo opečne izdelke, ki vsebujejo delež recikliranih vhodnih
surovin (od 2 do 30 odstotkov). Kot reciklirane vhodne surovine dodajajo žaganje, ki med žganjem
zgori, da nastanejo pore, ki izboljšajo toplotno izolativnost, sedimentni mulj in žlindro.
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Videz zidaka z dodatkom recikliranih surovin.
Foto: ZAG

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

Kako slovenski kupci sprejemajo opeko iz reciklata
V okviru projekta CelKrog smo se posvetili tudi družbeni sprejemljivosti izdelkov, ki jih dobimo z
recikliranjem določene vrste odpadkov. Zanimal nas je odnos potencialnih kupcev do videza in možnosti
uporabe opeke, ki vsebuje 15 odstotkov odpadnih materialov (sedimentni in papirniški mulj). V ta namen
smo opravili anketo, deloma med obiskovalci sejma Dom in deloma s spletnim vprašalnikom, v kateri je
skupno sodelovalo 100 ljudi. Na vprašanja je odgovorilo 50 odstotkov moških, 48 odstotkov žensk,
medtem ko jih dva odstotka na vprašanje o spolu ni želelo odgovoriti. Med njimi je bilo 27 odstotkov
starih od 18 do 30 let, 40 odstotkov od 31 do 45 let, 25 odstotkov od 46 do 60 let, pet odstotkov
starejših od 60 let, tri odstotke anketirancev pa na vprašanje o starosti ni želelo odgovoriti.
Najštevilčnejša skupina, v starosti od 31 do 45 let, sovpada s populacijo, ki se najpogosteje odloča za
gradnjo doma in tako predstavlja potencialne kupce omenjenega gradbenega materiala.
Pri vprašanju, kaj je po njihovem mnenju pri nakupu gradbenih materialov pomembno, so anketiranci po
pomembnosti razvrščali devet različnih lastnosti: toplotno izolativnost, zvočno izoliranost, prijaznost proizvodnje do okolja, ohranjanje naravnih virov, možnost recikliranja, ceno, zahtevnost zidanja, hitrost
zidanja in lokalno dobavljivost. Pri posamezni rubriki so pomembnost razvrščali v štiri stopnje, zelo
pomembno, pomembno, dokaj nepomembno in nepomembno. Kako so razvrstili posamezne lastnosti,
si lahko ogledate v grafu.
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Iz rezultatov je razvidno, da anketiranci kot zelo pomembne lastnosti izpostavljajo toplotno izolativnost,
ki zmanjša stroške ogrevanja, ceno in možnost recikliranja gradbenega izdelka. Najmanj pomembni sta
jim hitrost gradnje in lokalna dobavljivost.
Sodelujočim v anketi smo predstavili dva različna zidaka. Na sejmu smo razstavili zidak, narejen iz
naravne gline, iz redne proizvodnje slovenskega proizvajalca opek in zidak, ki je nastal v okviru
raziskovalnega projekta CelKrog in vsebuje 15 odstotkov odpadnih materialov. Sodelujočim v spletni
anketi smo oba izdelka predstavili s slikovnim gradivom.
Zanimalo nas je, ali opazijo razliko med opekama, in poudarili, da ne gre za dimenzijo. Razliko je
opazilo 61 anketirancev, medtem ko je 36 ni zaznalo, trije niso odgovorili. Kot razlike so navedli bele in
sive pike, barvo, debelino prekatov in hrapavost površine. Bele pike, ki se pojavijo kot nepravilnost v
opeki iz reciklata zaradi povišane vsebnosti kalcija v recikliranih vhodnih surovinah, je opazilo 31
odstotkov anketirancev. Predstavili smo jim nepravilnosti in jih povprašali, ali menijo, da so vidne
nepravilnosti ob sicer enakih ali boljših lastnostih pomembne pri odločitvi za opeko iz reciklata. Kar za
75 odstotkov sodelujočih videz ni odločilen, medtem ko jih je 25 odstotkov odgovorilo, da je pomemben.
Na vprašanje, ali bi se odločili za nakup recikliranega gradbenega izdelka slabšega videza ob
predpostavki, da ima enake mehanske in fizikalne lastnosti kot običajni, jih je kar 95 odstotkov
odgovorilo pritrdilno, le pet odstotkov jih izdelka ne bi kupilo. 57 odstotkov anketirancev pričakuje enako
ceno recikliranega izdelka v primerjavi z običajnim, po mnenju 27 odstotkov naj bi bila nižja, le 16
odstotkov jih pravi, da bi bila lahko višja.

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

Odločilne tehnične lastnosti in cena
Recikliranje gradbenih izdelkov se izvaja z namenom varovanja okolja, varovanja naravnih zalog
surovin in zagotavljanja enakih ali primerljivih lastnosti z običajnimi gradbenimi izdelki, kar regulira
zakonodaja. Trg ponuja pestro izbiro izdelkov iste namembnosti in kupec je ta, ki s svojo odločitvijo pri
nakupu napoveduje tržne smernice. Zato je zelo pomembna njegova ozaveščenost o vplivu
proizvodnje, uporabe in konca življenjskega cikla izdelka na okolje. Rezultati ankete so pokazali, da so
za kupce še vedno odločilne tehnične specifikacije izdelka in cena. Vse bolj pa kot pomembno
prepoznavajo prijaznost proizvodnje do okolja, ohranjanje naravnih virov in možnost recikliranja
izdelkov. Anketa je pokazala, da nepravilnosti, ki se občasno pojavijo pri recikliranih izdelkih, večina
skoraj ne opazi (69 odstotkov jih ni opazilo belih pik) in jim ne namenja velike pozornosti, dokler izdelek
izpolnjuje tehnične zahteve in zdravstvene zahteve. Po izsledkih ankete lahko sklepamo, da Slovenci
nismo dovzetni le za recikliranje komunalnih odpadkov, ampak tudi uporabo recikliranih gradbenih
izdelkov.
Pri navajanju podatkov smo uporabili spodnje reference:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-recycling-1/assessment-1 (povzeto
dne 1. 5. 2020)
https://group.skanska.com/48dc13/siteassets/sustainability/environmentalresponsibility/materials/skanska4rguide.pdf (povzeto dne 1. 5. 2020)
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Rules_of_Thumb1.pdf (povzeto dne 7. 4. 2020)
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