Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 7. 12. 2020
Število objav: 16
Internet: 12
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 3
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0
potres: 2
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Za ogrevanje hiše in tople vode pičlih 20 evrov na mesec

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradnja pasivne montažne hiše, ki jo spremljamo že od maja, se približuje h koncu. Nedavno so vgradili tudi
ogrevalni sistem, ki obeta izjemno nizke stroške ogrevanja...

Naslov

Premogovnik Velenje podaljšal postopek prodaje nepremičnin in zemljišč

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ponudb prodaja zemljišče Podrožnik, površine skoraj 8700 kvadratnih metrov, ki je v naravi travnik oz. nepozidano
stavbno zemljišče, na katerem je možna gradnja enostanovanjskih ali večstanovanjskih objektov. Izhodiščna cena je
postavljena pri 310.000 evrov. Prav tako Premogovnik v Mozirju prodaja kompleks Žekovc,...

Naslov

Spirit prihodnji teden s spletno investicijsko konferenco

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Stabilnost - priložnost za rast v spreminjajočih se časih. Namenjena je tako potencialnim tujim kot slovenskim
investitorjem, osredotočala pa se bo na turizem, gradbeništvo in inovativne rešitve. Spletna konferenca, ki bo v sredo
med 10. in 13. uro, je zastavljena v treh vsebinskih sklopih, so pojasnili v javni agenciji Spirit....

Naslov

V Račah kmalu v gradnjo nove čistilne naprave

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za revizijo postopka oddaje javnega naročila za ta projekt je bil zavrnjen, zato je odprta pot za podpis pogodbe z
izbranim izvajalcem del in začetek gradnje. Ta se bo po besedah župana Branka Ledineka začela takoj po božičnonovoletnih praznikih. Vrednost investicije v novo komunalno čistilno napravo v Račah...

Naslov

Nemški WTE zavrača krivdo glede onesnaževanja Save v Kranjski Gori

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...večletna namigovanja, da je pogodba finančno in okoljsko škodljiva, izkazala za pravilna, saj so bile v reviziji
ugotovljene številne nepravilnosti pri gradnji in delovanju kanalizacijskega sistema. Za sanacijo infrastrukture in
vzpostavitev pravilnega delovanja je bil po Hrovatovih besedah potreben s strani...
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Naslov

Bohinj z novim arhitekturno zanimivim mostom

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mostom. Most na Rju, ki je izdelan kot pokrit lesen most, je del bohinjske kolesarske mreže. Vrednost novega mostu
in pripadajoče infrastrukture, katere gradnja je stekla v začetku jeseni in se zaključuje v teh dneh, je 460.000 evrov, pri
čemer Eko sklad prispeva 315.000 evrov. Projekt poleg izgradnje brvi za...

Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Ivančne Gorice

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 6. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 13.07 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 30 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Ivančne Gorice. Intenziteta
potresa v širšem nadžariščnem...

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 7. do 13. 12.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 6. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in razvoju, udeležence bo nagovoril vodja PEK Zoran Stančič. LJUBLJANA - Mednarodna spletna konferenca o
urbani mobilnosti, ki jo pripravlja Zavod za gradbeništvo Slovenije. (še 8.) BRUSELJ - Spletna konferenca o pravicah
ljudi v EU v naslednjem desetletju, ki jo pripravljata Agencija EU za temeljne pravice in Evropska...

Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 6. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...ki jim je tako ime, je 70, tistih, ki se tako pišejo, pa 38. LJUBLJANA - Seizmografi državne mreže potresnih
opazovalnic so ob 13.07 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 30
kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Ivančne Gorice. Potres so čutili posamezni prebivalci...

Naslov

(POGLED) Frane Adam s sodelavci: Kako hitreje obvladati epidemiološko krizo. Nekaj
okvirnih predlogov

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 6. 12. 2020

Avtor

Frane Adam

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo izvedeli, da je Slovenija "hotspot" epidemije? Kaj predlagamo? Menimo, da so ukrepi nezadostni v delovnem
okolju podjetij v predelovalni dejavnosti, gradbeništvu in nekaterih storitvenih dejavnosti. To je dognalo več anket
(NIJZ, Valicon). Delovna okolja so (ali postajajo) žarišča okužb, o tem ne more biti dvoma....
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Naslov

Prezračevanje: Kako pregnati virus iz zaprtega prostora

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Primož Knez

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...otrok in energetske izgube. Ali ne bi bilo smiselno namestiti čistilcev zraka s HEPA-filtri?« odgovarja Keber. Na poziv
ministrstva, naj se obrne še na inženirsko zbornico, dodaja: »Vaš predlog pomeni v najboljšem primeru zavrnitev, v
najslabšem pa norčevanje.« Razočaran je tudi Vilar, ki na razna ministrstva opozorila o...

Naslov

Oživljena kulinarična preteklost

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 12. 2020

Avtor

Toni Gomišček

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Oživljena kulinarična preteklost Sobota 06. 12. 2020, 06.59 Arheologe si predstavljamo kot tiste nebodijihtreba, ki s
svojimi izkopavanji zavlačujejo začetek gradnje avtocest in obnove mestnih jeder, ali pa kot pustolovce, ki širom po
svetu iščejo skrite zaklade preteklih civilizacij, pri čemer razrešujejo nemogoče...

Naslov

Usposabljanje kadrov

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 7. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 45 cm2

...Socialni dialog Usposabljanje kadrov Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala na GZS začenja niz
štirih dogodkov pod skupnim naslovom Dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SuSodCo....

Naslov

Kako pregnati virus iz zaprtega prostora

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 7. 12. 2020

Avtor

Primož Knez

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 1

Površina: 175 cm2

...zdravje so mu v odgovor poslali nekaj mednarodnih in domačih smernic o nujnosti zračenja, glede predlaganih
tehničnih rešitev pa so ga napotili na (!) Inženirsko zbornico Slovenije. Za kaj gre? Vse več raziskav potrjuje, da se novi
koronavirus širi tudi aerosolno, kar pomeni, da v zaprtih prostorih ostaja v zraku. Na nujnost zračenja...

Naslov

Kaj bo Vrtovec podpisal v Washingtonu?

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 7. 12. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 240 cm2

...pa tudi njena naslednica, sploh še ne bosta odločili o tem, ali bo Slovenija gradila NEK 2, kaj šele o tehnologiji v
njem. Slovenija naj bi se namreč o gradnji NEK2 odločila okrog leta 2027. Ker je proizvajalcev jedrske tehnologije na
svetovnem trgu relativno malo, pa je vendarle varno tudi napovedati, da bo Westinghouse...
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Naslov

Kako pregnati virus iz zaprtega prostora

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 7. 12. 2020

Avtor

Primož Knez

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 5

Površina: 769 cm2

...otrok in energetske izgube. Ali ne bi bilo smiselno namestiti čistilcev zraka s HEPA-filtri?« odgovarja Keber. Na poziv
ministrstva, naj se obrne še na inženirsko zbornico, dodaja: »Vaš predlog pomeni v najboljšem primeru zavrnitev, v
najslabšem pa norčevanje.« Razočaran je tudi Vilar, ki na razna ministrstva opozorila o...
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Zurnal24.si

Nedelja, 07:55
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https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

Za ogrevanje hiše in tople vode
pičlih 20 evrov na mesec

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

Avtor

Katarina Nemanič Mal

6. December 2020, ob 7:46

arhiv Gregor

Gradnja pasivne montažne hiše, ki jo spremljamo že od maja, se
približuje h koncu. Nedavno so vgradili tudi ogrevalni sistem, ki
obeta izjemno nizke stroške ogrevanja in priprave sanitarne vode
za štiričlansko družino.
Montažna hiša Marles

,

ki

jo gradita Nataša in Gregor

je

pasivna. Zato lahko realno

pričakujeta, da bodo stroški ogrevanja in priprave tople sanitarne vode,
predstavlja precejšen delež izdatkov,

v

ki v

klasičnih

njuni novi hiši nizki.
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https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

Iz

projektne dokumentacije strojnih inštalacij, energijske učinkovitosti hiše in drugih

dejavnikov,

ki

vplivajo na rabo energije

14 kWh/m² na leto. Izračun
Glede na to, da

je

je

v

hiši izhaja, da naj bi za ogrevanje potrebovali

narejen po metodi phpp,

ki je

predpisan za pasivne hiše.

hiša velika 135 kvadratnih metrov oziroma toliko

je

bivalne ogrevalne

površine, naj bi samo za ogrevanje na leto porabili 1890 kWh energije. Preračunano

v

ceno elektrike (0,17 evra/kWh, podatki SURS za 3. četrtletje), naj bi bil strošek približno
320 evrov na leto.

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

arhiv Gregor

Za ogevanje le 60 evrov na leto
Ker pa so že vgradili učinkovito toplotno črpalko,

ki

ima po podatkih ponudnika Orca

energija letno grelno število (SCOP) 4,62, bo poraba elektrike precej nižja. Zato, da bo
TČ zagotovila potrebno toploto, bo porabila

le

409 kWh elektrike, torej bo strošek

ogrevanja približno 60 evrov na leto.

Spremljamo gradnjo

Izbira proizvajalca: Le en
pričakovanja
Poudariti

je

treba, da gre za ocene,

ki

je

izpolnil vsa najina

so narejene ob predpostavki, da bosta Nataša in

Gregor hišo ogrevala na 21 stopinj Celzija. Vsako povišanje bivalne temperature pa
pomeni tudi povečanje rabe energije. Dejanska raba pa bo odvisna tudi od zunanjih
temperatur.
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Toplotna črpalka bo ogrevala tudi
sanitarno vodo, Za to pa naj bi na leto
porabila približno 1106 kWh, kar znese
približno 188 evrov. V notranjo enoto
toplotne črpalke

je

integriran 300-litrski

zalogovnik. Skupni strošek ogrevanja in
priprave tople sanitarne vode
arhiv Gregor

je

tako

ocenjen na 250 evrov na leto, torej nekaj

več kot 20 evrov na mesec.
V hiši sta že vgrajena talno ogrevanje in
inverterska toplotna črpalka Orca
zrak/voda
je

z

močjo 7,5 kW. Kot že rečeno

njen SCOP (sezonska učinkovitost)

4,62. Naprava brez pomoči električnih
grelcev deluje do zunanje temperature –
20 stopinj Celzija, hrup,
zunanja enota pa
Opremljena

je z

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

povezana tudi

s

je

ki

ga povzroča

izmerjen pri 62 dB.

napredno regulacijo,
pametno napeljavo

ki

v

bo

hiši.

Poleti bodo sistem lahko uporabljali tudi
za hlajenje hiše.

Spremljamo gradnjo

arhiv Gregor

Toliko stane manjša pasivna hiša
Talno gretje vgrajeno v dveh dneh
Sistem talnega gretja
nadstropju, druga
razvodi.

Ti

v

je

razpeljan

v

vseh prostorih in ločen

v

dve veji. Ena

pritličju, vsaka pa ima svojo razdelilno omarico

so povsod enakomerni,

zgornjem

katere potekajo

kopalnici so cevi talnega gretja položene nekoliko

le v

bolj gosto, pojasni Sebastjan Lončar

iz

je v

,

ki je

vgradil sistem ogrevanja.
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Vgradnja

je

potekala zelo hitro, za talno

gretje so trije monterji potrebovali en
dan, za vgradnjo in priklop toplotne
črpalke pa dva dni, pove Lončar. V
novogradnjah, kjer

je

za vgradnjo strojnih

inštalacij vse skrbno načrtovano in
pripravljeno, ta poteka zelo hitro, še
pove.
Delovanje toplotne črpalke so že
preizkusili, saj so jo uporabili za hitro in
intenzivno sušenje estrihov. Delovala
tri

je

tedne po posebnem protokolu, pri

čemer so po začetni temperaturi to vsak
dan nekoliko dvignili, potem pa po
določenih dneh začeli spuščati.
V hiši morajo

le

še priklopiti rekuperator,

cevi prezračevalnega sistema so že

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

razpeljane, potem pa družina lahko začne
načrtovati selitev. Že letošnje božične
praznike želijo preživeti

v

novi hiši,

je

povedal Gregor.

Spremljamo gradnjo

arhiv Gregor

Dolgo sta razmišljala, rekuperacija da
odločila.
Več o grednji in obnovi najdete tukaj

ali

ne. Tako sta se

.
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Premogovnik Velenje podaljšal postopek
prodaje nepremičnin in zemljišč
Premogovnik Velenje je podaljšal postopek prodaje nepremičnin in zemljišč, ki niso v neposredni povezavi z osnovno
dejavnostjo pridobivanja premoga. Gre za dve večji gradbeni zemljišči v Mozirju in enega v Velenju, predmet prodaje sta
tudi Restavracija Jezero ob Velenjskem jezeru in gostinski lokal Arkada v Velenju.
Kot so za STA povedali v Premogovniku, so razpisi za prodajo omenjenega premoženja odprti do prejema ustrezne
ponudbe. Objavljeni so bili že v spomladanskem času, a ker do poteka roka zbiranja ponudb aprila letos niso prejeli
ustreznih ponudb, so jih podaljšali.
"Trenutne razmere so tudi zaradi covida-19 nepredvidljive in lotevanje večjih projektov na strani investitorjev je tako pod
vprašajem," so še dodali v velenjskem rudniku.
V Mozirju Premogovnik Velenje z zbiranjem javnih ponudb prodaja zemljišče Podrožnik, površine skoraj 8700 kvadratnih
metrov, ki je v naravi travnik oz. nepozidano stavbno zemljišče, na katerem je možna gradnja enostanovanjskih ali
večstanovanjskih objektov. Izhodiščna cena je postavljena pri 310.000 evrov.
Prav tako Premogovnik v Mozirju prodaja kompleks Žekovc, ki se nahaja v bližini spodnje postaje nihalke Golte,
sestavljajo pa ga štiri parcele z 10.289 kvadratnimi metri površine. Izhodišča cena za to zemljišče znaša 200.000 evrov.

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

Zemljišče v Velenju, velikosti 2912 kvadratnih metrov, se nahaja v soseski Gorica. Po namembnosti je nepozidano
stavbno zemljišče, na katerem je možna gradnja stanovanjskih hiš. Lastništvo zemljišča si delita Premogovnik Velenje in
hčerinska družba HTZ. Izhodišča cena je določena v višini 119.000 evrov.
Kompleks Restavracija Jezero, ki se nahaja neposredno ob novem prireditvenem prostoru ob Velenjskem jezeru,
sestavljajo poslovni objekt in zemljišče skupne velikosti 7316 kvadratnih metrov. Poslovni gostinski objekt je bil zgrajen
leta 1982 in dozidan leta 1996, kasneje pa večkrat prenovljen. Po oceni premogovnika je objekt v zelo dobrem stanju,
površina objekta pa je 1406 kvadratnih metrov. Restavracija je sicer v najemu do konca maja prihodnje leto. Izhodišča
cena pa znaša 660.000 evrov.
Gostinski lokal Arkada, velikosti 165 kvadratnih metrov, se nahaja na Kidričevi cesti v Velenju. Tudi ta lokal je v najemu,
ki bo potekel prav tako konec maja leta 2021. Zanj pa je izhodišča cena določena v višini 200.000 evrov.
Prednost pri nakupu bo imel ponudnik, ki bo oddal ponudbo za celotni kompleks Restavracije Jezero in gostinskega
lokala Arkada.
Leta 2016 je Premogovnik Velenje prodal Hotel Oleander v Strunjanu za 1,28 milijona evrov. Kupilo ga je izolsko podjetje
Oleander Resort v lasti podjetnika Igorja Krumpaka.
Celjskemu Eurotasu so prav tako leta 2016 prodali Hotel Barbara v Fiesi; kupnina je dosegla 2,85 milijona evrov.
S Prvo osebno zavarovalnico pa je Premogovnik Velenje februarja 2016 podpisal pogodbo o prodaji Centra starejših
Zimzelen v Topolšici.
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Spirit prihodnji teden s spletno investicijsko
konferenco
Javna agencija Spirit Slovenija prihodnji teden pripravlja investicijsko konferenco z naslovom Slovenija: Stabilnost priložnost za rast v spreminjajočih se časih. Namenjena je tako potencialnim tujim kot slovenskim investitorjem,
osredotočala pa se bo na turizem, gradbeništvo in inovativne rešitve.
Spletna konferenca, ki bo v sredo med 10. in 13. uro, je zastavljena v treh vsebinskih sklopih, so pojasnili v javni agenciji
Spirit. Ti bodo podrobno obravnavali investicijske priložnosti v turizmu, v gradbeništvu in v inovativnih rešitvah prodornih
podjetij.
Namenjena bo tako potencialnim tujim investitorjem kot tudi slovenskim nosilcem investicijskih projektov. V vsakem
sklopu bodo udeleženci najprej dobili pregled posameznega področja, kasneje pa bo na okroglih mizah potekala
strokovna razprava. Dogajanje bodo spremljali dvostranski virtualni sestanki med sodelujočimi podjetji.
Turizem bo na konferenci predstavljen kot pomembna gospodarska panoga z multiplikativnimi učinki na številne druge
sektorje. Med investicijskimi priložnostmi na tem področju Spirit med drugim izpostavlja turistične resorte, hotele,
gradove, turistične centre in smučarska središča.
Izpostavljeni bodo tudi stanje in priložnosti v gradbeništvu, ki v zadnjih letih beleži stalno rast - Slovenija se uvršča med
države EU z največjo rastjo gradbenih del na letni ravni. Predvsem se bodo udeleženci dotaknili področja komercialne
gradnje.

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

Osvetlili bodo tudi inovativne rešitve prodornih slovenskih podjetij. Spirit pri tem poudarja, da je Slovenija vodilna med
državami centralne in vzhodne Evrope po številu skritih prvakov - zelo uspešnih inovativnih malih in srednje velikih
podjetij.
V javni agenciji so ob tem spomnili še, da so tuje neposredne investicije pomemben dejavnik gospodarske rasti države,
saj zagotavljajo njeno konkurenčnost in učinkovitost. Zato Spirit tudi v času epidemije covida-19 skrbi za aktivno
promocijo Slovenije kot zelene, ustvarjalne in pametne investicijske lokacije ter pridobivanje tujih neposrednih
investitorjev. Dogodki v tem obdobju potekajo v digitalni obliki.
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V Račah kmalu v gradnjo nove čistilne naprave
V Občini Rače-Fram bodo začeli graditi novo čistilno napravo. Zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila za
ta projekt je bil zavrnjen, zato je odprta pot za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del in začetek gradnje. Ta se bo po
besedah župana Branka Ledineka začela takoj po božično-novoletnih praznikih.
Vrednost investicije v novo komunalno čistilno napravo v Račah znaša več milijonov evrov, od tega imajo za projekt
potrjenih 1,4 milijona evrov evropskih sredstev.
"Revizijski postopek je bil sklenjen, sredi meseca bomo predvidoma podpisali pogodbo in potem ni več ovir, da začnemo
z delom," je za STA ta teden povedal župan. Gradnja naj bi trajala nekaj manj kot leto dni. "Pet let smo urejali papirje,
zgradili pa jo bodo v desetih mesecih," je dodal.
Zmogljivosti nove čistilne naprave bodo za več kot enkrat večje od obstoječih in bodo zadoščale za 9600 populacijskih
enot, po potrebi pa bo omogočena tudi razširitev. Nova naprava bo stala na lokaciji sedanje, ki obratuje že več kot 50 let
in je preobremenjena in dotrajana.
Zaradi čezmernega obremenjevanja okolja je inšpekcija za okolje in naravo po poročanju časnika Večer odredila občini,
da mora zgraditi novo čistilno napravo, vključno z zadrževalnikom čistilnega vala. To bi sicer morala storiti že do konca
leta 2018.

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

Novo napravo bo gradilo ljubljansko podjetje Hidroinženiring s partnerji za dobra 2,4 milijona evrov.
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Nemški WTE zavrača krivdo glede
onesnaževanja Save v Kranjski Gori
Po tem ko je kranjskogorska občina oktobra na dunajskem arbitražnem sodišču zmagala v sporu z nemško
multinacionalko WTE, katere podružnica je bila do leta 2016 koncesionarka kranjskogorskega kanalizacijskega omrežja,
se je sedaj na sodbo odzval tudi WTE. Zavrnil je trditve župana, da sta se zaradi ravnanja WTE v Savo stekala odpadna
voda in blato.
Kranjskogorski župan Janez Hrovat je ob sodbi ponovil stališče, da so se večletna namigovanja, da je pogodba finančno
in okoljsko škodljiva, izkazala za pravilna, saj so bile v reviziji ugotovljene številne nepravilnosti pri gradnji in delovanju
kanalizacijskega sistema.
Za sanacijo infrastrukture in vzpostavitev pravilnega delovanja je bil po Hrovatovih besedah potreben s strani občine
znaten finančni vložek, da je preprečila, da bi več tisoč kubičnih metrov neprečiščene vode in blata izteklo v dotoke reke
Save, kar naj bi se dogajalo v času, ko je s kanalizacijskim sistemom upravljal WTE.
Nemško podjetje v odgovoru piše, da so navedbe kranjskogorskega župana, da je zaradi neustreznega ravnanja podjetja
WTE v Savo steklo več tisoč kubičnih metrov odpadne vode in blata, napačne in zlonamerne. "Za te navedbe ne
obstajajo nikakršni verodostojni dokazi. Slednjega prav tako arbitražno sodišče ni ugotovilo v svoji odločbi," so zapisali v
WTE.

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

Pojasnjujejo, da je v kanalizacijskem omrežju Kranjska Gora, ki zajema več kot 72 kilometrov kanalizacije, še vedno v
uporabi približno dva kilometra starega mešanega sistema, in sicer na relaciji Jasna - Kranjska Gora, ki ga je koncesionar
le prevzel v upravljanje. "Ob nastopu prvega mandata župana Hrovata je WTE tudi predstavil primerno rešitev za ukinitev
problematike mešanega sistema, ki pa je žal župan ni sprejel," so navedli v WTE.
V samem centru Kranjske Gore so ob starem mešanem sistemu gradili nov ločen sistem za odvajanje fekalnih voda.
Občina se je naknadno odločila, da stari mešani sistem uporablja kot sistem za meteorne vode in ga spelje v vodotok
brez predhodnega čiščenja. Nekateri lastniki pa svojih objektov niso prevezali na ločen kanalizacijski sistem, pojasnjuje
WTE. Kot primer navaja kuhinjo osnovne šole po obnovi.
"Trditev, da je morala Občina Kranjska Gora porabiti zajetni znesek za odpravo pomanjkljivosti na kanalizacijskem
omrežju, za katere naj bi bil odgovoren koncesionar, ne drži. Ravno nasprotno, občina je porabila svoja sredstva za
odpravo svojih napak. V večini so se izvajala dela na odpravi napak na zasebnih zemljiščih, kar ni bila nikoli stvar
koncesionarja, prav tako kot tudi ne stvar občine, ampak lastnikov parcel oz. objektov, ki so bili na podlagi zakonodaje
dolžni priključiti svoje objekte na javni kanalizacijski sistem," so zapisali v WTE.
Navedli so tudi, da je celotno gradnjo omrežja nadzoroval nadzornik občine. WTE je, kot so navedli v podjetju, pred
predajo kanalizacijskega omrežja na lastne stroške izvedel tudi pregled celotnega omrežja in rezultate skupaj z analizo
predal občini. Stanje vseh naprav je bilo ocenjeno kot pozitivno, očitki občine na podlagi njihove revizije so bili tako
ovrženi, so prepričani v WTE.
Samo sojenje na arbitražnem sodišču se sicer ni nanašalo na omenjena vprašanja, ki so sprla občino in WTE. WTE je na
sodišču v dveh zahtevkih od kranjskogorske občine terjal povračilo davka na dodano vrednost za gradnjo
kanalizacijskega omrežja in povračilo domnevne škode, ki naj bi mu nastala zaradi zatrjevanega predčasnega
prenehanja koncesije. Skupaj sta zahtevka presegala 1,5 milijona evrov. Arbitražno sodišče pa je oba zahtevka zavrnilo
in v sporu pritrdilo stališčem občine, kjer so vztrajali, da do koncesionarja nimajo več nobenih obveznosti.
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Bohinj z novim arhitekturno zanimivim mostom
Bohinj se ponaša z novim arhitekturno zanimivim mostom. Most na Rju, ki je izdelan kot pokrit lesen most, je del
bohinjske kolesarske mreže. Vrednost novega mostu in pripadajoče infrastrukture, katere gradnja je stekla v začetku
jeseni in se zaključuje v teh dneh, je 460.000 evrov, pri čemer Eko sklad prispeva 315.000 evrov.
Projekt poleg izgradnje brvi za kolesarje obsega tudi izgradnjo mostovža in dostopne kolesarske poti na obstoječo
kolesarsko pot, ki vodi od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega jezera. Vključuje tudi ureditev počivališča in označitev
kolesarske povezave Kamnje - Bohinjska Bistrica. Nova brv, ki je dolga skoraj 40 in široka skoraj pet metrov, je
namenjena pešcem in kolesarjem.
Most, ki ga je oblikoval ljubljanski Atelje Ostan Pavlin, je koncipiran v smislu značilne tipologije pokritega oziroma
zaprtega mostu, ki se v različnih oblikah pojavlja na celotnem območju Alp. Spominja na sodoben kozolec nad vodo in na
ta način prispeva k sodobni alpski arhitekturi, ki se napaja neposredno pri načelih tradicije, so prepričani snovalci.
Zasnova mostu je bila zahtevna, saj je nivo terena na levem bregu Save za 2,7 metra višji kot na desnem, zato je bilo
treba zgraditi tudi 35 metrov dolg mostovž za spust z mostu. Arhitekturni biro je pripravil več možnih variant. Na občini pa
so se strinjali, da zgradijo most, ki ne bo le premostitev dveh bregov, temveč tudi arhitekturna ikona.
Zahtevna je bila tudi sama postavitev mostu, ki je sestavljen iz betonskih temeljev in stebrov ter jeklene konstrukcije, ki je
prekrita z lesom. Bali so se predvsem, kako bo s prevozom dolgih jeklenih nosilcev in velike konstrukcije skozi ovinke in
krožišča. Čeprav je bil projekt zahteven, pa ni prvi tovrsten, s katerim se je spopadla Gorenjska gradbena družba, ki je
leta 2018 zgradila tudi most za pešce in kolesarje čez avtocesto pri Šenčurju.

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

Novi most predstavlja razširitev kolesarskega omrežja, saj omogoča novo točko navezave na obstoječo kolesarsko pot.
Te pa ne uporabljajo le kolesarji, temveč tudi pešci in traktoristi. Most na Rju je bil sicer v preteklosti v Bohinju predmet
razprtij in debat, ali je sploh potreben. "Vesel sem, da je končno prevladala odločitev, da se most uredi," je izpostavil
bohinjski župan Jože Sodja.
Prepričan je, da je most velika pridobitev za kolesarstvo, za sam kraj in tudi Bohinj v celoti. "Je na zelo lepem mestu, kjer
se odpirajo vedute in kjer je prvi bližnji stik s Savo v Bohinju," je dejal župan. Verjame, da se bodo tudi same zasnove
mostu s streho, glede katere prav tako niso bili vsi prepričani, da je primerna za ta kraj, na koncu vsi navadili in most vzeli
za svojega.
V Bohinju nameravajo v prihodnjih letih skleniti krožno kolesarsko povezavo. Iščejo ustrezne projektne rešitve za
povezavo iz Senožet do obstoječe poti med Brodom in Bohinjsko Bistrico. V načrtu je tudi kolesarska povezava od Stare
Fužine do Ribčevega Laza. Izjemno pomembna pa bo prav tako načrtovana kolesarska povezava med Bledom in
Bohinjsko Bistrico.
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Šibek potresni sunek v bližini Ivančne Gorice
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 13.07 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 30 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Ivančne Gorice.

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 Muljave in Drašče vasi, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za
okolje.
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Tedenska napoved - Slovenija od 7. do 13. 12.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 7. do 13. decembra.
PONEDELJEK, 7. decembra
JERUZALEM - Premier Janez Janša bo na povabilo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na uradnem obisku v
Izraelu. Srečal se bo tudi s predsednikom Reuvenom Rivlinom, z zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem ter s
predstavniki različnih podjetij. Med drugim bodo razpravljali o ključnih zunanjepolitičnih temah ter nadaljnjem sodelovanju
na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence. (še 8.)
WASHINGTON - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo na povabilo državnega sekretarja ZDA Mika Pompea
obiskal Washington. Razpravljala bosta o aktualnih vprašanjih skupnega interesa ter o novih priložnostih za skupno
sodelovanje. Spremljal ga bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki bo na State Departmentu podpisal
memorandum o razumevanju v zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem. (še 8.)
LJUBLJANA - Izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o finančni razbremenitvi občin.
BRUSELJ - Virtualno zasedanje ministrov EU, pristojnih za telekomunikacijo in digitalizacijo, na katerem bodo med
drugim obravnavali predlog zakonodaje o uporabi podatkov, udeležil se ga bo minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
BRUSELJ - Virtualno neformalno zasedanje ministrov EU, pristojnih za potrošniško politiko, na katerem je predvidena
razprava o novi potrošniški agendi za obdobje 2020-2025, udeležil se ga bo gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
BRUSELJ - Zasedanje zunanjih ministrov EU, v ospredju bodo odnosi EU in ZDA ter razprava o strateški avtonomiji.

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

LJUBLJANA - Po kongresu DeSUS se bo novi predsednik stranke Karl Erjavec sešel z vodstvom stranke in s poslansko
skupino.
LJUBLJANA - Spletna konferenca ob zagonu programa Obzorje Evropa, nagovore bodo imeli evropska komisarka za
inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel, vodja PEK Zoran Stančič, gospodarski minister
Zdravko Počivalšek ter šolska ministrica Simona Kustec.
LJUBLJANA - Slovenska družboslovna konferenca o evropski demokraciji in razvoju, udeležence bo nagovoril vodja PEK
Zoran Stančič.
LJUBLJANA - Mednarodna spletna konferenca o urbani mobilnosti, ki jo pripravlja Zavod za gradbeništvo Slovenije. (še
8.)
BRUSELJ - Spletna konferenca o pravicah ljudi v EU v naslednjem desetletju, ki jo pripravljata Agencija EU za temeljne
pravice in Evropska komisija.
LJUBLJANA - Začetek preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih
snovi v prometu, ki jo pripravljata agencija za varnost prometa in policija. (do 31.)
TOREK, 8. decembra
LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se bo za zaprtimi vrati med drugim seznanila s
poročilom o izvedenem nadzoru na NPU.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kulturo bo na zahtevo poslanske skupine Levica obravnaval poziv k odpravi nepravilnosti in
zamud ministrstva za kulturo pri vodenju postopkov vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi in vlog za pridobitev pravice
do plačila prispevkov za socialno varnost. Na ločeni seji bodo razpravljali o odvzemu statusa samozaposlenemu v kulturi
Zlatanu Čordiću - Zlatku.
BERLIN - Virtualna ministrska konferenca o informacijski družbi, ki jo v okviru predsedovanja Svetu EU organizira
Nemčija, na kateri bodo virtualno podpisovali tudi Berlinsko deklaracijo. Udeležil se je bo minister Boštjan Koritnik.
BRUSELJ - Virtualno zasedanje ministrov EU za promet, na katerem bodo med drugim razpravljali o mobilnostnem
svežnju, udeležil se ga bo državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič.
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BRUSELJ - Virtualno zasedanje Sveta EU za splošne zadeve. Udeležil se ga bo državni sekretar na MZZ Gašper
Dovžan.
LJUBLJANA - Virtualni Dan slovenskega turizma o turizmu med in po covidu-19, uvodni govorci bodo gospodarski
minister Zdravko Počivalšek, direktorica STO Maja Pak in predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije Andrej
Prebil.
PTUJ - Seja kolegija županov Spodnjega Podravja, med drugim bodo obravnavali predlog spremembe nujnih
investicijskih vlaganj v vodovodni sistem Ptuj 2020-2021.
LJUBLJANA - Virtualna sklepna konferenca projekta za vzpostavitev lokalne pridelave ekoloških semen Semenjalnica z
nagovorom kmetijskega ministra Jožeta Podgorška.
LJUBLJANA - Akademski forum Nove univerze o vplivu covida-19 na prihodnje obrambne izdatke EU.
LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil tretjo oceno gibanja BDP v EU in območju evra za tretje letošnje četrtletje.
SREDA, 9. decembra
BRDO PRI KRANJU - Predvidoma redna tedenska seja vlade.
LJUBLJANA - Osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji v organizaciji KPK, nagovore bodo imeli
predsednik republike Borut Pahor, ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Simona Kustec in predsednik KPK Robert Šumi.
LJUBLJANA - Odbor DZ za pravosodje bo obravnaval letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč ter letno
poročilo Sodnega sveta RS za leto 2019.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zunanje zadeve bo na delno zaprti seji med drugim obravnaval pobudo za sklenitev
sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom.

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

LJUBLJANA - Odbor DZ za gospodarstvo bo obravnaval pobudo družbe Magistrat International za začetek postopka za
oceno ustavnosti zakona o trgovini ter zakona o dopolnitvah zakona o trgovini s predlogom za začasno zadržanje
izvrševanja predpisa.
LJUBLJANA - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za
finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo, se
bo za delno zaprtimi vrati med drugim dogovorila o delu.
LJUBLJANA - Seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog mnenja k noveli zakona o vrtcih.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo obravnaval predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi
afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.
LJUBLJANA - Uradni dogodek ob podpisu pogodbe o strateškem partnerstvu med družbo SŽ-Tovorni promet in češkim
EP Holdingom.
LJUBLJANA - Spletna konferenca Program projektov eProstor in slovenski Inspire dan, sodeloval bo tudi minister
Boštjan Koritnik.
LJUBLJANA - Globalna okrogla miza o umetni inteligenci in nacionalni digitalni konkurenčnosti, ki jo organizirata Boston
Consulting Group in Unesco Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco, udeležil se je bo tudi minister Boštjan
Koritnik.
LJUBLJANA - Okrogla miza v organizaciji evropskega poslanca Milana Brgleza (S&D) o slovenski družbi po covidu-19.
LJUBLJANA - Ob robu Svetovne konference o svobodi medijev virtualna ministrska okrogla miza o varnosti novinarjev,
udeležil se je bo državni sekretar na MZZ Stanislav Raščan.
LJUBLJANA - Spletna investicijska konferenca o priložnostih v slovenskem turizmu, gradbeništvu in inovativnih rešitvah,
ki jo pripravlja agencija Spirit.
LJUBLJANA - Virtualna okrogla miza v organizaciji Krke o razkuževanju površin za zaščito pred koronavirusom,
sodeloval bo tudi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec.
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LJUBLJANA - Novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije ob začetku vseslovenske akcije preventivnih
pregledov ustne votline.
LJUBLJANA - Pogovor o priložnostih za slovenska startup podjetja glede sodelovanja z izraelskimi podjetniki,
sodelovala bo tudi direktorica Slovenskega podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič.
LJUBLJANA - Spletni mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, udeležilo se ga bo 21 prevajalk in
prevajalcev iz 17 držav. (do 12.)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Milku Noviču, obtoženemu umora nekdanjega direktorja
Kemijskega inštituta Janka Jamnika.
ČETRTEK, 10. decembra
BRUSELJ - Vrh EU, ki se ga bo predvidoma udeležil premier Janez Janša. Obravnavali bodo sveženj za okrevanje,
brexit, razmere v Turčiji, podnebne cilje in razmere glede covida-19. (še 11.)
RIM - Zunanji minister Anže Logar bo na obisku v Rimu, kjer se bo srečal z italijanskim zunanjim ministrom Luigijem Di
Maiom. Med drugim bosta razpravljala o ukrepih za soočanje s pandemijo ter o regionalnem sodelovanju in sodelovanju
na Jadranu. Rim bo obiskal tudi kmetijski minister Jože Podgoršek, med drugim se bo sestal z vodilnimi predstavniki
italijanskega ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo.
FRANKFURT - Seja sveta Evropske centralne banke, na kateri bodo zaradi razmer, povezanih s pandemijo,
najverjetneje sprejeli spremembe monetarne politike.
LJUBLJANA - Virtualno zasedanje Generalne skupščine Strategije EU za alpsko regijo. Udeležil se je bo državni
sekretar na MZZ Gašper Dovžan.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo seznanil s poročilom o stanju kmetijstva, živilstva,
gozdarstva in ribištva v letu 2019.

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

LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor javnih financ in odbor DZ za zadeve EU se bosta na skupni seji seznanila z
letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2019.
LJUBLJANA - Mandatno-volilna komisija DZ bo med drugim obravnavala predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja
mandata članu programskega sveta RTVS.
LJUBLJANA - Dan fiziologije 2020, ki ga pripravljata Slovensko fiziološko društvo in Slovenska akademija znanosti in
umetnosti.
LJUBLJANA - Spletna razprava v organizaciji Kemijskega inštituta o nevarnosti koronavirusnih obolenj, pomenu
imunosti, cepivu in pomenu sledenja obolevnosti prebivalstva, sodelovala bosta tudi kardiolog Marko Noč in imunolog
Alojz Ihan.
LJUBLJANA - Mercator bo objavil gospodarski načrt za leto 2021.
BRUSELJ - Virtualno zasedanje Evropskega foruma za umetno inteligenco, uvodni govornik bo minister Boštjan Koritnik.
LJUBLJANA - Okrogla miza Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja na temo preprečevanja nasilja nad
ženskami.
LJUBLJANA - Ustavna debata Nove univerze o vladavini prava v evropskem ustavnem prostoru.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil oktobrske podatke o zunanji trgovini in o industrijski proizvodnji.
PLANICA - S kvalifikacijami se bo začelo svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici. Z ekipno tekmo se bo
sklenilo v nedeljo.
LJUBLJANA - Začetek spletnega 36. festivala LGBT filma s projekcijo filma Parie Daryae. (do 20.)
LJUBLJANA - Mednarodni dan človekovih pravic.
PETEK, 11. decembra
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VATIKAN - Zunanji minister Anže Logar in kmetijski minister Jože Podgoršek bosta na obisku v Vatikanu. Med drugim se
bosta udeležila sprejema pri papežu Frančišku ter osvetlitve slovenske smreke na Trgu sv. Petra, Logar bo imel na
slovesnosti tudi nagovor.
LJUBLJANA - Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za pravosodje bosta na skupni
seji na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljala o javnosti sodb in vprašanju zaupanja v sodstvo.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance bo obravnaval predlog zakona o davku na motorna vozila.
LJUBLJANA - Virtualni pogovor s poslankami in poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije o aktualnih evropskih
temah, ki ga bo gostila Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.
LJUBLJANA - Nacionalna spletna kriminološka konferenca Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani z
nagovorom direktorja inštituta Aleša Završnika.
KOPER - Luka Koper bo objavila povzetek poslovnega načrta za 2021 in oceno poslovanja za letošnje leto.
SOBOTA, 12. decembra
Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
NEDELJA, 13. decembra
MOKRONOG - V občini Mokronog-Trebelno bodo potekale ponovne nadomestne volitve v občinski svet.

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

ROGAŠKA SLATINA - Napovedan je referendum o postavitvi razglednega stolpa v Rogaški Slatini.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v soboto ob opravljenih 3744 testih potrdili 1030 okužb z novim koronavirusom, je objavila
vlada. Delež pozitivnih testov je bil 27,5-odstoten. Hospitalizirana sta bila 1302 bolnika, od tega 197 na intenzivni negi,
kar je dva manj kot dan prej. V domačo oskrbo so v soboto odpustili 51 bolnikov, umrlo je 44 bolnikov s covidom-19.
LJUBLJANA - Mineva 30 let od podpisa sporazuma političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije
o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo. Še isti dan je bil nato sprejet zakon o plebiscitu, ki
je določil, da bo plebiscit glede samostojnosti potekal v nedeljo, 23. decembra 1990. Obletnico podpisa sporazuma so v
petek obeležili v predsedniški palači.
LJUBLJANA - Slovenski center PEN poziva vlado, da v najkrajšem času prekliče odločitev o predčasnem izbrisu raperja
Zlatka iz razvida samozaposlenih v kulturi. Prav tako poziva vlado, da prekliče prekinitev sofinanciranja dejavnosti
Slovenske tiskovne agencije, kakor tudi namere v zvezi z agencijo, razvidne iz predlogov sprememb medijske
zakonodaje.
KRANJ/LJUBLJANA - Zahodni del Slovenije je zajelo močno deževje, ob hkratnih višjih temperaturah in posledičnem
taljenju snega pa se ponekod na cestah pojavljajo velike količine vode. O težavah so poročali z Gorenjske in Notranjske,
policisti voznike pozivajo k previdnosti. V zahodni Sloveniji je povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, ti so
možni tudi drugje po državi. Na zahodu naraščajo vodotoki, na območju Julijskih Alp je v visokogorju velika nevarnost
snežnih plazov, zaradi okrepljenega juga je morje občasno poplavljalo obalo.

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

CELJE - Gledališče Celje praznuje 70. obletnico profesionalnega delovanja. Na današnji dan leta 1950 je Mestni ljudski
odbor Celje izdal odločbo o ustanovitvi mestnega gledališča. Prva premiera je bila marca 1951, sprva je bila v gledališču
zaposlena le ena igralka. Tekom let pa se je na celjskem odru preizkusila cela plejada slovenskih igralcev.
MARIBOR - Na 7. Evropskem prvenstvu v slam poeziji, ki se je zaključilo v soboto zvečer, je žirijo in občinstvo najbolj
prepričala Olza Olzeta iz Barcelone. Drugo mesto si je prislužil Lucerna do Moco iz Portugalske, tretje mesto pa je
zasedla slovenska predstavnica Eva Kokalj.
LJUBLJANA - Obeležujemo god sv. Miklavža. Po ljudskem izročilu je Miklavž ponoči obiskal otroke in jim pustil drobna
darila. Dogajanje so sicer letos prilagodili epidemiološkim ukrepom. Nekatere občine so se odločile za okrnjen program,
druge pa so sredstva namenile dobrodelnosti. Na državnem statističnem uradu so ob tem postregli s podatki o tem,
koliko je v Sloveniji Miklavžev. Tistih, ki jim je tako ime, je 70, tistih, ki se tako pišejo, pa 38.
LJUBLJANA - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 13.07 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude
1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 30 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Ivančne Gorice. Potres so
čutili posamezni prebivalci Muljave in Drašče vasi.
SV. ANA/PTUJ - V zbirnem centru CERO Gajke na Ptuju so v soboto zvečer zagoreli komunalni odpadki. Gasilci so
požar na površini 2000 kvadratnih metrov in v globini dveh metrov pogasili ter nato vso površino prekopali in pregledali s
termovizijsko kamero. V Slovenskih goricah pa je ponoči zgorelo ostrešje gospodarskega poslopja s krmo za živino in
stroji, živino pa so gasilci uspeli rešiti.
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Narasli vodotoki ponekod poplavljajo
Močne padavine, ki so zajele predvsem zahodno polovico države, že ves dan povzročajo težave.
več občin poročajo o naraslih vodotokih in poplavah. Največ težav so čez dan imeli na Obali,
Gorenjskem in Notranjskem. Na območju Ilirske Bistrice je narasli potok odnesel del ceste in
prekinil dostop do ene hiše. Vodotoki bodo še naraščali.

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

Fotografije 1/2
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Next

Zaradi močnega deževja bodo lahko danes poplavljali nekateri vodotoki v zahodni Sloveniji. (Fotografija je simbolična.) (Foto: Petra
Mlakar)

V zahodni Sloveniji danes že ves dan močno dežuje. Večinoma gre za močne nalive, saj je bila
meja sneženja sprva na okoli 1500 metrih nad morjem, zvečer pa se bo po napovedih
meteorologov spuščala. Na izpostavljenih območjih poplavljajo reke Dragonja, Gradaščica in Reka.
O poplavah meteornih voda po podatkih centra za obveščanje danes poročajo občani

iz

Kranjske

Gore, kjer je voda zalila več stanovanjskih hiš, in nekaterih drugih krajev na Gorenjskem, pa tudi

iz

Izole, Kopra in Pirana ter Notranjske.
Že dopoldne je pri naselju Stara Sušica v občini Pivka potok poplavil lokalno cesto. Delavci VGP
Drava Ptuj so

z

gradbeno mehanizacijo preusmerili strugo in s tem odpravili poplavljanje cestišča.

Pomoč so nudili tudi prostovoljni gasilci in civilna zaščita.
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Popolne je pri zaselku Šmagur

v

občini Ilirska Bistrica struga potoka poplavila makadamsko cesto

ter jo odnesla v dolžini več deset metrov. Člani občinske civilne zaščite so opravili ogled, sanacija
pa se bo pričela takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Trenutno je zato onemogočen dostop do
enega stanovanjskega objekta, kažejo podatki centra za obveščanje.
V naselju Studeno v občini Železniki se je popoldne hudournik pričel razlivati čez regionalno cesto
Škofja Loka-Železniki, posredovali so delavci Gorenjske gradbene družbe. V naselju Dvorska vas v
občini Radovljica je voda
preusmerili tok vode

Težave tudi

iz

v

iz

potoka tekla v klet hotela. Tudi tam so posredovali gasilci,

potoka in

iz

ki

so

kleti izčrpali manjšo količino vode.

prometu

Narasle vode in plazovi ponekod ovirajo promet. Po podatkih prometno-informacijskega centra za
državne ceste, objavljenih okoli 17. ure, je cestišče poplavljeno na glavni cesti Pivka-Ilirska Bistrica,
kjer je cesta zaprta za ves promet pri Dolnji Bitnji. Zaprti sta tudi cesti Seča-mejni prehod Sečovlje
in Sečovlje-Dragonja, na cesti Jagodje-Izola pa poplave močno ovirajo promet.
Zaradi zemeljskega plazu je za ves promet zaprta cesta Kropa-Dražgoše pri Jamniku.
Reke in vodotoki

v

zahodni polovici države bodo tudi zvečer in v noči na ponedeljek zaradi

kombinacije močnih padavin in taljenja snega močneje naraščali. Najprej predvsem
jugozahodnem delu države, zvečer in ponoči pa ponovno tudi drugod

v

v

zahodni in delu osrednje

Slovenije. Ob tem se bo še več rek razlivalo v manjšem obsegu, posamezne reke pa bodo tudi

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

poplavljale, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Naraščanju rek še
Ponoči se bo

v

ni

videti konca

zgornjem toku pričela razlivati tudi Drava. V ponedeljek čez dan bodo še naraščale

reke s kraškim zaledjem na Notranjskem in Dolenjskem ter Sava in Drava v spodnjem toku. Sava
se bo v srednjem toku razlivala na običajnih izpostavljenih območjih. Zmerno bodo narasle tudi reke
v

večjem delu vzhodne Slovenije. Po prehodnem upadanju bodo v torek reke na zahodu države

ponovno naraščale, še opozarjajo hidrologi na Arsu.
Na območju Julijskih Alp se bo v visokogorju nevarnost snežnih plazov prehodno povečala na 4.
stopnjo, sicer pa bodo padavine ponoči od zahoda prehodno ponehale.

Na vzhodu še večinoma suho, drugod bo občasno
deževalo
Danes bo oblačno in po nekaterih nižinah megleno. Dež se bo na zahodu okrepil in se popoldne
postopno

širil

proti vzhodu. Ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Najvišje dnevne temperature bodo

od 3 do 9, na Primorskem do okoli 15 stopinj Celzija. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli
1500 metrov in se bo proti večeru spuščala. Večji del dneva bo ob morju pihal okrepljen jugo,
ponekod v notranjosti Slovenije pa veter vzhodnih smeri. Ponoči se bo dež umikal proti
severovzhodu, v višinah se bo nekoliko ohladilo.
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V Italiji in

plazov

Avstriji zaradi obilice snega velika nevarnost

Iz delov Avstrije in Italije poročajo o velikih količinah novozapadlega snega in nevarnosti plazov.
Razmere so nevarne predvsem na vzhodu avstrijske zvezne dežele Tirolska ter

v

delih

italijanskih Dolomitov, kjer so razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti plazov, prelaz Brenner je zaprt.
Hude poplave so prizadele Italijo. V severni pokrajini Modena je bregove prestopila reka Panaro,
zaradi česar so morali evakuirati več deset družin. Nevarno narašča tudi gladina reke Pad. V

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

deželi Benečija (Veneto) so morali gasilci danes posredovati že več kot 400-krat.
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Prezračevanje: Kako pregnati virus
prostora

zaprtega

iz

Novi koronavirus se dokazano širi kapljično, vse več pa je znanstvenih razlag, da na širjenje virusa
pomembno vpliva tudi aerosolni prenos, po domače, da virus v zaprtih prostorih ostaja v zraku, ki
ga dihamo. Priporočila odgovornih glede zračenja oziroma prezračevanja so za zdaj še precej
medla.

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

Fotografije 1/3

Previous
Next

Prezračevalni sistemi morajo biti nastavljeni tako, da se notranji zrak izmenjuje z zunanjim (na fotografiji prostori v enem od domov
starejših občanov). (Foto: Bojan Velikonja)

Nekdanji minister za zdravje in kolumnist Dnevnikovega Objektiva Dušan Keber je bil pri predlogu o
nameščanju prenosnih mehanskih čistilcev zraka
delcev v zraku,

v

s

HEPA-filtri,

ki

odstranijo več kot 99,9 odstotka

domove za starejše, šole in druge javne prostore za zdaj (še) neuspešen. Z

ministrstva za zdravje so mu

v

odgovor poslali nekaj mednarodnih in domačih smernic o nujnosti

zračenja, glede predlaganih tehničnih rešitev pa so ga napotili na

(!)

Inženirsko zbornico Slovenije.

Za kaj gre? Vse več raziskav potrjuje, da se novi koronavirus širi tudi aerosolno, kar pomeni, da

v

zaprtih prostorih ostaja v zraku. Na nujnost zračenja in ustreznega prezračevalnega sistema (nujno
povezanega z zunanjim zrakom in ne kot zaprti krog) zdaj končno opozarja Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO), pa tudi druge mednarodne institucije. Podobno tudi naš Nacionalni inštitut za
javno zdravje,

ki

je

v

začetku novembra objavil posebna navodila za prezračevanje prostorov zunaj

zdravstvenih ustanov. A Keber je prepričan, da je to premalo. »Prav je, da vladni govorec in drugi
sodelujoči na tiskovnih konferencah poudarjajo nujnost umivanja, razkuževanja, nošnje mask in
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izogibanja gneči v zaprtih prostorih, a bi sploh zdaj, ko smo vse več v zaprtih prostorih, ko čakamo,
da se odprejo šole, in ko smo izvedeli, da se virus najbolj širi v delovnih okoljih, morali še toliko bolj
poudarjati nujnost prezračevanja. Tako pa je fokus na kaznovanju zaradi nenošenja mask na
prostem,« je kritičen Dušan Keber.

Naredi

si

sam sistem?

O nujnosti prezračevanja v Dnevnikovih pismih bralcev večkrat piše tudi inovator Mitja Vilar

,

ki

je,

mimogrede, »odgovoren« ali vsaj soodgovoren za uveljavitev reševalca na motorju. Vilar opozarja
na nemški model »naredi

si

sam« prezračevalnega sistema, kot ga je javnosti predstavil

znanstvenik Frank Helleis z Inštituta Maxa Plancka, o čemer smo prav tako pisali
Objektiva

v

zadnji številki

rubriki Ljudje v Objektivu. Na kratko: če v nekem zaprtem prostoru prezračevanje ni

v

možno prek že obstoječih prezračevalnih, ogrevalnih ali klimatskih naprav

z

močnimi

filtri,

sta na

voljo dve možnosti. Prva je nakup mehanskih čistilcev zraka, druga pa postavitev lastnih sistemov
zračenja, kakršnega predlaga Helleis in je podoben sistemu kuhinjske nape.
»Čistilec zraka za sobo v domu za ostarele bi stal sto evrov, tak,
400. Prepričan sem, da bi

s

ki

takimi ukrepi lahko bistveno pripomogli

bi pokril celo učilnico, pa kakih
k

preprečevanju širjenja

virusa,« je povedal Dušan Keber. Poudaril je še, da je NIJZ navodila za zračenje res izdal v začetku
novembra, a je podrobna navodila za strokovno javnost za ravnanje v domovih za starejše in drugih
podobnih ustanovah izdal šele prvega decembra. V njih piše, da je treba prostore vsako uro zračiti
za deset minut. Podobno je v šolah, vrtcih… »Zastavlja se vprašanje, kaj pomeni tako intenzivno
prezračevanje v zimskem času – poleg toplotnega neudobja – za zdravje odraslih in otrok in
energetske izgube. Ali ne bi bilo smiselno namestiti čistilcev zraka s HEPA-filtri?« odgovarja Keber.

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

Na poziv ministrstva, naj se obrne še na inženirsko zbornico, dodaja: »Vaš predlog pomeni v
najboljšem primeru zavrnitev, v najslabšem pa norčevanje.«
Razočaran je tudi Vilar,
mesecev, prvi odgovor
odgovora,

ki

ki
z

na razna ministrstva opozorila o nujnem prezračevanju pošilja že devet
ministrstva za zdravje pa je dobil ta teden. Zanimivo: gre za kopijo

so jo poslali že Dušanu Kebru… »Vaše pismo je šokantno. Po vsem, kar ste dobili, za

rešitev dela težav kot odgovor pošiljate eno stran spletnih naslovov za zmanjšanje širjenja
epidemije,« je ministrstvu odgovoril Vilar.

Previdno pri nameščanju naprav!
Nekaj vprašanj o tej temi smo tudi mi naslovili na ministrstva za zdravje, za šolstvo in za delo ter na
NIJZ. S šolskega ministrstva odgovarjajo, da se v šolah in vrtcih zavedajo pomena zračenja
prostorov, tako da jih že zdaj redno zračijo: »O predlogu, o katerem sprašujete, smo premalo
informirani, da bi vam lahko konkretneje odgovorili.« Na ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti pozdravljajo predloge,

ki

bi pripomogli

k

obvladovanju epidemije:

»Dodajamo, da smo v PKP5 določili pravno podlago za sofinanciranje sredstev za dezinfekcijo,
med katera uvrščamo tudi aparate. Merila in vsebina navodil za izvajalce so v pripravi.«
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Z ministrstva za zdravje na vprašanje, ali bodo pomen zračenja javno bolj poudarjali, niso
odgovorili. So pa pojasnili, da prezračevanje priporočajo, glede prezračevalnih sistemov pa, da
morajo biti nujno nastavljeni tako, da se notranji zrak izmenjuje
kakršnih koli naprav pa naj se opravi posvetovanje

s

z

zunanjim. »Pred nameščanjem

pristojno službo. Nepremišljeno nameščanje

nepreverjenih naprav lahko poveča tveganje prenosa povzročiteljev bolezni.«
Tudi na NIJZ prezračevanje »zelo podpirajo« in se strinjajo, da mora biti urejeno
» Prezračevanje je lahko tudi mehansko,
strokovnjak,

ki

ki

skladu

v

z

navodili:

je tudi lahko zelo učinkovito. Načrtovati pa ga mora

pozna tudi prostor, velikost tega prostora, število ljudi.«

Primož Knez

ECDC: Prezračevanje del nujne strategije
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je sredi novembra izdal
dopolnjeno različico zelo natančnih navodil, kako sistemi ogrevanja, zračenja in klimatskih
naprav učinkovito znižujejo možnost okužbe s covidom-19 v zaprtih prostorih. Seveda, naprave
morajo biti dobro vzdrževane ter opremljene z ustreznimi

filtri.

Poudarjajo tudi, da je v zaprtih

prostorih treba upoštevati in hkrati uveljavljati več zaščitnih ukrepov. Poleg zračenja
(mehanskega ali zgolj z odpiranjem oken) še skrb za čim manjše število ljudi

v

prostoru,

ki

se

v

njem zadržujejo kar najmanj časa, in samozaščito (maske, umivanje rok, dezinfekcija površin).
Le kombinacija vseh ukrepov je lahko učinkovita. Konkretno pa pri mehanskem zračenju
navajajo, da je dober pokazatelj dobrega zračenja nižanje CO2, da naprave ne smejo biti
obrnjene neposredno v ljudi (recimo

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

prostor zasede (recimo

v

v

trgovke) in da je treba naprave prižgati, še preden se

vrtcih, šolah). Navodila ECDC navajajo tudi, kateri

filtri

so najboljši, o

posebnih na novo postavljenih mehanskih ventilatorjih pa ni govora.

“Prezračevanje, prezračevanje”
Nemška kanclerka Angela Merkel je septembra po nekaj mesecih pritiskov nemških
znanstvenikov izjavila: »Prezračevanje je eden od najcenejših in najučinkovitejših ukrepov za
preprečevanje okužb.« O izjavi so se razpisali tuji mediji, Guardian se je recimo nekoliko pošalil o
pregovorni nemški obsesiji s prepihom, a vendarle prikimal Merklovi in nemškim strokovnjakom.
Časnik Spiegel je od takrat objavil več strokovnih besedil na temo prezračevanja. Enega je
podnaslovil Prezračevanje, prezračevanje, prezračevanje. Tudi tam so nekoliko šaljivo zapisali,
da bodo letos obvezna oprema šolarjev in učiteljev puloverji, kape in debele nogavice. V Nemčiji
so šole odprte. Vsako uro tudi njihova okna.
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Oživljena kulinarična preteklost
Sobota

06. 12. 2020, 06.59

Toni Gomišček
Arheologe si predstavljamo kot tiste nebodijihtreba, ki s svojimi izkopavanji zavlačujejo
začetek gradnje avtocest in obnove mestnih jeder, ali pa kot pustolovce, ki širom po svetu
iščejo skrite zaklade preteklih civilizacij, pri čemer razrešujejo nemogoče uganke in se
spretno izogibajo davno postavljenim pastem. In potem se zgodi Evropska noč
raziskovalcev, ko se nam predstavijo v čisto drugi luči. Kot družboslovci, ki nam znajo
povedati o preteklosti več kot kronisti “zgodovinskih” dogodkov, saj se z vsako najdeno
črepinjo in kostjo odpirajo nova spoznanja o življenju naših prednikov.
Dogodek Iz zemlje do mize in nazaj, ki je predstavljal prispevek Oddelka za arheologijo
Filozofske fakultete ljubljanske univerze v obsežen seznam dejavnosti, s katerimi so
družboslovci prejšnji teden stopili na plan, je zasnovala primorska rojakinja Manca Vinazza
doma iz Deskel.

,
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Manca Vinazza je asistentka na Oddelku za arheologijo, kjer vodi vaje iz arheološke
metodologije in arheološke keramologije. Študij jo je obenem s terenskim delom pripeljal do
želje, da bi v praksi preizkusila kuhanje na prazgodovinski način, za kar pa bi potrebovali tudi
posodje, kot so ga poznali v času pozne bronaste in zgodnje železne dobe. A da bi imeli tako
posodje, ga je bilo potrebno narediti, da pa bi bila izdelava čim bolj zgodovinsko dosledna, je
bilo potrebno narediti tudi peč za žganje gline.
“S staranjem ne rasemo več, toda kosti se stalno obnavljajo. Ene počasneje, druge
hitreje, tako da se v stegnenici ohranja zapis naših prehranskih navad zadnjih
dvajsetih let, v rebrih pa le petih.”
dr.

Tamara Leskovar, arheologinja

Nova kopije stare peči
“Vzor za peč smo dobili v peči iz mlajše bronaste dobe, kakršno smo še zelo dobro ohranjeno
našli na najdišču Oloris pri Dolnjem Lakošu v Prekmurju. Peč ima kupolo, dve odprtini za
dodajanje drv in posod ter dimnik, nima pa rešetke. Najprej smo naredili ogrodje iz leskovih
vej, ki smo ga obložili s glinenimi trakovi. Preden smo v njej začeli žgati posode, smo jo osem
ur sušili, potem je bila pripravljena za uporabo,” razlaga Manca Vinazza. Še bolj zanimiva je
bila izdelava posod, saj so bili takratni prebivalci naših krajev že tako vešči lončarji, da so
glede na namen posodja dodajali glini razne primesi, od kremena in apnenca do organskih
snovi. “Ene primesi so omogočale hitrejše segrevanje vsebine v posodi, druge so bolje
prenašale temperaturne šoke,” spoznavajo arheologi, ki lahko s pomočjo novih tehnologij
določijo tudi, kaj se je v kaki posodi kuhalo.

Drobne sledi starih navad
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V keramiki, katere glaziranje se je uveljavilo mnogo kasneje, so številne nevidne sledi,
predvsem pa lipidi, maščobe, ki jih znanstveniki analizirajo s pomočjo masne spektroskopije
in plinske kromatografije. Z najdenimi ostanki rastlin in živalskih kosti pridejo arheobotaniki in
arheozoologi do številnih zanimivih odkritij, tako da so na primer celo določili, kako je bil
sestavljen jedilnik v rudnikih kamene soli, na kateri je slonel razcvet Halštata. In, kar je še bolj
zanimivo, z analizo kosti človeškega skeleta lahko pridejo tudi do spoznanja, koliko je bil
“kilometer nič” veljaven že v davni preteklosti: seveda morajo za to analizirati tudi zemljo
okrog posameznih najdišč, ki jih vzamejo v precep.
“S staranjem ne rasemo več, toda kosti se stalno obnavljajo. Ene počasneje, druge hitreje, tako
da se v stegnenici ohranja zapis naših prehranskih navad zadnjih dvajsetih let, v rebrih pa le
petih. Tudi degeneracija kosti pove dosti, zobni karies, ki je ljudi mučil že od nekdaj, pa ne
pomeni, da so jedli preveč sladkarij, saj ga povzročajo bakterije, ki se hranijo z ostanki vseh
vrst ogljikovih hidratov, tudi škroba,” je v svojem prispevku k razumevanju prehrane preteklosti
povedala dr. Tamara Leskovar
.

Sporočilnost najdišč
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Najdišča nam torej ne potrjujejo zgolj spoznanja o davni naseljenosti naših krajev, ampak tudi
o načinu življenja. Znano arheološko najdišče na sotočju Soče in Idrijce potrjuje domnevo, da
so tam živeli “bogati” ljudje, ki so se že toliko ustalili na enem mestu, da so imeli brunarice
dekorativno ometane in da so jedli več domačih živali kot ulovljene divjadi. Redili so predvsem
drobnico in prašiče, tudi krave so že imeli, kokoši pa so prišle v naše kraje šele s Kelti, torej po
četrtem stoletju pred našim štetjem. Hrana je bila bolj raznolika, kot si danes mislimo, saj so
poznali in uporabljali več vrst žit, grah in grahor, čičerko in bob ter razno sadje, od
sredozemskih fig in grozdja do celinskih lešnikov in orehov.
V raziskovanje ostankov hrane in rekonstrukcijo prehranskih navad se je zakopala Polona
Janežič, arheologinja iz ljubljanskega Mestnega muzeja, ki ugotavlja, da so naši davni predniki
izjemno radi uporabljali lešnike, ki so jih zdrobljene dodajali tudi kruhu, ter drobne gozdne
sadeže, ki so jih primešali skuti in dobili jed, ki bi jo v gastronomskem žargonu uvrstili med
sladice. V sodelovanju z Manco Vinazzo sta poustvarili več jedi, pravzaprav pravo pojedino, ki
jo je sestavljala pirina enolončnica, mladi sir z zelišči, postrv v ohrovtovih listih, odeta v glino in
pečena v žerjavici, skuta z robidnicami, malinami in medom ter razni nekvašeni kruhki. Vse to
sta pekli in kuhali v posodah, narejenih v sklopu tega projekta. Od lončarskih in kuharskih sta
imeli zgolj to prednost, da se jima ni bilo potrebno zanašati zgolj na opazovanje plemena in
žvenket keramike, ampak sta uporabljali tudi termometre!

Kuhanje po prastarem
Posebno vrednost dogodku je dala kulinarična delavnica, pravzaprav natečaj ArheoMaster
Chef, ki je, zaradi koronavirusa, potekal bolj virtualno. Udeleženci so si morali domisliti
recepte, ki so mnogo starejši od babičine kuhinje, ter za njihovo izvedbo uporabiti sestavine in
tehnike, ki so bile dostopne takratnim ljudem. Kulinarični trikotnik, kot si ga je zamislil
strukturalni antropolog in etnolog Claude Lévi-Strauss, se je sicer skozi stoletja le malo
spreminjal, saj vse od začetkov uporabe ognja jemo kuhano (prenos toplote tekočina), pečeno
(prenos toplote zrak) in “pokvarjeno” hrano, pri kateri za spremembo poskrbijo bakterije ali
encimi. Napako je naredil zgolj tekmovalec, ki je v zanosu reklamnega sporočila, da je z
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vegeto vse boljše, uporabil ta koncentrat začimb, sicer pa so se vsi udeleženci držali času in
prostoru primernih tehnik in vsebin. Prvo mesto si je z latenskim kosilom (mlajše
železnodobnim) “pripekel” Tim Jarc ki je pripravil zelenjavo, meso in pivski kruh izpod peke,
za nameček pa spekel še nekvašene pirine hlebčke v krušni peči, na drugo mesto se je uvrstila
Tisa Gašparič z rimsko jedjo, ki so jo sestavljali drožni pirin kruh z brokolijem in feto ter
jagnječje zarebrnice s praženo rdečo peso in orehi, tretja pa je bila Ines Nabernik Bošnjak z
babilonsko pojedino, za katero je pripravila mesno obaro iz jagnjetine in brinovih jagod ter
dateljnove kroglice s pistacijami, ki so služile kot sladica. Tudi pra-pra-pra-pradedje so znali
dobro jesti!
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Socialni

dialog

Usposabljanje kadrov

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala na

GZS začenja niz štirih dogodkov
pod skupnim naslovom Dan za
krepitev usposobljenosti socialnih
partnerjev SuSodCo. Namen je
izboljšanje strateškega načrtovanja in komunikacijskih spretnosti

nacionalnih socialnih partnerjev,

ki izvajajo socialni dialog

na ravni

gradbenih dejavnosti v Bolga-
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riji,

Grčiji, na Hrvaškem, Cipru,

Madžarskem in v Sloveniji. Prvi
(virtualni) dogodek bo med 9.

in

16.

9. uri,

decembra z začetkom ob
razkril pa bo najnovejše

trende

in prihodnost

socialnega

dialoga ter vključevanje večletne-

ga programa socialnega dialoga
na nacionalni ravni. Vsebinsko
nadaljevanje tematike načrtujejo za april, junij in september
prihodnje leto.
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/ PREZRAČEVANJE

ZDRAVSTVO

Kako pregnati virus iz zaprtega prostora
Novi koronavirus se dokazano širi kapljično, vse več pa je

ustanov.

znanstvenih razlag, da na širjenje virusa pomembno vpliva

rec

tudi aerosolni prenos, po domače, da virus v zaprtih prostorih ostaja v zraku, ki ga dihamo. Priporočila odgovornih glede

in drugi

je, da vladni govo-

»Prav

sodelujoči

na

tiskovnih

konferencah poudarjajo nujnost umivanja, razkuževanja, nošnje

mask in

izogibanja gneči v zaprtih prostorih,

zračenja oziroma prezračevanja so za zdaj še precej medla.

a bi

/ Primož Knez

prtih prostorih, ko čakamo, da se od-

Nekdanji minister

za zdravje

in ko-

lumnist Dnevnikovega Objektiva
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A Keber je prepričan, da je

to premalo.

Du-

Za kaj

gre? Vse več raziskav potrju-

je, da se novi koronavirus širi tudi ae-

kar

da

zaprtih

prejo

sploh zdaj, ko

šole, in ko

virus najbolj

smo vse

smo

širi v

izvedeli,

delovnih

morali še toliko bolj

več v zada se

okoljih,

poudarjati nuj-

šan Keber je bil pri predlogu o na-

rosolno,

meščanju prenosnih mehanskih čis-

prostorih ostaja v zraku.

tilcev zraka s HEPA-filtri, ki

odstra-

zračenja in ustreznega prezračevalne-

na

delcev v

mask na prostem,« je kritičen Dušan
Keber. Nadaljevanje o s
Vse več raziskav potrjuje,

pomeni,

v

Na nujnost

Tako pa je fokus
nenošenja
zaradi

nost prezračevanja.

kaznovanju

zraku,

v domove za starejše, šole in

ga sistema (nujno povezanega z zunanjim zrakom in ne kot zaprti krog)

druge

javne

prostore za zdaj (še)
ministrstva za zdravje

zdaj končno opozarja Svetovna zdrav-

nekaj med-

druge mednarodne institucije. Podob-

tudi aerosolno, kar pomeni

narodnih in domačih smernic o nuj-

no tudi naš Nacionalni inštitut za jav-

da v zaprtih prostorih

no zdravje, ki je v začetku novembra
objavil posebna navodila za prezrače-

ostaja v zraku.

več kot

nijo

neuspešen.
so

99,9 odstotka

Z

mu v odgovor poslali

nosti

zračenja,

glede

predlaganih

tehničnih rešitev pa so ga napotili
na (!) Inženirsko zbornico Slovenije.

stvena

vanje

organizacija

prostorov

(WHO),

zunaj

pa

tudi

da se novi koronavirus širi

zdravstvenih
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Kaj bo Vrtovec podpisal v Washingtonu?
Ministra
senetljivo

tudi minister

spremlja

infrastrukturo Jernej
bo

Anžeta

zadeve

zunanje

za

v Washingtonu nekoliko pre-

Logarja

State

na

Četudi na

za

morandumom,

podpisal

Departmentu

memorandum o razumevanju v zvezi
s strateškim civilnim jedrskim sodeNekateri

lovanjem.

mediji

hiteli

so

napovedovati, da to pomeni, da bo
drugi
blok
(neuradno) načrtovani

Nuklearne elektrarne Krško

(NEK2)

podpora Janševe vlade ameriš-

ki jedrski industriji, pa memorandum
ni kakor koli zavezujoč. Za napoved,
da
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Westinghouse

bo

blok,
tem

je

glede na

projektom

gotovostjo lahko
ta

vlada,

lednica,

drugi

v zvezi

s

mnogo prezgodaj. Z
namreč trdimo, da

verjetno pa
sploh še

ali bo

tem,

opremil

postopke

ne

tudi njena nasbosta odločili o

Slovenija

gradila NEK

2,

kaj šele o tehnologiji v njem. Slovenija naj

bi

se

namreč

o

odločila okrog leta 2027.

gradnji
Ker

vajalcev

jedrske tehnologije

tovnem

trgu

relativno

vendarle varno
bo

na

sve-

pa

je

tudi napovedati,

da

Westinghouse

verjetno

NEK2

je proiz-

malo,

skupaj

sodeloval

opremo v NEK2.

Politična vstopnica

na

z

me-

z

dostopne na

Ta razkriva,

State Departmenta.

da

memorandum nekakšna neza-

je

drugimi

razpisu

civilno
jenja

jedrsko

jedrskega

riški industriji pomaga odpirati vrata
na (nove) trge, oziroma orodje, ki dr-

magajo

žavam

tak postavlja

pomaga
z ZDA.

vzpostavljanju

A pri tem

je ključ-

da memorandum kot tak še »ne
dovoljuje izvoza jedrskih materialov
ali opreme za projekte jedrskih reaktorjev«, saj je po ameriški zakonodaji
možno šele na podlagi podrobnejših sporazumov, ki natančneje dolo-

to

čajo
To

pravila

tako

so

miroljubnem
ki so

izvoza jedrske

opreme.

in

dumom
Vrtovec

so

tev,

kot

v nasprotju z

memoran-

tudi pravno zavezujoči. Teh
ne bo podpisoval.
ne

ameriških regulativnih
denimo

za

ter kot

nadaljnje

sporazume, predvsem pa zagotavlja
»politično podporo dvostranskemu
civilnemu jedrskemu
ter

»temelje

državam

za

tehnologij
jev«.

za

pri

sodelovanju«

pomoč partnerskim

izkoriščanje

jedrskih

načrtovanja reaktor-

»Aktivno sodelovanje ameriške
in vladnih uradnikov v

industrije

st, da se bodo ti partnerji odločili za

(še)

je

temelje

partnerski državi povečuje verjetno-

Memorandum tudi nikakor
ključuje

pri

za uporabo jedrske energije«

o

bistveni del civilnih jedrskih od-

nosov

Dokument

orožja«.

lajša pot,

sodelovanju,

imenovani sporazumi
jedrskem

cilje

in nešir-

da podpisnicam »poizgradnji infrastrukture

ZDA

pri

in

industrijo

nacionalne varnosti

glede

vezujoča politična vstopnica, ki ame-

no,

dokumenta zgo-

Čeprav je podpis
vorna

te

strani

partnerstva

opremil ameriški Westinghouse.

pa so

razvijati
ZDA
pomaga
ki
»strateške odnose civilnega jedrskega sodelovanja, podpira ameriško

ment,

ministrstvu za infrastruktu-

dajejo informacij v zvezi

ne

ro

Slednji

Vrtovec.

ameriški industriji

nadzor

iz-

zah-

izvoza,

dolgoročno sodelovanje z ZDA,«

na-

vaja State Department.
Naj ob tem omenimo, da je Westinghouse v ZDA pred

leti

štiri jedrske reaktorje, a
gradnja
Najbolj

začel graditi
je bila nato

enega izmed teh ustavljena.
aktivna na področju gradnje

ameriških

jedrskih reaktorjev je trenutno Kitaj-

vladnih prizadevanj za morebitno ci-

ska, ki je tudi cenovno najbolj konkurenčna ponudnica jedrske opreme. x

temveč je predvsem izraz
vilno jedrsko sodelovanje.

za

Izraz dobre politične volje
State Departement tako razkriva,

Anja

Hreščak

da

je memorandum diplomatski instru-
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/ PREZRAČEVANJE

ZDRAVSTVO

Kako pregnati virus iz zaprtega prostora
O

Nadaljevanje s strani

selno

Naredi si sam sistem?
nujnosti

prezračevanja v DnevO
nikovih pismih bralcev večkrat piše tudi inovator Mitja Vilar, ki je,
mimogrede,
soodgovoren

valca

na

ali

»odgovoren«
za

vsaj

uveljavitev reše-

motorju.

Vilar opozarja

nemški model »naredi si sam«

na

sistema, kot ga je
predstavil
znanstvenik

namestiti čistilcev

bilo smizraka s

kakršnih

zavrnitev,

najslabšem

v

službo.

pošilja že

prezračevanju

odgovor z minis-

mesecev, prvi

den.

de-

za zdravje pa

je dobil ta te-

Frank Helleis
Inštituta Maxa
z
Plancka, o čemer smo prav tako pisali v zadnji številki Objektiva v ru-

gre za kopijo odgovora, ki so jo poslali že Dušanu
Kebru ... »Vaše pismo je šokantno.

briki Ljudje v Objektivu. Na kratko:
če v nekem zaprtem prostoru pre-

Po

že

ob-

Zanimivo:

kar

vsem,

dobili, za rešitev

ste

dela

težav

kot

eno

stran

spletnih

odgovor

pošiljate

naslovov

stoječih prezračevalnih, ogrevalnih

zmanjšanje

ali

ministrstvu odgovoril Vilar.

klimatskih naprav z močnimi
filtri, sta na voljo dve možnosti. Prje

va

mehanskih

nakup

zraka,

čistilcev

druga pa postavitev lastnih

širjenja

za

nameščanju

bi

pokril

celo

400. Prepričan

sobo v domu
tak, ki

učilnico,

pa

sem, da bi s

kakih
takimi

mi

naslovili
S

NIJZ.

na

na

šolstvo

za

govorili.«

navodila

za

treba prostore vsako uro zračiti za
deset minut. Podobno je v šolah,
vrtcih ... »Zastavlja se vprašanje,
kaj

zračevanje
leg

tako

pomeni
v

intenzivno prezimskem času
po-

toplotnega

zdravje

neudobja

-

za

odraslih in otrok in ener-

za

delo

ter

in

za

ministrstva

tako da jih že zdaj redno

rov,

da bi vam

podrobna

se

pristojno

Nepremišljeno

nameščalahko

naprav

tveganje prenosa

povzro-

čiteljev bolezni.«

Tudi na

NIJZ

prezračevanje

»zelo

in se strinjajo, da mora
biti urejeno v skladu z navodili:
»Prezračevanje je lahko tudi mehansko, ki je tudi lahko zelo učinkovito.
podpirajo«

Načrtovati pa ga mora strokovnjak,
ki pozna tudi prostor, velikost tega
prostora, število ljudi.« x

Nemška kanclerka Angela Merkel
je septembra po nekaj mesecih
pritiskov nemških znanstvenikov
izjavila: »Prezračevanje je eden

Dušan Keber. Poudaril
da je NIJZ navodila za zračenje res izdal v začetku novemje

naj

pa
s

od najcenejših in

je

a

posvetovanje

zavedajo pomena zračenja prosto-

je povedal

strokovno javnost za ravnanje v
domovih za starejše in drugih podobnih ustanovah izdal šele prvega decembra. V njih piše, da je

ministrstva

šolskega

čijo: »O predlogu,

bra,

nameščanjem

naprav

odgovarjajo, da se v šolah in vrtcih

ukrepi lahko bistveno pripomogli
k preprečevanju širjenja virusa,«
še,

koli

prezračevanje”

naprav!

zdravje,

sto evrov,

zrak izmenjuje

»Pred

“Prezračevanje,
Previdno pri

mu kuhinjske nape.

zraka za

notranji

Primož Knez

Nekaj vprašanj o tej temi smo tudi

»Čistilec

da

nastavljeni ta-

nepreverjenih

poveča

glede
pa,

epidemije,« je

sistemov zračenja, kakršnega predlaga Helleis in je podoben siste-

za ostarele bi stal

opravi

nje

nem

se

sistemov

nujno

zunanjim.

z

Razočaran je tudi Vilar, ki na
razna ministrstva opozorila o nuj-

trstva

prek

ko, da

pa norčevanje.«

vet

možno

biti

»Vaš predlog pomeni v najboljšem
primeru

priporočajo,

prezračevalnih
morajo

javnosti

ni

prezračevanje

HEPA-filtri?« odgovarja Keber. Na
poziv ministrstva, naj se obrne še
na inženirsko zbornico, dodaja:

prezračevalnega

zračevanje

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

ne bi

izgube. Ali

getske

1

šujete,

o katerem spra-

premalo

smo

zra-

informirani,

lahko konkretneje odministrstvu za delo,

najučinkovitej-

ših ukrepov za preprečevanje
okužb.«

O

izjavi so se

razpisali

tuji mediji, Guardian se je recimo

nekoliko pošalil o pregovorni

družino, socialne zadeve in enake

nemški obsesiji s prepihom, a
vendarle prikimal Merklovi in

možnosti

nemškim strokovnjakom.

ki

bi

Na

epidemije:

PKP5

pozdravljajo

pripomogli

k

predloge,

obvladovanju

»Dodajamo,

da

smo

v

določili

Časnik

Spiegel je od takrat objavil več

strokovnih besedil na temo prezračevanja. Enega je podnaslovil

pravno podlago za
sofinanciranje sredstev za dezin-

Prezračevanje, prezračevanje,

fekcijo, med katera uvrščamo tudi

prezračevanje. Tudi tam so neko-

aparate.

Merila in vsebina navodil

za izvajalce
Z

v pripravi.«

ministrstva

vprašanje,
čenja

so

javno

odgovorili.

ali

bodo

bolj

So

za

zdravje

pomen

poudarjali,

pa

pojasnili,

na
zra-

niso

liko šaljivo zapisali, da bodo letos
obvezna oprema šolarjev in učiteljev puloverji, kape in debele
nogavice. V Nemčiji so šole odprte. Vsako uro tudi njihova okna.

da
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ECDCs Prezračevanje del nujne strategije
Evropski center za preprečevanje in

se v njem zadržujejo kar najmanj čain samozaščito (maske, umivanje

obvladovanje bolezni (ECDC) je sredi

sa,

novembra izdal dopolnjeno različico
zelo natančnih navodil, kako sistemi

rok, dezinfekcija površin). Le kombi-

ogrevanja, zračenja in klimatskih na-

prav učinkovito znižujejo možnost
okužbe s covidom-19 v zaprtih prosto-

rih.

Seveda, naprave morajo biti do-

bro vzdrževane ter opremljene z ustreznimi filtri. Poudarjajo tudi, daje v
zaprtih prostorih treba upoštevati in
hkrati uveljavljati več zaščitnih ukrepov.

Poleg zračenja (mehanskega ali

nacija vseh

ukrepov je lahko učinkovita. Konkretno pa pri mehanskem
zračenju navajajo, da je dober pokazatelj dobrega zračenja nižanje C02,

da naprave ne smejo biti obrnjene
neposredno v ljudi (recimo v trgovke)

in da je treba naprave prižgati, še
preden se prostor zasede (recimo v
vrtcih, šolah). Navodila ECDC navajajo
tudi,

kateri filtri so najboljši, o

zgolj z odpiranjem oken) še skrb za

nih

čim manjše število ljudi v prostoru, ki

ventilatorjih pa ni govora.

poseb-

na novo postavljenih mehanskih

Dušan Keber, nekdanji minister
za zdravje

Čistilec zraka za sobo

v domu

za ostarele bi stal sto evrov,

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

tak, ki bi pokril celo učilnico,
pa kakih 400. Prepričan sem,
da bi s takimi ukrepi lahko
bistveno pripomogli k

preprečevanju širjenja virusa.
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