Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 5. 11. 2020
Število objav: 16
Internet: 15
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 15
Inženirski dan: 0
potres: 1
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Kranjska iskrica lahko zažari

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 11. 2020

Avtor

P. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Iskraemeca imajo na tem območju namen zgraditi naselje Kranjska iskrica s 375 stanovanji, od tega 60 varovanimi.
Mestni svetniki so tako dali zeleno luč, da se gradnja lahko začne. Investitor je namreč z natečajem pridobil
urbanistično-arhitekturne rešitve, ki so primernejše od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja...

Naslov

Tri desetletja varčevanja kažejo zobe

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 11. 2020

Avtor

Milena Zupanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izkazala za najnujnejša. Osnutek načrta za okrevanje in odpornost mora obravnavati in potrditi vlada, neuradno pa je
v predlogu ministrstva za zdravje gradnja nove infekcijske klinike v Ljubljani in Mariboru, negovalne bolnišnice v
Mariboru in Novem mestu ter izolacijskih sob na Golniku. Le tri odstotke za naložbe...

Naslov

Slovenska politika ustavlja kitajskega zmaja

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 11. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Marko Djurica/Reuters Ljubljana – Kitajce v Sloveniji zanimajo veliki posli, a slovenska politika jih pri tem blokira;
trenutno kitajske gradbince pri gradnji drugega tira in Huawei pri omrežju 5G, pred leti je politika zavrnila kitajske
apetite po Luki Koper. Nova uprava 2TDK, ki jo vodi Pavle Hevka, je kmalu...

Naslov

Fundacija za šport podaljšala razpisa do 7. decembra

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šport; 4. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za šport (FŠO) je zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa za tri tedne podaljšala razpisa za
sofinanciranje športnih programov ter za gradnjo in obnovo športnih objektov za naslednje leto, ko bo na voljo 9,5
milijona evrov. Organizacije lahko sedaj svoje vloge oddajo do 7. decembra, je odločil...

Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Žužemberka

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 4. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4.04 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,1.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 44 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Žužemberka. Intenziteta
potresa v širšem nadžariščnem...
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Naslov

Na Sevniškem v cestno infrastrukturo tudi letos približno dva milijona evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 4. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...konferenci ob občinskem prazniku dejal župan Srečko Ocvirk. Letos so se na Sevniškem lotili ureditve več križišč,
preplastitev cest, ureditev odvodnjavanja in gradnje površin za pešce. Med večjimi projekti, ki jih je po zakonu o
financiranju občin denarno podprlo gospodarsko ministrstvo, so na občini navedli celovita...

Naslov

Študija potrdila izvedljivost umestitve predora pod središčem Maribora

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 4. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zaradi izstopa na prosto in dostopanja do pogonske centrale bi objekt imel predvidoma tri podzemne etaže in bi
segal pritlično nad obstoječo raven terena. Gradnja predora po navedbah občine ponuja tudi možnost učinkovite rabe
geotermalne energije, saj bi predorska konstrukcija kot energetska geostruktura ob uporabi...

Naslov

Za nakup 13 zemljišč za potrebe CUDV Črna namenjenih skoraj 330.000 evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 4. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zemljišče. Pečovnikova pričakuje, da bodo v kratkem podpisali pogodbe o nakupu zemljišč, sledila bo priprava
gradbene dokumentacije, nato pa bi lahko gradnjo, če ne bo kakšnih zapletov in nepredvidenih okoliščin, začeli
spomladi prihodnje leto. Zasnove projektov predvidevajo izgradnjo tipskih hiš, ki bodo prilagojene...

Naslov

Gradnja tunela pod središčem Maribora je mogoča

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 11. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradnja tunela pod središčem Maribora je mogoča Gradnja tunela pod središčem Maribora je mogoča ODPRI
GALERIJO Tako bi izgledal vzhodni uvoz v tunel pri Frančiškanski cerkvi Igor Selan...

Naslov

Bogato najdišče na Igu

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 11. 2020

Avtor

I. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bilo gradišče na Pungrtu poseljeno vsaj od 8. stoletja pred našim štetjem. Doslej so na Igu našli več ostalin in drobnih
najdb iz rimskega obdobja, ob gradnji stavbe ZRC SAZU so na ledini na Marofu na primer raziskali del rimskodobnega
grobišča in rimske ceste, razlaga Petra Vojaković in pojasnjuje, da pa rimskodobno...
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Naslov

Zakaj ob deževju zamaka, še ugotavljajo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 11. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vztrajno iščejo, a za zdaj so vedra in cunje ob deževnih dneh še vedno v uporabi. RADOVLJICA Petra Mlakar 4.
november 2020 07:00 4. november 2020 7:00 Gradnjo radovljiške knjižnice, ki se je vlekla dolga leta, so spremljali
številni zapleti, ki pa se dve leti in pol po selitvi knjižnice v nove prostore še niso...

Naslov

Javna razsvetljava škodi zaščitenim pinijam

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 11. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prostora na obalni cesti izvedba del tik ob drevesih neutemeljena in nepremišljena. Foto: Nataša Hlaj IZOLA > “Na
osnovi terenskega ogleda ugotavljamo, da gradnja močno ogroža ohranitev pinij, ki so bistveni sestavni del naravne
vrednote. Obstaja verjetnost, da se bo zmanjšala njihova vitalnost, da se bodo posušila...

Naslov

Že letos bodo v ajdovskem parku postavili paviljon

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 11. 2020

Avtor

Alenka Tratnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tem, kako prenoviti podobo Šturskega parka in ga smiselno vključiti v mestno ogrodje, je bilo v zadnjem obdobju kar
nekaj, od precej ambicioznih v smislu gradnje novih mestnih vil do minimalističnih posegov, s katerimi bi zeleno srce
mesta v čim večji meri ohranili tako, kot je. Kaj pogrešajo v njem, so v okviru...

Naslov

Po več kot desetih letih bodo dokončali hiše na obrobju Divače

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 11. 2020

Avtor

Helena Race

Teme

Gradbeništvo, graditev

...deset let čakale, da jih kdo dokonča, naj jim to ne bi pustilo večjih posledic, razen nekaj razbitih stekel in pokradenih
pokrovov jaškov. Da je bila gradnja kakovostna, je ocenil tudi zapriseženi cenilec, ki je hiše pred časom pregledal, ko
jih je na dražbi ponujalo sodišče v postopku poplačila upnikov. Tudi...

Naslov

(zbirno) Slovenska podjetja zmanjšujejo okoljski odtis tudi z umetno inteligenco

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 4. 11. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naravovarstvo v EkoHiši BIC, leseni in skoraj ničenergijski stavbi. Odpadno embalažno plastiko iz skladišč
komunalnih podjetij bi lahko uporabili pri gradnji cest, je predlagal Boris Jocić iz podjetja Bi-top. Skupnost Dobro z
dobrim se predstavlja kot skupnost, ki prideluje, predeluje in trži v Sloveniji pridelano...
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Naslov

Kupe nepobrane odpadne embalaže bi lahko porabili za gradnjo cest

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 11. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 326 cm2

...Kupe nepobrane odpadne embalaže bi lahko porabili za gradnjo cest BORUT HOČEVAR borut.hocevar@finance.si
Odpadno embalažno plastiko iz skladišč komunalnih podjetij bi lahko uporabili pri gradnji cest, je predlagal Boris Jocič
iz podjetja Bio-top. 0 dpadno plastiko sestavlja predvsem...
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Kranjska iskrica lahko zažari

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

AVTOR

P.Š.

MESTNA OBČINA KRAN J

Kranjski mestni svetniki so sprejeli sklep o lokacijski preveritvi za urejanja
prostora na območju nekdanjih Gorenjskih mlekarn, kjer se bo na slabih
27.000 m2 gradila večstanovanjska soseska Kranjska iskrica. Med
drugim so investitorju omogočili, da se delno spremeni prostor za
trgovske dejavnosti ter določi 1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko
enoto.
Na območju Gorenjskih mlekarn je že več let ograjen prostor. Že pred leti bi moralo na tem
področju zrasti novo stanovanjsko naselje Kozolci, a je investitor kmalu razglasil stečaj.
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Področje je tako več let samevalo, zdaj pa se je našel nov investitor. Lastniki kranjske
Iskraemeca imajo na tem območju namen zgraditi naselje Kranjska iskrica s 375 stanovanji,
od tega 60 varovanimi. Mestni svetniki so tako dali zeleno luč, da se gradnja lahko začne.
Investitor je namreč z natečajem pridobil urbanistično-arhitekturne rešitve, ki so primernejše od
predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja, učinkovite rabe
energije. Na območju tako načrtujejo sosesko večstanovanjskih blokov ter stolpičev v enem
delu in živilsko trgovino z varovanimi stanovanji.

Kar nekaj pomislekov svetnikov
Ob obravnavi točke na seji mestnega sveta, so svetniki izrazili kar nekaj pomislekov. Tako jih
je večina opozarjala, da je 1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto premalo. »Skrbi me,
da si zatiskamo oči, da nimamo problema s parkiranjem v tem predelu. Če nimaš kje parkirati,
pač parkiraš na zelenici. Posledično jih je vse več uničenih, otroci imajo vedno manj prostora
za igro, ljudje so nezadovoljni, zelenice pa se počasi spremenijo v parkirišča. Tukaj pa imamo
priložnost, da ugotovimo, ali je to res dovolj ali ne,« je povedala samostojna svetnica Andreja Kert.
Z njo so se strinjali tudi nekateri drugi svetniki. »Vemo, da odlok Mestne občine Kranj zahteva

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

za izgradnjo večstanovanjskih objektov po 2 parkirišči na stanovanjsko enoto. Tukaj pa smo
sledili predlogu investitorja, da je dovolj eno parkirišče in pol. Ko smo pregledali predlog, je
pretehtalo to, da je tudi drugod, tudi v Ljubljani in drugih občinah, standard 1,5 parkirišča na
stanovanjsko enoto. Tudi za bodoče naselje Ob Savi, ki ga bo gradil Stanovanjski sklad, je bil
sprejet enak standard. Ob tem je treba vedeti, da se naselje nahaja relativno blizu samega
centra, poskrbljeno bo za druge alternativne načine prevoza, kot sta postaja sistema
KRsKolesom in parkirišče za carsharing, ob naselju bo tudi avtobusna postaja,« pojasnjuje
kranjski župan Matjaž Rakovec.
Prav tako sta se v razpravi pojavili vprašanji o vrtčevskem varstvu za bodoče stanovalce tega
naselja in o potrebni šolski infrastrukturi. Župan Rakovec odgovarja: »Gradbeno dovoljenje za
dograditev Osnovne šole Staneta Žagarja, ki je v bližini tega naselja, smo že dobili in računam,
da bomo v letu in pol dobili 6 novih učilnic, novo telovadnico in nove skupne prostore. Od
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ministrstva smo brezplačno dobili tudi nekdanjo trgovsko šolo, ki jo bomo energetsko obnovili
in prenovili ter bo postala podružnična šola Osnovne šole Jakoba Aljaža. Vrtčevskih kapacitet
je zaenkrat dovolj, imamo pa v neposredni bližini Kranjske iskrice še nekaj zemljišča, ki je v
lasti Ministrstva za izobraževanje, in sicer bivšo mlekarsko šolo, in tudi tukaj je možno, če bi se
pokazale potrebe, da se ti prostori namenijo za vrtec ali šolo.«

Iskraemeco ima v Kranju še druge velike načrte
Kranjska Iskraemeco sicer letos praznuje 75 let poslovanja. Kljub težkim razmeram zaradi
pandemije koronavirusa, so investirali v energetsko obnovo upravne stavbe in prenovo
proizvodnih prostorov. Kot pravi kranjski župan Matjaž Rakovec pa imajo lastniki podjetja še
kar nekaj pomembnih in velikih načrtov za Kranj: »Lastništvo podjetja, ki bo investiralo v
izgradnjo naselja Kranjska iskrica, je v 60% lasti egipčanske družbe Elsewedy, 40% pa v lasti
Iskraemeca in z njimi imamo kar dobre razgovore za nadaljnje investiranje v Kranju. Glede na
racionalizacijo prostora, ne pa zanimivo delovne sile, imajo na svojem dvorišču kar nekaj
prostora in ideja je, da razširijo asortiman proizvodnje, da se usmerijo tudi v proizvodnjo
digitalnih števcev za vodo. To pomeni dodatno zaposlovanje v Mestni občini Kranj. Imajo pa še

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

idejo o razvojnem centru, tako da moram priznati, da podjetje Iskraemeco s svojimi
egipčanskimi lastniki želi ostati v Kranju, predvsem pa širiti svojo proizvodnjo in razvojni
oddelek in zato smo lahko v Kranju zadovoljni, da imamo take investitorje.«
S SPLETA

Nora korona zabava v romskem naselju Vejar: žuralo 50 ljudi, policistka je
dobila steklenico v glavo

ISKRAEMECO

KRANJSKA ISKRICA

STANOVANJA

MESTNA OBČINA KRANJ

KRANJ
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Tri desetletja varčevanja kažejo zobe
delo.si/novice/slovenija/tri-desetletja-varcevanja-kazejo-zobe

Epidemija je razkrila mačehovski odnos, ki ga ima Slovenija do svojega zdravstva vsa tri desetletja od
osamosvojitve naprej. Ne le da zdravnikov in usposobljenih medicinskih sester tako primanjkuje, da
bodo težko dlje časa noč in dan skrbeli za bolnike, če se bo obseg epidemije nadaljeval, ampak je
zdravstvo tudi slabo opremljeno, zato ni vseeno, v kaj bomo investirali 1,9 milijarde evrov, ki nam jih
omogoča EU za okrevanje po covidu-19.

Simptomi varčevanja

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

V slovenskih bolnišnicah je kar 83 odstotkov medicinske opreme odpisane. To pomeni, da
potrebujemo več deset milijonov evrov za nove aparate. Če pogledamo v drobovje bolnišnic, vidimo,
da nekatere nimajo najosnovnejšega: urejene kanalizacije, posodobljenih električnih napeljav,
nimajo agregatov, če bi zmanjkalo elektrike, niso požarno varne.

Iz nekaterih stavb poročajo o težko odpravljivih smrtonosnih bakterijah, ki se zadržujejo v preživelih
vodovodnih ceveh. Klinika za infekcijske bolezni v Ljubljani, v katero so zdaj uprte oči vseh obolelih
za covidom-19, deluje v prostorsko katastrofalnih razmerah, podobno kliniki za gastroenterologijo in
stomatologijo.

Evropski denar tudi za novo infekcijsko kliniko
Velik vložek za zdravstvo se obeta iz EU. Slovenija bo v evropskem mehanizmu React-EU v letih od
2020 do 2023 upravičena do predvidoma 312 milijonov evrov.
»Nameni jih lahko financiranju zdravstvene infrastrukture in storitev, okrevanju gospodarstva,
krepitvi socialne infrastrukture za starejše, raziskavam in inovacijam. V mehanizmu za okrevanje in
odpornost je upravičena do predvidoma 1,6 milijarde evrov dodatnih sredstev do leta 2026, ki jih
lahko nameni področjem, ki bodo pripomogla k okrevanju in optimiziranju delovanja zdravstvenega
sistema po epidemiji in drugim področjem, kot so pokojninski sistem, povečanje zaposljivosti in
podobno,« so pojasnili na ministrstvu za zdravje.
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Povedali so tudi, da je ministrstvo predlagalo okviren nabor investicij, s katerimi bi investirali tudi v
prostorske kapacitete zdravstva na področju obvladovanja širjenja nalezljivih bolezni in pripomogli k
boljši pripravljenosti zdravstva ob morebitnih prihodnjih zdravstvenih krizah ter hkrati zagotovili
krepitev zdravstvenega sistema na področjih, ki so se med epidemijo izkazala za najnujnejša.
Osnutek načrta za okrevanje in odpornost mora obravnavati in potrditi vlada, neuradno pa je v
predlogu ministrstva za zdravje gradnja nove infekcijske klinike v Ljubljani in Mariboru, negovalne
bolnišnice v Mariboru in Novem mestu ter izolacijskih sob na Golniku.

Le tri odstotke za naložbe
Slovenija je bila s tremi odstotki denarja za naložbe v zdravstvu še pred kratkim povsem na repu
držav EU. Da prihaja premalo denarja iz proračuna, je bila najpomembnejša ugotovitev svetovalcev,
ki jih je naročila (in drago plačala) ministrica Milojka Kolar Celarc. Od takrat je denarja iz proračuna
nekoliko več, a še vedno ne toliko, kot predvideva financiranje po avstralskem modelu skupin
primerljivih primerov, ki ga je prevzela Slovenija leta 2003.
V Avstriji in Švici krijejo polovico porabe bolnišnic zdravstvene zavarovalnice, polovico državni
proračun. Pri nas daje državni proračun le tri odstotke denarja.
Model predvideva, da na vsako »utež«, ki jo dobi bolnišnica plačano za storitev od zavarovalnice,
doda enak znesek še proračun za naložbe. V »uteži« namreč denarja za naložbe ni. Zaradi tega je bilo
treba varčevati v celoti, tudi pri kadrih.

Kaplja v morje potreb
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Iz proračuna je bilo v desetih letih za naložbe namenjenih 392 milijonov evrov, a to je zgolj 39
milijonov evrov na leto za skoraj 30 bolnišnic in drago medicinsko opremo. Med večjimi naložbami
sta gradnja in oprema nevrološke in pediatrične klinika ter klinike za ušesa, nos in grlo v UKC
Ljubljana, onkologija z radioterapijo v UKC Maribor, poleg tega pa tudi deset urgentnih centrov –
večini prizidkov k bolnišnicam – po vsej državi. A to je premalo. Samo UKC Ljubljana bi za nujno
prenovo potreboval milijardo evrov, je pred kratkim izračunal direktor Janez Poklukar.

Medicinski kader odhaja
Tako zdravniki kot medicinske sestre so v tem času zapuščali Slovenijo. Najbolj boleči so odhodi
diplomantov mariborske medicinske fakultete. Zgrajena je bila, da bi izšolala dodatne zdravnike za
vzhodni del Slovenije, a po končani šoli številni odidejo v Avstrijo.

»Odhajajo zaradi ugodnih zaposlitvenih možnosti in stanovanj, ki jim jih dajo delodajalci,« je
povedal v. d. dekana mariborske medicinske fakultete prof. dr. Iztok Takač.

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

Za letos in prihodnje leto je državni proračun namenil za naložbe v zdravstvo 80 milijonov evrov, kar
ni nič več kot prejšnja leta. Največ, 21 milijonov evrov, bo namenjenih za urgenco UKC Ljubljana.
Naša osrednja bolnišnica je edina v državi, ki že približno petnajst let, kolikor traja gradnja, nujne
bolnike in poškodovance obravnava »na gradbišču«.
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Slovenska politika ustavlja kitajskega zmaja
delo.si/gospodarstvo/novice/slovenska-politika-ustavlja-kitajskega-zmaja

Ljubljana – Kitajce v Sloveniji zanimajo veliki posli, a slovenska politika jih pri tem blokira; trenutno
kitajske gradbince pri gradnji drugega tira in Huawei pri omrežju 5G, pred leti je politika zavrnila
kitajske apetite po Luki Koper.
Nova uprava 2TDK, ki jo vodi Pavle Hevka, je kmalu po imenovanju na novo priznala sposobnosti
prijavljenih gradbincev za gradnjo drugega tira. Iz boja so izločili vse kitajske gradbince. Hevka je kot
vzrok navedel protikoronsko zakonodajo: »Skladno z omenjeno zakonodajo gospodarski subjekti iz
tretjih držav v postopku javnega naročila sodelujejo, če imajo države sklenjen večstranski ali
dvostranski trgovinski sporazum.« O odločitvi 2TDK bo presojala državna revizijska
komisija. Pritožila so se tudi kitajska podjetja. V pritožbi se bodo morda sklicevala tudi na sporazum
med Slovenijo in Kitajsko o gospodarskem sodelovanju, ki sta ga v času Janševe vlade leta 2007
sklenili državi. Pred dnevi pa je državna revizijska komisija v eni od odločitev zavzela stališče, da ima
naročnik pravico izločiti ponudnike iz držav, ki z Evropsko unijo nimajo podpisanega sporazuma o
odprtju javnih naročil. In Kitajska ga nima. Več o tej odločitvi Dkom pišemo v spodnjem okvirčku.

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

Odločitev, pomembna za drugi tir
Državna revizijska komisija je pred dnevi v eni od svojih odločitev zapisala, da ima naročnik pravico
izločiti ponudnike iz držav, ki z Evropsko unijo nimajo podpisanega sporazuma o odprtju javnih
naročil. Ta odločitev je predvsem pomembna v zvezi s prihajajočim odločanjem o pritožbi kitajskih
gradbincev zaradi izločitve iz gradnje drugega tira.
Pojasnimo zadnjo odločitev Državne revizijske komisije (DKOM), s katero je ta zapisala sodno
prakso, ki bo pomembna za prihodnja odločanja. DKOM je kot neutemeljen zavrnila zahtevek za
revizijo srbske družbe Ardok pri javnem naročilu za gradnjo radijskega sistema državnih organov po
standardu TETRA. Srbska družba se je pritožila, ker je naročnik, to je ministrstvo za notranje zadeve,
v javnem naročilu ponudnikom iz tretjih držav omejil možnost sodelovanja, »kar predstavlja kršitev
temeljnih načel javnega naročanja«. Ministrstvo za notranje zadeve je po drugi strani trdilo, da ima
možnost, da gospodarske subjekte tretjih držav, ki nimajo sporazuma o odprtju trga javnih naročil
EU, izključi. Takšno možnost namreč dajejo tudi smernice evropske komisije.
Senat DKOM je v sklepu zapisal, da ne morejo pritrditi navedbam srbske družbe, da naročnik nima
pravne podlage za takšno omejitev. Naročnik mora enako obravnavati gospodarske subjekte iz
evropskih držav in držav podpisnic mednarodnih sporazumov, kot je, denimo, sporazum o vladnih
naročilih (GPA). DKOM pritrjuje naročniku, da so ponudniki iz tretjih držav, ki nimajo podpisanega
sporazuma o odprtju trga javnih naročil z Evropsko unijo, lahko izključeni. Naročnik ima možnost,
ne pa dolžnost, te ponudnike izločiti, so zapisali: »To pomeni, da se o morebitnih omejitvah naročnik
lahko odloči sam, upoštevaje pri tem specifične okoliščine konkretnega naročila oziroma specifične
razmere na trgih javnih naročil.«
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FOTO: Jure Eržen/Delo

Zakonska omejitev tudi za Huawei
V podobnem protikitajskem duhu kot omenjena protikoronska zakonodaja je spisan tudi predlog
zakona o elektronskih komunikacijah, ki je bil do konca prejšnjega meseca v javni razpravi. Kot smo
poročali, predlog določa, da morajo mobilni operaterji pred izbiro dobavitelja opreme upoštevati
usmeritve vlade glede nacionalne varnosti ter pred izbiro dobavitelja zunaj Evropske unije dobiti
soglasje vlade. Ta bi s tem imela možnost, da bi predvsem kitajskemu gigantu Huaweiu in drugim
kitajskim dobaviteljem lahko preprečila sodelovanje pri gradnji slovenskega omrežja 5G. Predlog
zakona je še korak naprej od skupne izjave o varnosti omrežij 5G, ki je usmerjena proti Huaweiu in ki
sta jo avgusta podpisala slovenski zunanji minister Anže Logar in ameriški državni sekretar Mike
Pompeo. V Huaweiu so kritizirali določbe zakona o elektronskih komunikacijah: »Označevanje
katerekoli družbe kot 'tveganega dobavitelja' brez utemeljitve je protipravno in diskriminatorno.« Pri
tem ne želijo napovedovati prihodnjih korakov, če bo zakon sprejet. Lahko bi romal tudi na ustavno
sodišče, saj je pravnik Rajko Pirnat v pravnem mnenju za Huawei ugotovil, da so te določbe
protiustavne.
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Pred leti apetiti po Luki Koper

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

Na področju infrastrukture najdemo še tretji primer, kjer so kitajski interesi trčili ob slovensko
politiko. Kitajska stran je pred leti večkrat izrazila interes za Luko Koper, tako na obiskih v Sloveniji
kot na srečanjih z državami srednje in jugovzhodne Evrope v pobudi »17+1«. Več pogovorov med
kitajsko in slovensko stranjo je bilo med vlado Mira Cerarja, a je bilo stališče slovenske vlade, da
Luke Koper ne proda.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Kitajci sicer upravljajo številna evropska pristanišča in terminale; kitajsko podjetje se poteguje tudi
za koncesijo za upravljanje novega terminala v pristanišču Reka. Odprtost evropskih držav do
kitajskih naložb je različna; medtem ko so jih v nekaterih sprejeli bolj odprto, so v drugih zadržani in
so tudi z zakoni preprečili kitajske nakupe strateških podjetij.
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Ali je slovenska pot pravilna?

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

»Pri kitajskem kapitalu je treba biti izjemno previden. Pri tem ne gre le za vstop kapitala, ampak tudi
politike, novih navad in kulture,« pravi dr. Vladimir Prebilič s fakultete za družbene vede: »Kitajsko
gospodarstvo si je zastavilo pomemben cilj povečanja prisotnosti na evropskih tleh. Kitajska je
kapitalsko ena najmočnejših držav na planetu in ima dovolj denarja za nakup kritične infrastrukture,
ne le v ožjem pomenu železnic, telekomunikacij, elektrarn, ampak tudi pomembnih podjetij, kot je v
Sloveniji tudi Gorenje.« Pri kitajskem prodoru tudi v Evropo prek iniciative »en pas, ena pot« po
njegovem ne gre le za gospodarsko zgodbo in iskanje novega trga za kitajske proizvode, ampak je
pomembna tudi politična komponenta.

Vladimir Prebilič
Vladimir Prebilič, Fakulteta za družbene vede
Prav je, da smo pri vstopu Kitajcev v naš prostor previdni. Zelo natančno je treba analizirati pogoje,
pod katerimi nekdo prihaja v Slovenijo. Sicer pa Kitajska ne dela nič drugače kot ZDA ali kot smo
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delali Evropejci pred stoletji. Vendar se zdaj počutimo nelagodno, ker ta koncept kolonializma, ki
smo ga uporabljali proti drugim, zdaj Kitajci uporabljajo proti nam.
»Sledimo ameriškemu pristopu, pri čemer smo mestoma ostrejši. Pričakoval bi več pragmatizma in
manj gole politike, a ob previdnosti do kitajskih investicij,« pa o slovenskem pristopu pravi dr. Črt
Kostevc z ljubljanske ekonomske fakultete. »Nisem informiran, koliko nevarnosti je realne in koliko
je interesov zahodnih držav, ki jih rastoča kitajska ekonomska in politična moč moti. Nekaj je
obojega. Presojati bi bilo treba od primera do primera. Hrvaška izkušnja z gradnjo mostu na Pelješac
s kitajskimi izvajalci je pozitivna. Zavračanje zgolj na podlagi percepcije nevarnosti, ne pa odkrite
izkazane nevarnosti, je napačno,« pravi Kostevc in dodaja, da bi to utegnilo imeti dolgoročne
posledice za slovensko-kitajske odnose: »Odpovedujemo se kitajskemu kapitalu. Čez leta se bo
videlo, ali in koliko je Slovenija zaradi tega izgubila v primerjavi z drugimi državami.«

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

Črt

Kostevc
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Črt Kostevc, Ekonomska fakulteta
Prihod kitajskih državnih podjetij, na katera ima partija vpliv in prek njih izvaja zunanjo politiko, je
lahko nevaren. Vendar niso vsi sektorji enako občutljivi pa tudi pri občutljivih je treba presojati od
primera do primera. Odločili smo se za ostro zavračanje kitajskih investicij. A zaradi percepcije
nevarnosti v zraku smo se odpovedali kapitalu, ki bi prav prišel.

Največja naložba je Gorenje

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

Kitajce v Sloveniji zanimajo velike zgodbe, kar kaže tudi Hisensov nakup Gorenja, s katerim so kupili
tudi dostop na evropski trg bele tehnike. Za odgovor na vprašanje, kakšni lastniki so Kitajci za
Gorenje, bi morali primerjati sedanje Gorenje z Gorenjem, kakršno bi bilo brez Kitajcev. Tega ne
poznamo, a Gorenju pred prevzemom ni kazalo briljantno, pojasnjuje Črt Kostevc: »Čeprav je bil
medijski spin, da Kitajci čistijo podjetje in pustošijo po Gorenju, je vprašanje, ali se ne bi to zgodilo
tudi brez kitajskega lastništva.«

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
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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!

Pri tem omenimo, da so iz Gorenja poročali o rekordnih naročilih za drugo polovico leta, zato so
dodatno zaposlovali. Poleg tega Hisense na območju Gorenja napoveduje proizvodnjo televizorjev za
evropski trg, v kateri bodo v začetku prihodnjega leta odprli okoli 400 delovnih mest.
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Fundacija za šport podaljšala razpisa do 7.
decembra
Fundacija za šport (FŠO) je zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa za tri tedne podaljšala razpisa za
sofinanciranje športnih programov ter za gradnjo in obnovo športnih objektov za naslednje leto, ko bo na voljo 9,5
milijona evrov. Organizacije lahko sedaj svoje vloge oddajo do 7. decembra, je odločil svet FŠO.
Fundacija je za naslednje leto razpisala za 12 odstotkov več sredstev kot za letos, prvotni rok za oddajo vlog pa je bil 16.
november.
"Trenutne zdravstvene razmere, povezane s pandemijo koronavirusa, so ohromile delovanje vseh organizacij na
področju športa po svetu. Nič drugače ni v Sloveniji. Zaradi tega se je svet fundacije odločil, da rok za prijavo na javna
razpisa podaljša za tri tedne. To pa ne bo vplivalo na ocenjevanje vlog ter nato na nadaljnje sklepanje pogodb. FŠO bo
nacionalnim zvezam predvidoma februarja namenila sredstva za vrhunski šport, kot je bilo načrtovano, nato bodo sledili
drugi," je za STA pojasnil predsednik FŠO Aleš Remih.
Za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti, prireditev in promocije ter družbene in okoljske odgovornosti v
športu bo fundacija v letu 2021 namenila 7,125 milijona evrov.
Od razpisanih sredstev pa bo 2.375.000 evrov namenjenih za sofinanciranje programov športnih objektov ter površin za
šport v naravi v triletnem obdobju (2021 - 2023).
Fundacija veliko večino denarja dobi iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo Loterije Slovenije in Športne loterije. Tako kot
tudi sestrska Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki jo je, kot tudi FŠO, leta 1998
ustanovil državni zbor.

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

FŠO od Športne loterije dobi skupaj 80 odstotkov od koncesijskih dajatev, od Loterije Slovenije pa 20 odstotkov. Obratno
je pri Fihu.

19

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

04.11.2020
Wednesday,
Sreda,
06:54 06:54

Kazalo

https://www.sta.si/2827322/sibek-potresni-sunek-v-...

1/1

Šibek potresni sunek v bližini Žužemberka
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4.04 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,1. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 44 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Žužemberka.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili posamezni prebivalci Žužemberka, Drenja, Mačkovca pri Dvoru, Rapljeva in Vrbovca, so še sporočili iz Urada za
seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.
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Na Sevniškem v cestno infrastrukturo tudi letos
približno dva milijona evrov
V Občini Sevnica, kjer za vzdrževanje in prenovo cestne infrastrukture letno namenijo do dva milijona evrov, ob epidemiji
covida-19 tovrstno delo ni zastalo. Posodobitve cestne infrastrukture so bile tudi letos usmerjene v izboljšanje prometne
varnosti, je na današnji novinarski konferenci ob občinskem prazniku dejal župan Srečko Ocvirk.
Letos so se na Sevniškem lotili ureditve več križišč, preplastitev cest, ureditev odvodnjavanja in gradnje površin za
pešce.
Med večjimi projekti, ki jih je po zakonu o financiranju občin denarno podprlo gospodarsko ministrstvo, so na občini
navedli celovita rekonstrukcijska dela, ki so tekla na 200-metrskem odseku lokalne ceste v Lončarjevem Dolu. Ta skoraj
120.000 evrov vredna naložba je obsegala širitev cestišča z ureditvijo vodnega odtoka, zgraditev pločnika in opornih
zidov ter ureditev javne razsvetljave.
Na 230-metrskem odseku lokalne ceste Boštanj-Grahovica in na 60-metrskem priključku lokalne ceste Boštanj-Vrh pri
Boštanju so zgradili pločnik, uredili odtok in javno razsvetljave ter za ta dela odšteli dobrih 90.000 evrov.
Prenovili so tudi skoraj 600 metrov lokalne ceste Sevnica-Drožanje-Metni Vrh, pri čemer so zamenjali spodnji ustroj
vozišča, uredili odtok meteornih in zalednih voda, cestišče so razširili in ga na novo preplastili z asfaltom. Vsa tamkajšnja
dela so stala nekaj več kot 120.000 evrov.
Med večjimi infrastrukturnimi naložbami so opozorili še na rekonstrukcijo kanalizacije na sevniški Prvomajski ulici, ki je
obsegala tudi ureditev lokalne ceste Trg svobode-Prvomajska ulica, in sicer na odseku od Zdravstvenega doma Sevnica
do križišča nad Kopitarno Sevnica v skupni dolžini približno 400 metrov.

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

Dela so obsegala prenovo vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnjo
pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri zdravstvenem domu, ter cestne
razsvetljave. Naložba je terjala dobrih 300.000 evrov.
Sicer pa so med rednim letnim vzdrževanjem občinskih cest v Križišču prenovili most prek Mirne, Slovenske železnice pa
so prenovile železniški most prek Save, ki Sevnico povezuje z Mirnsko dolino. Hkrati so v Boštanju prenovili železniški
prehod.
Poleg omenjenih so na Sevniškem izvedli še več naložb v sanacije po naravnih nesrečah, za kar so skupaj odšteli nekaj
manj kot 120.000 evrov. Šlo je za sanacijo ceste Gradec-Čanjska gora, prepusta v Stržišču, brežine ob javni poti RoviščeBreška gora, plazovitega območja na javne poti Okič, brežine pod sevniškim gradom, brežine ob lokalni cesti BlancaPoklek, ki še ni končana, in utrditev terena ceste v Apnenik, ki tudi še poteka, so še zapisali v gradivu novinarske
konference.
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Študija potrdila izvedljivost umestitve predora
pod središčem Maribora
Študija izvedljivosti, ki jo je naročila Mestna občina Maribor, je potrdila možnost umestitve predora pod staro mestno
jedro. Predor bi potekal pod Slovensko ulico od križišča Gosposvetske in Vrbanske ceste na zahodu mesta do križišča
Titove ceste s Partizansko cesto in Prešernovo ulico na vzhodu v skupni dolžini 980 metrov.
Občina je naročila študijo v okviru iskanja rešitev za zmanjšanje obremenjenosti starega mestnega jedra z motornim
prometom.
V študiji, ki jo je izdelalo podjetje IRGO Consulting, je bilo po navedbah današnjega sporočila z občine ugotovljeno, da je
optimalna rešitev za zahodni obvoz v predor križišče Gosposvetske in Vrbanske ceste, za vzhodni uvoz v predor pa
križišče Partizanske in Titove ceste.
Prostor umeščanja vzhodnega uvoza je sicer prepoznan kot zahteven, zato bo obravnavan posebej. Iz tega razloga bo
občina preučila tudi možnost podaljšanja predora v smeri vzhoda do Mlinske ulice in Hitre ceste skozi Maribor.
Predor ima predvideno konkavno obliko z 10-odstotnim vzdolžnim naklonom na vstopno-izstopnih klančinah in 0,5
odstotka naklona na ostalem delu trase. Najnižja točka predora leži približno na polovici predora, kjer je prav tako
predviden ubežni rov na površino.
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Predor je zasnovan za prometno hitrost 50 kilometrov na uro oziroma 40 kilometrov na uro na vstopno-izstopnih
klančinah. Njegova podoba na vhodu in izhodu je oblikovno podrejena obstoječemu prostoru in objektom ter tako ne
izstopa. "Vidni elementi so premišljeno načrtovani in oblikovani na način, da izpolnjujejo funkcionalne in varnostne
zahteve, obenem pa imajo svoj arhitekturni karakter, ki sobiva z obstoječo okoliško arhitekturo," pojasnjujejo na občini.
Ocenjeno je, da so geološke razmere na območju predora dokaj homogene, tako da bi bilo predor mogoče v celoti izvesti
v sloju prodnatih aluvialnih sedimentov. Prav tako ga je po navedbah študije mogoče izvesti v skladu z zahtevami
veljavne uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in
Dravskega polja.
Na polovici razdalje predora pod križiščem Slovenske in Gledališke ulice bi bili združeni prostori za zbiralnik za odpadno
vodo, zbiralnik in črpališče za dreniranje objekta, stopnišče in dvigalo za ubežno pot z izhodom na prosto, kjer bi bila
pogonska centrala za napajanje predora. Zaradi izstopa na prosto in dostopanja do pogonske centrale bi objekt imel
predvidoma tri podzemne etaže in bi segal pritlično nad obstoječo raven terena.
Gradnja predora po navedbah občine ponuja tudi možnost učinkovite rabe geotermalne energije, saj bi predorska
konstrukcija kot energetska geostruktura ob uporabi toplotne črpalke lahko služila za ogrevanje in ohlajanje stavb na
površini ali v predoru, kar bi lahko občutno zmanjšalo njihove obratovalne stroške.
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Za nakup 13 zemljišč za potrebe CUDV Črna
namenjenih skoraj 330.000 evrov
Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je korak bližje uresničitvi že dlje časa načrtovanega
projekta deinstitucionalizacije, s katerim bodo okoli 70 stanovalcev iz centralne zgradbe preselili v 13 manjših
stanovanjskih enot v šestih koroških občinah. Za nakup zemljišč v teh občinah država namenja skoraj 330.000 evrov.
Vlada je namreč v torek na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni načrt razvojnih programov 20202023 uvrstila nov projekt, poimenovan Odkup zemljišč na Koroškem za potrebe CUDV Črna na Koroškem.
Ocenjena vrednost naložbe v nakup 13 zemljišč znaša dobrih 327.000 evrov z DDV. Sredstva za nakup bo zagotovilo
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so v torek sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.
"To za nas pomeni zeleno luč za odkup zemljišč," je za STA dejala direktorica CUDV Črna Dalja Pečovnik. Gre večinoma
za občinska zemljišča, ki so že znana, in sicer v občinah Mežica, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi
in Muta, medtem ko gre v Dravogradu za zasebno zemljišče.
Pečovnikova pričakuje, da bodo v kratkem podpisali pogodbe o nakupu zemljišč, sledila bo priprava gradbene
dokumentacije, nato pa bi lahko gradnjo, če ne bo kakšnih zapletov in nepredvidenih okoliščin, začeli spomladi prihodnje
leto. Zasnove projektov predvidevajo izgradnjo tipskih hiš, ki bodo prilagojene življenju in potrebam stanovalcev.
Preselitev stanovalcev iz centralne stavbe v Črni na nove lokaciji pa je predvidena do jeseni leta 2023.
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CUDV Črna je socialnovarstveni zavod, ki ima okoli 250 zaposlenih in skrbi skupno za več kot 300 uporabnikov - otrok,
mladostnikov in odraslih z motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami. Od tega jih okoli 150 biva v osrednji stavbi
v Črni, ki se že dolgo sooča z veliko prostorsko stisko, preostali pa že zdaj bivajo v ločenih bivalnih enotah oz. skupnostih
v Črni in drugih krajih Mežiške doline, tako da zavod že ima izkušnje z bivanjem uporabnikov v manjših enotah.
S preselitvijo se bo okoli 70 uporabnikov CUDV večinoma vrnilo v lokalno okolje, iz katerega sicer izhajajo. S tem se
bodo vanj lažje vključevali, bližje bodo svojcem, prav tako preselitev za uporabnike pomeni bolj neodvisno življenje in
večjo možnost izbir na različnih področjih življenja.
Celotni projekt deinstitucionalizacije CUDV Črna je ocenjen na slabih 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni
sklad prispeval dobrih 1,9 milijona evrov.
V CUDV Črna so s pripravami na izvedbo projekta nadaljevali tudi v času nedavnih kriznih razmer, ko so se spopadali z
obvladovanjem velikega žarišča okužb z novim koronavirusom med uporabniki in zaposlenimi. Doslej so v centru potrdili
več kot 130 okužb, od tega je trenutno aktivno okuženih še 12 nedavno potrjenih okužb med zaposlenimi, medtem ko
med uporabniki novih okužb v zadnjih dneh niso potrdili.
Za izvajanje projekta deinstitucionalizacije so v začetku septembra dodatno zaposlili 12 oseb, a so v času epidemiološke
krize nekaj na novo zaposlenih vključili tudi v reševanje nastalih razmer. Sicer pa projektna skupina z novimi zaposlenimi
pripravlja tudi vsebinski del deinstitucionalizacije, ki med drugim zajema pripravo uporabnikov na nov način življenja,
pripravo svojcev in lokalnih skupnosti, izobraževanja, iskanja možnosti za zaposlitve uporabnikov in podobno.
So pa tudi izkušnje z obvladovanjem okužb z novim koronavirusom potrdile pravilnost strategije deinstitucionalizacije
zavoda. "V velikih natrpanih stavbah je zelo težko zagotoviti, da se okužbe ne prenašajo z osebe na osebo. Menimo, da
z manjšimi stanovanjskimi skupinami in tudi manjšimi bivalnimi enotami nasploh lahko zamejimo množični prenos okužb,"
je izpostavila direktorica CUDV Črna. Zavzema se, da bi možnost bivanja v manjših enotah v prihodnjih letih zagotovili
vsem uporabnikom iz centralne stavbe v Črni.
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Gradnja tunela pod središčem Maribora je mogoča

ODPRI GALERIJO
Tako bi izgledal vzhodni uvoz v tunel pri Frančiškanski cerkvi

Igor Selan

04.11.2020, 11.33
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Gradnja tunela pod središčem Maribora je možna, je po trditvah mariborske občine pokazala
študija podjetja IRGO Consulting. Kot je znano, občina išče potencialne rešitve za prometne zagate na levem
bregu Drave, potem, ko je za ves promet zaprla prenovljeni Glavni trg in del Koroške ceste do tržnice, zaradi
česar se je na Mladinski, Maistrovi, Krekovi in še v nekaterih drugih ulicah v srediču mesta promet bistveno
povečal. Ker namerava občina po prenovi prihodnje leto za promet zapreti tudi Lent, je bilo iskanje
alternativne rešitve za promet v centru mesta nujno.

Kot izhaja iz sporočila občine, bi predor bil dolg slab kilometer, optimalna rešitev za zahodni uvoz v predor bi
bilo križišče Gosposvetske in Vrbanske ceste, za vzhodni uvoz pa križišče Partizanske in Titove ceste. Ker
bi slednji arhitekturno pomembno vplival na veduto Partizanske ceste, Trga svobode in Frančiškanske cerkve,
so ga v študiji identiﬁcirali kot posebno zahtevnega, zaradi česar ga bo občina skupaj s strokovjaki različnih
strok obravnavala posebej, preučila pa bo tudi možnost podaljšanja predora v smeri vzhoda do križišča
Partizanske z Mlinsko ulico oziroma do hitre ceste skozi Maribor (do stavbe nekdanjega Giga sporta).

Občina bo preučila tudi možnost podaljšanja predora v smeri vzhoda do križišča
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Partizanske z Mlinsko ulico oziroma do hitre ceste skozi Maribor (do stavbe
nekdanjega Giga sporta).

Kot še izhaja iz sporočila občine, naj bi bile geološke razmere na območju predora dokaj homogene, tako da
bi bilo predor mogoče v celoti izvesti v sloju prodnatih sedimentov, prav tako pa naj bi ga bilo mogoče v
celoti izvesti tudi v skladu z zahtevami uredbe o vodovarstvenem območju. Predor naj bi kopali s pomočjo
metode NATM (New Austrian tunneling method), saj naj bi ta omogočala največjo kontrolo stabilnosti izkopa
in omejitev vplivov na okoliško zemljino. Obenem naj bi gradnja predora ponujala tudi možnost učinkovite
rabe geotermalne energije. Z uporabo toplotne črpalke bi namreč predor lahko služil za ogrevanje in ohlajanje
stavb na površini, kar bi lahko občutno zmanjšalo njihove obratovalne stroške. Obenem bi
z geometralno energijo lahko ogrevali tudi strme vstopno-izstopne klančine, s čimer bi bila zagotovljena tudi
dodatna varnost v prometu.
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Bogato najdišče na Igu

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

dnevnik.si/1042942512/lokalno/ljubljana/bogato-najdisce-na-igu

Arheologi na Pungrtu na Igu, kjer sta predvidena prenova in prizidek zapora, od julija izvajajo
izkopavanja. Ta bodo predvidoma trajala do konca novembra, že doslej pa so se dokopali do nekaj
zanimivih najdb. »Gre za najobsežnejšo raziskavo prazgodovinskega gradišča v Sloveniji z odkritimi
ostanki stavb iz starejše železne dobe, mlajše železne dobe, iz rimskega in poznorimskega obdobja ter
srednjeveškega urejanja grajske okolice,« pravi Matjaž Novšak, direktor podjetja Arhej, ki vodi
izkopavanja.
Kot pojasnjuje raziskovalka Petra Vojaković, so na začetku prvega tisočletja pred našim štetjem, v
času starejše železne dobe, ljudje naselbine gradili na naravno dobro zaščitenih vzpetinah, ki so jih
obdali s kamniti obzidji. Na Pungrtu raziskujejo eno takšnih gradišč. Na severozahodnem delu so
odkrili več kot dva metra široko kamnito obzidje, zgrajeno v suhozidni tehniki, ki je bilo večkrat
obnovljeno, predvidevajo, da zadnjič v času mlajše železne dobe. Odkrili so tudi kamnite temelje
štirinajstih brunaric. »Predvsem je zanimiva razporeditev teh stavb. Deluje namreč kot plansko
načrtovana prostorska ureditev, s katero so objekte razporedili vzporedno z obzidjem, vmesne hodne
površine enakomernih širin pa tlakovali s kamnitim drobirjem in peskom. Tako dejansko lahko
prepoznamo ulice s funkcijo komunikacije in odvajanja meteornih voda s streh,« pravi Petra
Vojaković in dodaja, da so nad zadnjo teraso ohranjene sledi različnih objektov, odkrili pa so tudi
kamnito-zemljen zgodnji nasip, ki je služil kot obramba zgornjega dela gradišča.
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Deset hektarjev veliko najdišče
Kot pojasnjuje Petra Vojaković, med najdbami prevladujejo odlomki lončenine in kosi ožgane gline
oziroma hišnega ometa. »Najdbe keramičnih vretenc in uteži za statve nakazujejo tkalsko in
predilsko obrt, svinčen surovec, bronasti polizdelki, ostanki železove žlindre in druga orodja pa
kažejo na livarsko-kovaški značaj objektov na tem delu gradišča,« pravi in dodaja, da so odkrili tudi
dele noše – bronaste fibule ter keltske in rimske novce, ki nakazujejo, da je bilo gradišče na Pungrtu
poseljeno vsaj od 8. stoletja pred našim štetjem.
Doslej so na Igu našli več ostalin in drobnih najdb iz rimskega obdobja, ob gradnji stavbe ZRC SAZU
so na ledini na Marofu na primer raziskali del rimskodobnega grobišča in rimske ceste, razlaga Petra
Vojaković in pojasnjuje, da pa rimskodobno naselje še ni bilo raziskano. Zdaj so nad ostanki
železnodobnih stavb odkrili tudi rimskodobne in glede na do zdaj odkrite ostaline sklepajo, da je
rimska naselbina stala pod današnjo vasjo Ig, sočasno pa, da je bil poseljen tudi Pungrt.
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Matjaž Novšak pojasnjuje, da raziskujejo območje, veliko pol hektarja. Glede na potek obrabnega
zidu ocenjuje, da je celotno najdišče še precej večje, okoli deset hektarjev. Kot pravi, se za zdaj
navdušujejo nad »odlično ohranjenostjo odkritih struktur in količino najdb«. Pozimi jih bodo
očistili, pregledali in ovrednotili. »Šele takrat bomo dobili realno sliko odkritij in ne dvomim, da bo
šlo za precej pomembne ugotovitve,« pravi.
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Zakaj ob deževju zamaka, še ugotavljajo
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Gradnjo radovljiške knjižnice, ki se je vlekla dolga leta, so spremljali številni zapleti, ki pa se dve leti
in pol po selitvi knjižnice v nove prostore še niso končali. Radovljiški mestni svetniki naj bi se ta
teden (v sredo) seznanili z napredkom pri popravilu strehe nove knjižnične stavbe, v kateri že dve leti
in pol od selitve med obilnejšim deževjem voda pronica na več mestih. Po zadnji sanaciji je glede na
gradivo za sejo kazalo, da je gradbenikom končno uspelo popraviti streho, a je zadnje deževje v
stavbo knjižnice spet prineslo deževnico, ki v notranjost ne sodi. »Vzroke za pronicanje vode še
vedno iščejo,« pravi direktorica knjižnice Božena Kolman Finžgar. »Sanacija še poteka in upamo, da
bodo vzroke za zamakanje, ki jih občina in izvajalci vztrajno iščejo, kmalu našli in jih odpravili,«
dodaja. Knjige in gradivo so sicer na varnem, takoj pod streho je namreč sejna soba, tudi ob stenah,
kjer voda pronica skozi fasado, ni knjižnih polic. »Škoda se dela na stavbnem pohištvu, težave
imamo s plesnijo,« opisuje.

Popravila se nadaljujejo
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Že maja je kazalo, da je gradbenikom uspelo odpraviti napake na stavbi, ki so povzročale zamakanje.
»Kljub sprva obetavnim rezultatom se je izkazalo, da so v mansardi objekta tudi po prvi sanaciji
ostala tri mesta zamakanja, zato je izvajalec pristopil k ponovni sanaciji. Točkovno zamakanje v sejni
sobi je bilo sprva sanirano z zamenjavo vtočnika, kar ni bil pravi vzrok za zamakanje. Drugi možni
vzrok, to je zamakanje skozi prezračevalne kanale, je izvajalec izločil s preplastitvijo kanalov in kap
ter vertikalnih jaškov, vendar ukrepi niso prinesli izboljšanja. Po izvedbi tesnostnega preizkusa na
delu strehe nad sejno sobo in pregledu vertikalnih zaključkov so bile odkrite dodatne napake in
preplastili so še del strehe ter dodali nove vertikalne zaključke. Po tem je v mansardi ostalo še eno
mesto zamakanja. A ker se zamakanje v sejni sobi ni ustavilo, čeprav je izvajalec izvedel uspešen
tesnostni preizkus na delu strehe, ki je bila sanirana, je izvedel še sanacijo odtoka z višjega nivoja
strehe in nato v celoti preplastil še ta del strehe in izvedel nove vertikalne zaključke. Vertikalne
zaključke je obnovil tudi ob instalacijskih jaških,« dosedanja popravila opisuje Eva Tomaževič, višja
svetovalka za gradbene zadeve na občini Radovljica, ki je pripravila gradivo za sejo.
Po besedah Tomaževičeve naj bi v teh dneh popravili še poškodovano stavbno pohištvo in odpravili
zamakanje na podest v drugem nadstropju, ki je po oceni izvajalca sanacije tudi posledica netesnosti
fasade. Sanirali bodo tudi strop kletne etaže, kjer se pojavlja zamakanje ob požarnem stopnišču. Tlak
so že odstranili in začeli urejati drenažo po vsej dolžini ploščadi pred stavbo.
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Skrbi jih upad branja med mladimi
V knjižnici upajo, da bodo lahko med novimi ukrepi ob epidemiji še vedno izposojali knjige in
gradivo, poudarja Kolman-Finžgarjeva. Knjižnica, ki sicer z 10 enotami deluje v štirih občinah in ima
nekaj več kot 10.000 članov, namreč sodi visoko nad slovensko povprečje. Vanjo je včlanjenih več
kot 30 odstotkov prebivalstva z območij, ki jih pokriva, vsak član si na leto izposodi vsaj 20 enot
gradiva, medtem ko je povprečje za Slovenijo za leto 2018, kamor sežejo zadnji podatki, nekaj manj
kot 12,5 izposojene enote gradiva na člana na leto.
»Skrbi nas, ker je v zadnjem času upadlo branje pri mladih, posebno občutno je bilo to maja in
junija. Upad je bil skoraj polovičen,« opozarja Božena Kolman Finžgar in dodaja, da bi moralo
izobraževanje na daljavo poleg osredotočenosti na šolske naloge spodbujati tudi branje, ki je osnova
za vse v življenju.
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Javna razsvetljava škodi zaščitenim pinijam
Nataša Hlaj

Istra

04. 11. 2020, 06.06
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V piranski enoti zavoda za varstvo narave zaskrbljeno spremljajo urejanje javne razsvetljave ob zaščitenem
pinijevem drevoredu na izolski strani obalne ceste. Prepričani so, da bosta način izvedbe in obseg del
dolgoročno zelo škodovala približno sto let starim drevesom.

V zavodu za varstvo narave ocenjujejo, da je glede na razpoložljivost prostora na obalni cesti izvedba del tik ob drevesih neutemeljena
in nepremišljena. Foto: Nataša Hlaj

IZOLA > “Na osnovi terenskega ogleda ugotavljamo, da gradnja močno ogroža ohranitev pinij, ki so bistveni
sestavni del naravne vrednote. Obstaja verjetnost, da se bo zmanjšala njihova vitalnost, da se bodo posušila ali pa
celo porušila zaradi zmanjšane stabilnosti. Do tega, da bodo posledice tudi vidne, lahko mine več let,” opozarjata
vodja piranske enote zavoda za varstvo narave Robert Turk in tamkajšnja višja naravovarstvena svetovalka Tina
Trampuš.
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Tina Trampuš (foto: Nataša Hlaj)

O pinijevem drevoredu
Odsek drevoreda ob obalni cesti je del večjega drevesnega kompleksa, ki so ga zasadili v prvi
polovici 20. stoletja in vodi mimo Izole, prek Strunjana vse do Portoroža. Zaradi izjemnih
dimenzij in oblike drevoreda je opredeljen kot naravna vrednota lokalnega pomena. Drevesno
zasaditev med Koprom in Izolo sestavlja 58 pinij. V preteklosti je bila ta številka nekoliko višja,
vendar so pri gradnji ceste na območju med Rudo in Izolo nekaj dreves odstranili.
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Nepremišljena izvedba del tik ob drevesih
Ocenjujeta, da je glede na razpoložljivost prostora na obalni cesti izvedba del tik ob drevesih neutemeljena in
nepremišljena. Obenem spomnita, da je drevored že nekaj časa v zelo slabem stanju. Pojasnjujeta, da so drevesa ob
desetletjih stalnih poškodb opešala.
Večina korenin, ki drevesom omogočajo, da pridobijo vodo in hranila, hkrati pa zagotavljajo stabilnost dreves, se je
razvila na območju cestne brežine, torej med asfaltno cesto z debelim tamponom ter obcestnim jarkom, v katerem
se občasno zadržuje voda, tudi morska.

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

Tina Trampuš, višja naravovarstvena svetovalka v zavodu za varstvo narave
“Obstaja verjetnost, da se bo zmanjšala vitalnost dreves, da se bodo posušila ali pa celo
porušila zaradi zmanjšane stabilnosti.”
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Še posebej problematični so prečni jarki, saj je izkop pri posameznih drevesih močno presekal in zmanjšal koreninski splet. (foto: Nataša
Hlaj)

Že lani so opozarjali na škodljive posege
Da lahko gradbena dela škodujejo pinijevemu drevoredu, so izolsko občino opozorili že lani, ko je pripravljala
projekt. “Kljub temu so s projektom nadaljevali in nas niso nič več vprašali. Da so začeli z deli, smo izvedeli iz
medijev. Res mi je žal, da ne uspemo vzpostaviti sodelovanja, saj bi lahko prišli do boljših rešitev. Verjamem, da bi
se lahko take vrste posegom oziroma škodi izognili, če bi le zadeve uskladili dovolj zgodaj,” je razočarana
Trampuševa.
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58 pinij sestavlja drevored med Koprom in Izolo

V javnem pismu izolskemu županu in nekaterim drugim službam sta podrobno nanizala številne pomisleke. Med
drugim so zapisali, da poteka izkop jarka za električno kanalizacijo na območju rastišč vseh dreves, še posebej
problematični pa so prečni jarki, saj je izkop pri posameznih drevesih močno presekal in zmanjšal koreninski splet.
“To lahko močno oslabi drevesa in njihovo vitalnost, še posebej, ker je bistveni ali celo edini del koreninskega
sistema razraščen prav v obcestni brežini,” opozarjata Trampuševa in Turk.

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

Menita, da bi bilo bolj smiselno, če bi napeljave namestili na severni polovici cestišča. Sicer pa predlagata tudi umik
obcestne ograje, ki se je ponekod zažrla v drevesno skorjo, ter odstranitev asfalta ob drevesih, s čimer bi jim
zagotovili boljše rastne pogoje.
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(foto: Nataša Hlaj)

Občina: “Drugače kot tako ni šlo”
In kako na očitke odgovarjajo v izolski občini? V uradu za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj
pojasnjujejo, da javne razsvetljave drugače kot tako ni mogoče namestiti zaradi kanalizacijskega voda in trase
Parenzane. Poleg tega pravijo, da z deli nadaljujejo na tak način, kot so jih začeli v sosednji koprski občini.
“Odločitvi, sprejeti pred nekaj leti, je v prvi vrsti botrovala prometna varnost. Če bi kolesarska steza potekala po
sredini, levo in desno pa bi bilo območje namenjeno pešcem, bi to privedlo do nevarnosti množičnega prehajanja
pešcev čez območje za kolesarje,” ocenjujejo.
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V zavodu za varstvo narave predlagajo umik obcestne ograje, ki se je ponekod zažrla v drevesno skorjo, kar škoduje pinijam. (foto:
Nataša Hlaj)

Zagotavljajo, da je način sanacije vozišča enak tistemu, ki so ga izvedli v strunjanskem pinijevem drevoredu in
dodajajo, da je tudi izvajalec del isti. “Prometni status obalne ceste je še vedno v fazi začasne spremembe
prometnega režima, zato so vsi posegi takšni, da še vedno omogočajo vzpostavitev prejšnjega prometnega
režima,” utemeljujejo odločitev. Kot v posmeh pa še pristavijo, da se “pri vseh novih naložbah usklajujejo tudi z
zavodom za varstvo narave.”
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Že letos bodo v ajdovskem parku postavili paviljon
Alenka Tratnik

Goriška

04. 11. 2020, 06.00

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

Za starim mestnim jedrom bo osveženo podobo dobil tudi Šturski park, ki ima status osrednjega ajdovskega
mestnega parka. Bolna in nevarna drevesa bodo odstranili in zasadili nova, obnovili bodo pešpoti, postavili
urbano opremo in igrala, park pa bodo z brvjo čez Hubelj povezali s sosesko C2. V okviru Moje pobude bo
občina v njem že letos postavila letni paviljon.

Ajdovci želijo osvežiti podobo Šturskega parka in mu dati nove vsebine. Foto: Leo Caharija

AJDOVŠČINA > Idej o tem, kako prenoviti podobo Šturskega parka in ga smiselno vključiti v mestno ogrodje, je
bilo v zadnjem obdobju kar nekaj, od precej ambicioznih v smislu gradnje novih mestnih vil do minimalističnih
posegov, s katerimi bi zeleno srce mesta v čim večji meri ohranili tako, kot je. Kaj pogrešajo v njem, so v okviru
projekta Moja pobuda povedali tudi Ajdovci, ki so med drugim predlagali, da bi vanj umestili igrala, vodne
elemente, kotičke za počitek, novo urbano opremo, umetniške skulpture in letni paviljon.

Ostaja osrednji mestni park
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Občinski svet je nedavno sprejel dispozicijo pozidave, ki ponuja okvir za načrtovane posege in prenovo 1,8 hektarja
velikega območja med Hubljem, Goriško cesto, stanovanjskimi bloki in gospodarsko cono. “S tem dokumentom
park ohranja status osrednjega mestnega parka, hkrati pa je to osnova za njegovo prenovo. Ta se bo izvajala v več
fazah,” je napovedala direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc. Njene vrednosti pa na občini v tej fazi
še ne morejo napovedati.
Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave
“V prihodnjem letu načrtujemo pridobiti gradbeno dovoljenje za brv čez Hubelj, ob Goriški
cesti pa bomo začeli urejati kolesarske in peš površine.”

Kot je napovedala direktorica občinske uprave, bo občina še pred koncem leta v parku postavila letni paviljon, s
čimer bo uresničila eno od idej iz projekta Moja pobuda. Izvedba bo stala 15.000 evrov. “Sledila bo izdelava
dokumentacije in izvedba ostalih dveh pobud, to sta postavitev vodnih elementov in umestitev skulptur. V
prihodnjem letu načrtujemo pridobiti gradbeno dovoljenje za brv čez Hubelj, ob Goriški cesti pa bomo v sklopu
celovite prenove komunalne infrastrukture pričeli urejati kolesarske in peš površine,” je še pojasnila Mojca Remškar
Planinc.

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

Nevarna drevesa bodo odstranili
Načrtovana prenova parka, vključuje tudi ureditev brežin ob Hublju in obnovo zasaditve. Občina je že pridobila
arboristično študijo z oceno stanja dreves in načrtom za odstranitev tistih, ki zaradi starosti ali bolezni predstavljajo
nevarnost, ta pa bodo nadomestili z novimi. Prenovili bodo tudi pešpoti in uredili še nekaj novih, parkirišče v
drevoredu bodo ohranili, pred stanovanjskimi bloki na vzhodnem robu parka pa nameravajo urediti novo dostopno
pot in dodatna parkirišča. Pred posegi bo v parku treba opraviti predhodne arheološke raziskave.
Občina z aktualnim načrtom v parku ohranja tudi območje centralnih dejavnosti in ob obstoječih objektih dopušča
tudi gradnjo novih, in sicer za turistične in gostinske dejavnosti, pušča pa si tudi odprta vrata za morebitno gradnjo
kulturnega doma.
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Po več kot desetih letih bodo dokončali hiše na
obrobju Divače
Helena Race

Srednja Primorska

04. 11. 2020, 06.01 , posodobljeno: 04. 11. 2020, 07.45

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

Vrstne hiše na obrobju Divače ob cesti proti Sežani bodo po več kot desetih letih oživele. Podjetje All In
Project bo dokončalo urejanje dvorišča in popravilo, kar so leta čakanja storila hišam, ter jih v kratkem
ponudilo v prodajo.

Soseska vrstnih hiš na obrobju Divače naj bi vendarle zaživela. Trenutno urejajo okolico in dovoze. Foto: Helena Race

DIVAČA > Vrstne hiše nasproti razdelilno-transformatorske postaje (RTP) Divača, v dveh nizih jih je skupaj 19, so
bile zgrajene že v letih 2008 in 2009, a soseske niso nikoli dokončali. Vsaj eno od hiš so pred več kot desetimi leti
tudi skušali prodati, a do zdaj so vse ostale prazne. Podjetjema, ki sta bili takrat zapisani kot investitorja na tabli na
gradbišču (Sanmak in As Bau), se naložba ni izšla, nepremičnin v krizi nista uspeli prodati. Pred dobrimi štirimi leti
pa je nedokončane vrstne hiše kupilo podjetje All In Project iz Sežane.
Zdaj mu je uspelo razplesti še klobčič hipotek, upnikov ter dražb in gradbišče je spet oživelo.
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130.000 evrov približno bo stala posamezna vrstna hiša v divaški soseski Pri lipi, nasproti RTP

Soseska Pri lipi
“Dokler ni bilo vse urejeno, se nismo želeli lotiti del. Zdaj pa končujemo z urejanjem okolice, dvorišča, dovoznih
poti, čistilne naprave. Zamenjali bomo še poškodovana okna in popravili še nekaj manjših stvari, ki so se v desetih
letih poškodovale,” pravita Matej Klun in Jani Benčina, ustanovitelja podjetja All In Project.
Koliko ju je naložba stala, ne želita govoriti. Sta pa soseski dala še novo ime, Pri lipi; za hišami namreč rastejo lipova
drevesa.

V bližini bo krožišče

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

Občina Divača se z Direkcijo za ceste in Elesom, upraviteljem RTP, dogovarja, da bi na delu
ceste, s katerega dostopajo do RTP in na nasprotni strani do novega naselja Divače, uredili
krožišče. To bi, v primeru da tako določijo na Direkciji, uporabljali tudi prebivalci soseske Pri
lipi, ki sicer že imajo urejen dostop nekoliko zahodneje, v smeri proti Sežani. Še pred
vzpostavitvijo krožišča pa bo občina, tako županja Alenka Štrucl Dovgan, preplastila
mestoma makadamsko pot do novega naselja Divače. Pobudo je dala občinska
svetnica Nives Skuk. LKF

Naprodaj še letos
Nekaj hiš naj bi bilo že prodanih, preostale bodo - po ceni približno 130.000 evrov - naprodaj še letos, ko bo
pridobljeno uporabno dovoljenje zanje, napovedujeta Klun in Benčina. Gre za vrstne hiše, s približno 180
kvadratnimi metri površine v pritličju, nadstropju in v mansardi, vsaka ima tudi svoje dvorišče, veliko približno 200
kvadratnih metrov. V notranjosti jih je treba še v celoti opremiti.
Čeprav so hiše deset let čakale, da jih kdo dokonča, naj jim to ne bi pustilo večjih posledic, razen nekaj razbitih
stekel in pokradenih pokrovov jaškov. Da je bila gradnja kakovostna, je ocenil tudi zapriseženi cenilec, ki je hiše
pred časom pregledal, ko jih je na dražbi ponujalo sodišče v postopku poplačila upnikov.
Tudi pomisleki o neugodni legi v neposredni bližini postaje RTP, ki so jih imeli nekateri v času gradnje vrstnih hiš, so
v več kot desetletju zbledeli. Medtem se je namreč Divača zelo povečala, z novimi hišami pa so pozidali parcele vse
do vrstnih hiš in RTP-ja.
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(zbirno) Slovenska podjetja zmanjšujejo
okoljski odtis tudi z umetno inteligenco
Čas branja: 2 min

0
04.11.2020 06:00 Dopolnjeno: 04.11.2020 23:00

Povzemamo vseh 28 prijav na letošnji razpis
okoljskih nagrad Časnika Finance in Eko sklada.

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

BORUT HOČEVAR
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Več iz teme:
okoljske nagrade >
Milan Krajnc >

Boris Jocić >
Steklarna Hrastnik >

Primus >

Inštitut za celulozo in... >

Vizija >

Na letošnji razpis okoljskih nagrad smo prejeli v kategoriji
okolju prijazen izdelek, storitev in postopek 23 prijav, v
kategoriji okolju prijazno podjetje štiri prijave in v kategoriji
mednarodno okoljsko partnerstvo eno prijavo.

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

V vse več projektov za zmanjšanje okoljskega odtisa so vključene
programske rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci. Povečuje
se tudi število projektov, pri katerih sodelujejo raziskovalne
ustanove, tako fakultete kot tudi inštituti. V podjetjih vključujejo
tudi takšne napredne tehnologije, ki so že na trgu, a zahteva
njihova uporaba veliko novega znanja.
Povzemamo (v abecednem vrstnem redu) letošnje prijave na
razpis okoljskih nagrad. Podrobneje jih predstavljamo na
spletnih straneh portala Okolje in energija in v prilogi časnika
Finance z istim imenom. Najboljše bomo nagradili na
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četrtkovem dogodku Okoljsko srečanje, ki bo letos potekal v
digitalni obliki.

Kategorija okolju prijazen izdelek, postopek ali
storitev
V Adrii Mobilu so razvili nov kompozitni material iz
reciklirane odpadne plastike. Ojačan je z vlakni iz starega
časopisnega papirja.
Na Biotehniškem izobraževalnem centru so pred kratkim
začeli poučevati naravovarstvo v EkoHiši BIC, leseni in skoraj

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

ničenergijski stavbi.
Odpadno embalažno plastiko iz skladišč komunalnih podjetij bi
lahko uporabili pri gradnji cest, je predlagal Boris Jocić iz
podjetja Bi-top.
Skupnost Dobro z dobrim se predstavlja kot skupnost, ki
prideluje, predeluje in trži v Sloveniji pridelano hrano.
Lupina nahrbtnika podjetja Donar je narejena iz recikliranega
filca, v katerem je 70 odstotkov odpadnega tekstilnega
materiala.

43

Finance.si
Država: Slovenija

04.11.2020
Sreda, 23:00

Kazalo

https://oe.finance.si/8967613/%28zbirno%29-Slovens...

4/7

Študenti ljubljanske fakultete za elektrotehniko so v okviru
mednarodnega projekta Nevidno življenje odpadkov razvili
pametni zabojnik za smeti.
V Fructalu so zmanjšali obremenitve okolja z embalažo,
izdelano z uporabo plastike iz sladkornega trsa, ki je reciklabilen
naravni material.
Komplet podjetja Gipo vključuje toplotno črpalko z velikim
letnim izkoristkom in veliko toplotno močjo sistema kotla na
pelete.
Na območju državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno

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

Brežice je podjetje Infra uredilo habitatno območje za
avtohtone želve sklednice.
V podjetju Insoil ponujajo storitve izobraževanja in seznanjanja
o možnostih in načinih regenerativnega, biološkega kmetovanja.
Inštitut GFS organizira dogodka Ljubljana forum in Urbani
forum, cilji in strategije pa so povezani tudi z naravo in okoljem.
Interenergovi kotlovnici v Lenartu k prihrankom pomaga
umetna inteligenca. Izdelali so samoučeči se sistem, ki
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napoveduje porabo toplote za 24 ur vnaprej.
Nova generacija Kronotermovih toplotnih črpalk je posebej
primerna za večje stanovanjske in poslovne objekte, za daljinsko
ogrevanje, izrabo odvečne industrijske toplote.
Mala čistilna naprava podjetja Kostak je rezultat razvoja nove
tehnologije čiščenja komunalnih odpadnih voda v individualnih
sistemih.
Hiša Lumar Primus-R 150 iEdition je prva stanovanjska hiša s
certifikatom Active House. Hiša potrebuje za ogrevanje in
hlajenje manj kot 15 kilovatnih ur na leto.

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

Matijaž Gostečnik iz Slovenj Gradca je na okoljski razpis
prijavil steklene skulpture za postavitev na prostem.
V podjetju Paradajz so iz odpadnih stebel paradižnika in v
sodelovanju z Inštitutom za celulozo in papir po
inovativnem postopku izdelali vrečko.
Milan Krajnc iz celjskega podjetja PIP-Z je na razpis za
okoljske nagrade prijavil dinamični model vodenja podjetij.
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V podjetju Semenič Transport predelujejo klasične
tovornjake na dvogorivno delovanje, kjer približno polovico
energije iz dizelskega goriva nadomestijo z zemeljskim plinom.
V Steklarni Hrastnik so prijavili štiri projekte: uporabo
vodika, pridobljenega z elektriko iz lastne sončne
elektrarne, zmanjšanje hrupa z matematičnim modeliranjem
pretoka zraka, temperature in pritiskov, trajnostno in
pametno stekleno embalažo ter programsko rešitev, ki
omogoča prožno upravljanje energije in optimizirano lokalno
proizvodnjo vodika iz obnovljivih virov.

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

Kategorija okolju prijazno podjetje
Poslanstvo podjetja Insoil je spodbujanje prehoda s
konvencionalnega, kemičnega kmetovanja na naravno
kmetovanje.
V družinskem podjetju Ipros so usmerjeni v trajnostno,
celostno in odgovorno poslovanje do družbe in okolja. Pri
razvoju in izdelavi produktov upoštevajo tudi življenjski cikel
izdelka.
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V Iskri izvajajo več projektov, s katerimi zmanjšujejo ogljični
odtis in optimizirajo porabo energentov. Med drugim so v
Kranju priklopili Teslino baterijo.
Vizija Steklarne Hrastnik je, da postanejo »navdihujoče,
najbolj trajnostno in najdonosnejše podjetje za proizvodnjo
vrhunske steklene embalaže na svetu«.

Kategorija mednarodno okoljsko partnerstvo
Podjetji Marles hiše in Porsche Slovenija sodelujeta pri
zagotavljanju polnilne infrastrukture za električna vozila v

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

individualnih, javnih in poslovnih objektih.

Več iz teme:
okoljske nagrade >
Milan Krajnc >

Boris Jocić >
Steklarna Hrastnik >

Primus >

Inštitut za celulozo in... >

Vizija >
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Kupe nepobrane odpadne embalaže bi lahko
porabili za gradnjo cest
BORUT HOČEVAR
borut.hocevar@finance.si

odstotkov denarnih sredstev.

preizkušanja po vsem svetu ta

Vladaje leta 2015 gradbenim

tehnologija omogoča boljše in

limerov, z razvojem zbiranja,
pranja, sušenja in drobljenja

brez neugod-

odpadne plastične embala-

za okolje. To po-

embalažno pla-

cestnim podjetjem naložila ob-

t rajnejše ceste

stiko iz skladišč komunal-

vezno uporabo odpadne plasti-

nih posledic

nih podjetij bi lahko upo-

ke pri izdelavi asfalta.

trjujejo MacReburjevi rezul-

že ter njeno vključitvijo v asfaltne mešanice zagotovil no-

številnih

tati študije iz Savdske Arabije
in Velike Britanije. Tehnologi-

va delovna mesta, država pa
bi prihranila več milijonov

Odpadno

rabili

pri gradnji cest, je

predlagal Boris

Jocič

Uporaba v

iz

državah

podjetja Bio-top.

V
0 dpadno plastiko

sestavlja

predvsem polietilen nizke in

visoke gostote, PELD in

PEHD.

Najboljše asfalte delajo z upora-

bo bitumenskih veziv, modifi-

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

ciranih s polimeri. Polimeri v

Veliki Britaniji od leta

2018

p onekod že uporabljajo reciklirano plastiko za gradnjo bolj-

ših, cenejših in trajnejših cest.
Inovativni startup MacRebur je
več milijonov ton odpadne plastike z odlagališč porabil za no-

jo podjetja so pri gradnji cest
uporabili še na Irskem, Slovaškem,

v Švici, Kanadi,

No-

ne

čiji in Čilu.

nost je nakup preizkušene tu-

ali

nakup

tuje tehnologije?

trskim odsekom ceste na ka-

interes bi v povezavi s tehno-

lifornijski univerzi v San Di-

loškim znanjem, na primer z
Visoko šolo za tehnologijo po-

Zgradil gaje Mac-

so tudi plastične vrečke, razne

egu

folije, ovojni materiali ter dru-

Rebur, kjer trdijo, da po letih

UCSD.

Pa pri nas?

Druga

mož-

Evropska ko-

misija oblikuje nove pogoje za

nosti asfaltov ter podaljšajo življenjsko dobo cestišč. Polimeri

so začeli z 250-me-

embalaže. Pridobili bi tu-

di trajnejše ceste.
j e tehnologije.

Lasten razvoj

ve in močnejše ceste.
ZDA

proračunskega denar-

vi Zelandiji, Avstraliji, Bahrajnu, Kuvajtu, Južni Afriki, Tur-

bitumenski mešanici izboljšajo mehanske in fizikalne last-

V

evrov

ja, ki ga porabi za odstranitev
nakopičene odpadne plastič-

črpanje denarja, v katerih ima

Javni in/ali zasebni

posebno mesto krožno gospo-

darstvo. Izkoristimo ta razpoložljiva okoljska sredstva, je še
pozval Boris

Jocič

v prijavi na

okoljski razpis.

gi materiali z deponij in odlaga-

lišč.

Po

sortiranju, pranju, su-

šenju in drobljenju postane ta,
prej neuporaben material primeren za mešanje z bitumnom

oziroma asfaltom.
V Indiji je uporaba plastike

pri gradnji cest obvezna

J ocič dodaja nekaj primerov
dobrih praks uporabe odpadne
plastike pri gradnji cest.
V Indiji so zgradili pet

tisoč

kilometrov cest, pri katerih asfalt vsebuje odpadno plastiko.
Na kilogram kamna dodajajo
50 gramov bitumna, ki vsebuje od 10 do 30 odstotkov odpadne plastike. Za vsak kilome-

ter ceste porabijo okrog milijon

plastičnih vrečk in tako prihranijo tono asfalta oziroma osem

Inovativni startup MacRebur je več milijonov ton odpadne
nas?
nove in močnejše ceste. Bi lahko tako ravnali tudi pri

plastike z odlagališč porabil za
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