Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 11. 6. 2020
Število objav: 11
Internet: 10
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Naslov

Geostrateški položaj Slovenije je primerljiv s Singapurjem

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 6. 2020

Avtor

Aljoša Črnko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...priložnosti za nove investicije, tudi s tujim kapitalom. To so že izkoristili pri Darsu, ki je obdobje praznih avtocest
izkoristil za gradbena dela, prav gradbeništvo pa je obenem državni adut za spodbujanje gospodarskih aktivnosti.
Vrtocev je izrazil zavedanje, da vsakdan ne bo več enak kot prej, česar se na ministrstvu...

Naslov

Mislim svoje mesto: Bližnjice

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 6. 2020

Avtor

Marko Peterlin

Teme

Gradbeni zakon

...prepričani, da ni prav zdaj v teku postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za industrijski obrat na vašem vrtu? Prav
to med drugim omogoča sprememba gradbene zakonodaje, ki jo je vlada na presenečenje mnogih vključila v drugi
protikoronski zakonodajni paket in jo kljub ostremu nasprotovanju javnosti in zbranim 35.000 podpisom...

Naslov

(foto) Druga cev Karavank: dela napredujejo po kapljicah, Turkov še ni

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 6. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zgodilo konec avgusta. Turški delavci ne morejo vstopiti v EU Po naših informacijah na gradbišču ni še nikogar iz
Turčije. "Dejstvo je, da izvajalčevi inženirji, vodstveni kader in delavci trenutno zaradi ukrepov v zvezi s pandemijo niso
mogli vstopiti v Evropsko unijo in da je trenutno še vedno onemogočena popolna...

Naslov

Tako bodo zmanjšali ogljični odtis v cementni industriji

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 6. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...jeklarske žlindre v podjetju SIJ Acroni Več iz teme: jeklarska industrija > industrija > okolje > odpadki > Sabina
Dolenec > Katarina Šter > Zavod za gradbeništvo... > Mojca Loncnar > Slovenske železarne > acroni > Andrej Ipavec
> Cementna industrija prispeva precejšen delež h globalnim antropogenim virom ogljikovega...

Naslov

Kako ljubljanska Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo sodeluje pri razkrivanju neznank
lesenih konstrukcijah

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 6. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...več kot tisoč različnih detajlov, rešitev nismo imeli, saj smo bili brez izkušenj. Zato smo dogovor preklicali.« Ta
zgodba zelo nazorno dokazuje, da se inženirji, ki z gradnjo lesenih enostanovanjskih hiš nimajo izkušenj, srečujejo z
velikimi težavami. Težave pa imajo lahko tudi specializirani projektanti za lesene...
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Naslov

V Goriških opekarnah kljub korona krizi stabilno poslujejo

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 6. 2020

Avtor

Nace Novak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V Goriških opekarnah kljub korona krizi stabilno poslujejo Goriška 10. 06. 2020, 06.00 Gradbeništvo se zelo počasi
odziva na spremembe na trgu, zato v družbi Goriške opekarne, specializirani za proizvodnjo kritin in zidnega programa,
še stabilno poslujejo....

Naslov

Tudi v Pomurju prva odpuščanja

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 11. 6. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 621 cm2

...maja 90.415 brezposelnih, kar je za 25,6 odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem 'lani. Kot še pove Perčičeva,
so bile najbolj na udaru zaposlitve v gradbeništvu, predelovalni dejavnosti, trgovini in gostinstvu, a zadnji podatki
kažejo, da je priliv novih brezposelnih že manjši in da so začela podjetja ponovno obratovati....

Naslov

Geostrateški položaj Slovenije je primerljiv s Singapurjem

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 6. 2020

Avtor

Aljoša Črnko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...priložnosti za nove investicije, tudi s tujim kapitalom. To so že izkoristili pri Darsu, ki je obdobje praznih avtocest
izkoristil za gradbena dela, prav gradbeništvo pa je obenem državni adut za spodbujanje gospodarskih aktivnosti.
Vrtocev je izrazil zavedanje, da vsakdan ne bo več enak kot prej, česar se na ministrstvu...

Naslov

Mislim svoje mesto: Bližnjice

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...prepričani, da ni prav zdaj v teku postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za industrijski obrat na vašem vrtu? Prav
to med drugim omogoča sprememba gradbene zakonodaje, ki jo je vlada na presenečenje mnogih vključila v drugi
protikoronski......

Naslov

INI-413/20 DUTB, d. d. Spremembe v Upravnem odboru DUTB Na seji Upravnega odbora
DUTB dne 09.06.2020 je bil za predsednika Upravnega odbora DUTB imenovan Boris
Novak, za njegova namestnika pa Marko Tišma in Aleksander Lozej.

Medij

Seonet.ljse.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...junija do konca leta 2022 imenovala Alenko Urnaut Ropoša in Borisa Novaka. Alenka Urnaut Ropoša, magistra
znanosti in univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka, je lastnica in direktorica podjetja za nepremičninsko
svetovanje Renova Real. Med drugim je pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin in sodna cenilka...
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Internet
Zaporedna št.
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Naslov

Wienerberger webinarji: Kako projektirati in graditi po sistemu sNES

Medij

Gradbenik.net, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in Wienerberger vas v mesecu juniju vabijo
na spletna strokovna predavanja, ki so usmerjena k projektiranju skoraj nič energijskih stavb (sNES), ter potresno...
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Delo.si
Država: Slovenija

10.06.2020
Sreda, 17:21

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/geostrates...

1/2

AMCHAM | BLAŽ BRODNJAK | JERNEJ VRTOVEC

Geostrateški položaj Slovenije je primerljiv s
Singapurjem
Eni od glavnih akterjev pri prihodnjih infrastrukturnih
projektov v Sloveniji kličejo po izboljšavah slovenskih
logističnih poti in krepitvi sodelovanja z zalednimi državami.
Objavljeno
10. junij 2020 17.20

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

Posodobljeno
10. junij 2020 17.22

Odpri galerijo
Na poslovnem zajtrku je beseda tekla o aktualnih napovedih gospdoarskih aktivnosti, izzivih podjetij in pa prihajajočih infrastrukturnih projektih. FOTO: Blaz Samec/Delo

Aljoša Črnko
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https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/geostrates...

V Sloveniji primanjkuje pogovorov med odločevalci in pa zaupanja v velike projekte je bilo končno sporočilo poslovnega zajtrka, ki ga je danes organizirala Ameriška gospodarska
zbornica AmCham.
Poslovnega zajtrka se je udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki v trenutni krizi vidi priložnosti za nove investicije, tudi s tujim kapitalom. To so že izkoristili pri
Darsu, ki je obdobje praznih avtocest izkoristil za gradbena dela, prav gradbeništvo pa je obenem državni adut za spodbujanje gospodarskih aktivnosti.
Vrtocev je izrazil zavedanje, da vsakdan ne bo več enak kot prej, česar se na ministrstvu zavedajo, spremembe pa pričakujejo. Priložnost vidi v izboljšavah slovenske logistike in
infrastrukture. Zadovoljen je da bo še v tem tednu ponovno zagnan tudi projekt Emonika, ki je vreden okoli 350 milijonov evrov. Podpis pogodbe z investitorji pričakuje v roku 30 dni,
sicer pa vabi tudi tuj kapital, ki ga Slovenija potrebuje.

Gospodarska aktivnost je podobno zmanjšana v celotni regiji
Vseeno pa je do padca novih investicij, zmanjšanj v predelovalni industriji in pa znižanja
povpraševanja že prišlo, meni partnerka v podjetju KPMG Nevenka Kržan. V tem trenutku
je bistveno, da se izvaja državne ukrepe za spodbujanje potrošnje, ki so pravzaprav povsem
nasprotni tistim v zadnji krizi. Kržanova je prepričana, da v kolikor državnih ukrepov ne bi
bilo bi padci trga bili še večji, ob tem pa meni, da bo potrošnja glavno gonilo gospodarstva
in ne denarna menjava. Med glavne težave, ki stojijo na poti pri poslovanju pa je Kržanova
poudarila birokracijo, pogosto pa se zdi, da si domača javnost ne prizna, da se s kapitalom
lahko naredi skupen napredek.
Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak izpostavlja, da je ekonomska aktivnost sicer enako
zmanjšana v celotni regiji, ne le v Sloveniji, poudarja pa da je posebnost Srbija, ki se bo
zaradi večje razpršenosti sodelovanja z državami nekoliko hitreje vrnila na predkrizno raven.
Izrazil je pohvalo državnim ukrepom in v tem smislu dodal, da kot zdaj kaže kriza vendarle
ne bo tako huda kot se je sprva pričakovalo. Sami so se sicer na upočasnjevanje
gospodarstva pripravljali že lani poleti, svoje zaposlene pa so že od takrat vseskozi
spodbujali naj so v stiku s podjetji. Zagovarjal je tudi poroštveno shemo, ki naj bi po
njegovih besedah delovala pravilno, v nekaterih delih pa bo še zaživela.

PREBERITE TUDI:
Svojci žrtev covida-19 v Italiji vložili skupinsko tožbo
Bolje je biti bogat kot mlad
Hoteli na Hrvaškem letos nič cenejši

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak izpostavlja, da je zdaj čas za več pogovorov
znotraj Slovenije, slednja pa mora biti na prvem mestu. FOTO: Blaz Samec/Delo

Bordnjak je med trenutno stanje opisal kot realizacijo celotnega trga. Po njegovih besedah je bilo nemogoče, da je vožnja z letalom po Evropi bila cenejša kot vožnja z avtov po
Sloveniji. Sicer je izrazil tudi nezadovoljstvo nad zavistjo tistim, ki v so gospodarsko uspešni, kar na sploh prispeva k slabi podjetniški klimi. Ob tem je pozval k večjemu sodelovanju
vseh odločevalcev.

Nujno je da so podjetja zdaj inovativna
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Večina držav je krizo pričakala nepripravljena, je poudarila Nevenka Črešnar Pergar. V nekaterih napovedih analiz je bilo prej pričakovati pomanjkanje vode in hrane kot pa
pandemijo. Med poglavitne težave Slovenije je umestila otepanje tujega kapitala in pa pomanjkanje udarnega vodenja.
Hitro prilagoditev smo doživeli tudi na področju digitalne transformacije pa izpostavlja Biljana Weber iz Hewlett Packard Enterprise. »V dveh mesecih je prišlo do sprememb, ki bi se
sicer izvajale dve leti« dodaja. Dodala je še, da je v trenutnih časih pomembno upoštevati tri področja: podjetja naj se osredotočijo v oblikovanje kulture v podjetjih in določijo namene
dvojega delovanja, poslujejo naj varno, procesi pa naj so čim bolj optimizirani, prav tako pa nas čaka počasna gospodarska rast, zato je nujno, da so podjetja zdaj inovativna.
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Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
19 min

Mislim svoje
mesto: Bližnjice

MISLIM
MESTO
34 minSVOJE
Osupljiva
zbirka
plakatov iz
Marko Peterlin
osemdesetih
10. junij 2020 06:30
49 min
Elvis Džafić o
10. junij 2020 6:30
tem, da imajo v
Predviden čas
branja:takšne
3 min
Sarajevu
pogoje kot jih v
Sloveniji ni
1 ura

Uradniška
globoka država

1 ura

Komu koristijo
zaprti nogometni
stadioni?

Mislim svoje mesto: Bližnjice
Ste prepričani, da ni prav zdaj v teku postopek za izdajo gradbenega
dovoljenja za industrijski obrat na vašem vrtu? Prav to med drugim omogoča
sprememba gradbene zakonodaje, ki jo je vlada na presenečenje mnogih
vključila v drugi protikoronski zakonodajni paket in jo kljub ostremu
nasprotovanju javnosti in zbranim 35.000 podpisom prenesla še v tretji paket.

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

Vse objave

S tem naj bi omogočili učinkovitejše in hitrejše
postopke za gradnjo, kar naj bi pomagalo zagnati
gradbeno industrijo. Cilj je razumljiv in všečen.
Marsikdo se je vsaj kdaj v življenju znašel v vlogi
graditelja in še vsak se je spraševal, zakaj je vse
tako komplicirano. Zadnjih 20 let je zato vsaka vlada
napovedala poenostavitev postopkov v zvezi z
gradnjo. Spektakularnih uspehov za zdaj ni, a tu in
tam se zdi, da napredujemo. Tokrat menim, da ne in
da bo težav za večino več, ne manj.
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Najprej zato, ker so tokratne spremembe predvsem v
korist investitorjev projektov, ki imajo lahko za okolje
škodljive posledice. Največ bližnjic je namreč pri
NAJNOVEJŠE

postopku, v katerem se hkrati z gradbenim
dovoljenjem presoja tudi vplive na okolje. S takimi

19 min

Mislim svoje
mesto: Bližnjice

postopki se običajni smrtniki ne srečujemo v vlogi

34 min

Osupljiva zbirka
plakatov iz
osemdesetih

strani, ko mu grozi, da bo čez njegov vrt potekal nov

49 min

Elvis Džafić o
tem, da imajo v
Sarajevu takšne
pogoje kot jih v
Sloveniji ni

1 ura

Uradniška
globoka država

1 ura

Komu koristijo
zaprti nogometni
stadioni?
Vse objave

investitorjev, se pa tu in tam kdo znajde na nasprotni
daljnovod ali da mu bo hišo vzela nova cesta. In v
takih primerih bi nam kakšna varovalka v postopkih,
na primer neodvisni varuhi javnega interesa ali
možnost upravnega spora, prišla še kako prav.
Varovalke, za katere se zdi, da zapletejo postopke,
so v njih prav zato, da ščitijo posameznike in širšo
družbo. Zato jih tudi zahtevajo naša ustava,
Evropska unija in mednarodne konvencije.
Interventne spremembe pa tudi ne prispevajo k
predvidljivi zakonodaji na področju gradenj.
Drastičen poseg v komaj dve leti veljaven zakon

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

pomeni negotovost za investitorje, saj ni jasno,
kakšni bodo njegovi dejanski učinki v praksi.
Zamislimo si uradnika, ki izdaja dovoljenja, ko se
sooča z začasnimi zakoni in določbami, ki se
sklicujejo druga na drugo. Možnost napak v
postopkih in s tem razlogov za spore na sodiščih se
s tem povečuje, zaradi neusklajenih zakonskih
rešitev pa lahko pričakujemo tudi spodbijanje
nekaterih določb zakona. Mnogo projektov bo tako
odvisnih od sodišč in tudi slednjim v zapleteni shemi
zakonov in časovnic veljavnosti posameznih določb
ne bo lahko.
Nepredvidljivost postopkov na stežaj odpira vrata
odločitvam, ki temeljijo na argumentu moči, ne na
moči argumentov, in na izvršenih dejstvih, kakršna
so nam prinesla na primer TEŠ 6. In če boste v takih
okoliščinah nasprotovali investiciji na vašem vrtu, ker
je pač vaš, ne pa investitorjev, lahko hitro postanete
administrativna ovira.
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(foto) Druga cev Karavank: dela napredujejo po kapljicah,
Turkov še ni
Čas branja: 2 min

1
10.06.2020 19:16 Dopolnjeno: 10.06.2020 19:17

Za zdaj potekajo predvsem pripravljalna dela, z izkopom naj bi začeli
konec avgusta; turški delavci še nimajo dovoljenja za vstop v EU

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

NATAŠA KORAŽIJA

Utrjevanje in betoniranje konstrukcije portala, kjer bo vhod v drugo cev Karavank.
Foto: Arhiv Financ

Več iz teme:
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karavanke >

koronavirus >

infrastruktura >

gradbeništvo >

Geoinvest >

Luka Koper >

Družba za avtoceste v... >

Evropska unija >

Cengiz Insaat >

Dela na portalu bodočega vhoda v drugo cev predora Karavanke po kapljicah
napredujejo, tudi vreme ni ravno idealno. Na delovišču je bilo danes po naših
informacijah nekaj zaposlenih Geoinvesta - gre za enega izmed podizvajalcev, ki so
jih najeli pri turškem gradbenem velikanu Cengiz.

Stroji so na gradbišču
Cengizu je sicer v drugi polovici aprila uspelo po morju pripeljati mehanizacijo
v Luko Koper in od tam po avtocesti na Hrušico. Na gradbišču so nato okoli
prvomajskih praznikov lokalni izvajalci posekali drevesa in grmovje na območju
platoja in brežine, nato pa so utrdili začasni plato.

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

Izdelali so dostopne poti do mest vgradnje inklinometrov, jih vgradili, zakoličili
površinske geodetske točke za spremljanje izkopnih del predvkopa. Stekla so tudi
štirimesečna dela na predvkopu ter v drugi polovici maja tudi vgradnja načrtovanih
približno 130 geotehničnih sider za stabilizacijo brežine v območju bodoče druge cevi
predora. Dela na predvkopu izvajajo slovenski delavci in strojniki, pravijo na Darsu.
Gre za izvajalce, ki so jih najeli pri Cengizu. Ko opravijo ta dela, bo mogoče začeti
graditi, po načrtih naj bi se to zgodilo konec avgusta.

Turški delavci ne morejo vstopiti v EU
Po naših informacijah na gradbišču ni še nikogar iz Turčije. "Dejstvo je, da izvajalčevi
inženirji, vodstveni kader in delavci trenutno zaradi ukrepov v zvezi s pandemijo niso
mogli vstopiti v Evropsko unijo in da je trenutno še vedno onemogočena popolna
mobilizacija in organizacija dela turških delavcev", pravijo na Darsu.

Prihod v več skupinah
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Za zdaj je načrtovano, da bi prispeli v več skupinah. Najprej naj bi poskrbeli za
montažo objektov kampa na gradbišču za bivanje turških delavcev) ter betonarno, del
pa bi se jih pridružil izvedbi del v predvkopu. Na predvkopu poteka izkop in zaščita
brežine z armiranim brizganim betonom, vrtanje sidrnih vrtin ter vgradnja
geotehničnih sider. Te dni pospešeno poteka ureditev delovnih dovoljenj, na pomoč je
priskočilo tudi naše zunanje ministrstvo, da bodo lahko delavci v prihodnih dneh
podali ustrezne vloge za pridobitev delovnih dovoljenj na slovenskih veleposlaništvih
v Ankari in Sarajevu, pravijo na Darsu.

V tednu ali dveh prvi dve skupini iz Turčije
Prvi dve skupini, skupaj približno 30 delavcev, bi lahko bili na gradbišču v roku tedna
ali dveh, v naslednjih dveh mesecih pa je pričakovati še nadaljnjih nekaj več kot 50
delavcev. Na Darsu pravijo, da po zagotovilu izvajalca končni pogodbeni rok zaradi
epidemije ne bo ogrožen.
Na avstrijski strani so sicer začeli z deli jeseni 2018, večino izkopa so že opravili.
Cengiz Insaat bo po pogodbi predor zgradil za 98,5 milijona evrov, gre za ceno na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ključ, vključno z oceno nepredvidenih del, brez DDV. Gradnjo naj bi končali do leta
2025, pri Cengizu pa so pred časom ocenili, da bi lahko dela končali leto dni pred
rokom.
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Tako bodo zmanjšali ogljični odtis v cementni industriji
Več iz teme.
Obveščaj me o novih člankih:
jeklarska industrija dodaj
industrija dodaj
okolje dodaj
odpadki dodaj
Sabina Dolenec dodaj
Čas branja: 7 min
SHRANI 0

10.06.2020 23:05
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Predstavljamo projekt, pri katerem sodelujejo ZAG, SIJ Acroni in Salonit Anhovo. Med drugim bodo v jeklarnah in na
industrijskih odlagališčih vzhodne in jugovzhodne Evrope preverili razpoložljivost sekundarnih surovin za proizvodnjo klinkerja
BSCA, s katerimi bi v lahko v cementni industriji zmanjšali ogljični odtis.
avtor
BORUT HOČEVAR
Tako bodo zmanjšali ogljični odtis v cementni industriji
Predelava jeklarske žlindre v podjetju SIJ Acroni
Več iz teme:
jeklarska industrija > industrija > okolje > odpadki > Sabina Dolenec > Katarina Šter > Zavod za gradbeništvo... > Mojca
Loncnar > Slovenske železarne > acroni > Andrej Ipavec >
Cementna industrija prispeva precejšen delež h globalnim antropogenim virom ogljikovega dioksida. Zlasti v evropskih
cementarnah pospešeno iščejo metode za zmanjšanje izpustov pri proizvodnji cementa. Kakšne so možnosti za zmanjšanje
takšnih izpustov in kako bi v prihodnje lahko v cementarnah uporabljali sekundarne surovine iz jeklarstva, so razložili Sabina
Dolenec in Katarina Šter z Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Mojca Loncnar iz SIJ Acroni in Andrej Ipavec iz Salonita
Anhovo.
Na ZAG koordinirajo mednarodni projekt RIS-ALiCE, v okviru katerega bodo med drugim v jeklarnah in na industrijskih
odlagališčih vzhodne in jugovzhodne Evrope preverili razpoložljivost sekundarnih surovin za proizvodnjo klinkerja BCSA, s
katerimi bi v lahko v cementni industriji zmanjšali ogljični odtis. Pri projektu sodelujeta tudi SIJ Acroni iz skupine SIJ in Salonit
Anhovo, projekt vodi Sabina Dolenec z ZAG.
EU se vse bolj usmerja v ogljično nevtralno gospodarstvo. Kakšne so pri tem alternative za cement?
A. Ipavec: Življenja, kot ga poznamo danes, si brez betona ni mogoče predstavljati. Beton, ki ga pripravimo z uporabo
cementov, je najpogosteje uporabljan gradbeni material in takoj za vodo drugi najbolj uporabljan material. Razlogi za vodilno
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vlogo betona so nizka cena, velika razpoložljivost surovin za njegovo proizvodnjo in dobra mehanska odpornost. Odlikujejo ga
tudi odpornost proti vodi, ognju in zraku, enostavnost uporabe ter možnost neomejenega oblikovanja na končnem mestu
uporabe.
salonit-anhovo-tovarna-019-jm-5ee0f24654938.jpg
Andrej Ipavec, vodja razvoja in kakovosti, Salonit Anhovo: Možnost nadaljnjega preboja pri razogljičenju cementne industrije
vidimo v razvoju učinkovitih tehnologij zajemanja ogljikovega dioksida in v razvoju alternativnih veziv, ki bi bila ustrezna
zamenjava za portlandski klinker.
Glavna sestavina večine danes uporabljanih cementov je tako imenovani portlandski klinker. Izdelujejo ga v rotacijskih pečeh
pri visokih temperaturah z žganjem zmlete surovinske mešanice, ki je ponavadi sestavljena iz apnenčastih in glinenih
komponent.
Današnji prispevek svetovne cementne industrije k antropogenim izpustom ogljikovega dioksida se ocenjuje na pet do osem
odstotkov. Približno dve tretjini izpustov ogljikovega dioksida pri proizvodnji klinkerja izvirata iz kalcinacije apnenčastih
komponent iz surovine, tretjina pa iz gorenja goriv, s katerim se vzdržuje visoka temperatura v peči.
Učinkoviti pristopi, s katerimi v Salonitu Anhovo že vrsto let zmanjšujemo izpuste ogljikovega dioksida, so predvsem
nadomeščanje fosilnih goriv z alternativnimi, delno nadomeščanje klinkerja v cementih z različnimi mineralnimi dodatki in
optimizacija energijske učinkovitosti tehnološkega procesa. Možnost nadaljnjega preboja pri raz ogljičenju cementne industrije
vidimo v razvoju učinkovitih tehnologij zajemanja ogljikovega dioksida in v razvoju alternativnih veziv, ki bi bila ustrezna
zamenjava za portlandski klin ker.
V znanstvenih krogih je že dalj časa znanih več alternativ, med katerimi so najobetavnejši alkalno aktivirani cementi (tako
imenovani geopolimeri), belit ni cementi, cementi na osnovi karbonatizirajočih kalcijevih silikatov, cementi na osnovi
magnezijevega oksida, pridobljenega iz magnezijevih silikatov, in belit ni kalcijev sulfoaluminatni cement BCSA.
Kako se razlikuje okoljski odtis cementa, izdelanega iz klinkerja BCSA, od cementa iz portlandskega klinkerja?

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

A. Ipavec: Klinker BCSA bi lahko proizvajali na linijah, ki se danes uporabljajo za proizvod njo navadnega portlandskega
klinkerja. Glavne lastnostne prednosti cementa so razmeroma hiter razvoj mehanske trdnosti in manjše krčenje, kar nekoliko
zmanjšuje nagnjenje k nastajanju razpok v betonu.
Dodatna prednost klinkerja BCSA je tudi, da je v primerjavi s portlandskim klinkerjem mehkejši, kar pomeni, da pri mletju
porabimo manj električne energije. Prav tako je optimalna temperatura žganja klin kerja BCSA nižja od temperature žganja
portlandskega klin kerja, kar ga uvršča med nizkoenergijske cemente. Ogljični odtis cementa BCSA je lahko za 20 do 30
odstotkov manjši od cementa iz portlandskega klinkerja, predvsem zaradi manjše vsebnosti apnenca v surovinski mešanici.
sij01-xx-5ee0f24d75cb1.jpg
Agregat iz pečne navadne žlindre v SIJ Acroni
So klinkerji iz BCSA že dostopni na trgu? Če ne, katere so glavne omejitve industrializacije cementov iz BCSA?
A. Ipavec: Cementi BCSA se še ne proizvajajo na industrijski ravni in niso dostopni na trgu. Njihova uporaba tudi še ni podprta
v regulativi, ki ponavadi zahteva zanesljive podatke o dolgoročnem obnašanju materiala, preden se ta lahko uporablja pri
gradnji. Glavna omejitev industrializacije cementov BCSA je razmeroma visoka cena surovin, ki jih potrebujemo za proizvodnjo.
Predvsem je to zaradi mineralnih surovin, bogatih z aluminijem, katerih delež je v klinkerju BCSA razmeroma velik.
Nerešenih ostaja še nekaj izzivov pri obvladovanju lastnosti cementa BCSA, kot sta, recimo, čas vezave, ki je razmeroma
kratek, in kompatibilnost z različnimi kemijskimi dodatki.
Pri proizvodnji klinkerja BCSA je torej potrebnih več mineralnih surovin, bogatih z aluminijem. Glavni naravni vir je boksit. Kateri
pa so pomembnejši sekundarni viri?
K. Šter, S. Dolenec: Za proizvodnjo cementa BCSA potrebujemo mineralne surovine, ki vsebujejo čim več aluminija. Naravne
zaloge z aluminijem bogatih mineralnih surovin (boksita) so dokaj lokalizirane, kar bi ob proizvodnji cementov BCSA lahko
pomenilo nekatere omejitve. Boksit lahko deloma nadomestimo s sekundarnimi surovinami, ki vsebujejo aluminij, a jih trenutno
ne izkoriščamo in jih odlagamo na številnih deponijah, kar pomeni veliko okoljsko težavo.
ster-katarina-xx-5ee0f24b93780.jpg
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Katarina Šter, raziskovalka Laboratorija za cemente, malte in keramiko, ZAG: V okviru projekta RIS-ALiCE zbiramo in
vrednotimo vire sekundarnih surovin v državah z velikimi količinami industrijskih in rudarskih odpadkov, ki so trenutno
neizkoriščeni, odlagališča pa so premalo raziskana.
V okviru projekta RIS-ALiCE smo identificirali veliko potencialnih sekundarnih surovin za sintezo klinkerja BCSA. Na splošno
jih lahko razdelimo v več skupin, in sicer na jeklarske žlindre, rdeče blato, pepele različnih industrij, rudarske odpadke in druge.
Ob uporabi naštetih surovin bi bila proizvodnja klinkerja BCSA do okolja prijaznejša, s čimer bi pripomogli k prehodu v bolj
učinkovito in trajnostno družbo.
Katere sekundarne surovine za proizvodnjo klinkerja BCSA lahko zagotovi jeklarska industrija?
M. Loncnar: Ko iščemo alternativne vire naravnim surovinam, moramo zagotavljati redno nastajanje in konstantno sestavo vira.
Ena od takih surovin je jeklarska žlindra, ki v procesu izdelave jekla nastaja v večjih količinah. Žlindra je eden izmed
pomembnih stranskih proizvodov, nekoč odpadkov, v jeklarski dejavnosti skupine SIJ, ki jih porabimo v lastnih procesih, jih
vgradimo v končne izdelke ali pa smo zanje našli druge končne uporabnike.
Lani smo v SIJ Acroni proizvedli sto tisoč ton jeklarske žlindre. Jeklarska žlindra ima pri izdelavi jekla pomembno tehnološko
vlogo, saj vpliva na potek metalurških procesov v talini, hkrati pa izboljša kakovost končnega jekla, saj iz jeklene taline
prevzame nečistoče. Sestava jeklarske žlindre je odvisna od kakovosti proizvedenega jekla.
V podjetju SIJ Acroni že na viru nastanka ločujemo dve skupini jeklarskih žlinder, ki se razlikujeta tako po sestavi kot lastnostih.
Z ločenim ravnanjem in predelavo, kjer kovinsko frakcijo ločimo od mineralega preostanka, zagotavljamo konstantno sestavo
končnega mineralnega proizvoda. Jeklarska žlindra se trenutno uporablja v cestogradnji ter za zapolnitve in gradnjo enostavnih
konstrukcijskih nasipov, za kar smo v SIJ Acroni pridobili ustrezna potrdila certifikacijskih služb. V podjetju SIJ Acroni nenehno
iščemo alternativne možnosti uporabe žlindre, ena od njih je gotovo izdelava klinkerja BCSA.
Kakšen projekt je RIS- ALiCE in kako lahko pripomore k večji uporabi sekundarnih surovin, ki vsebujejo aluminij?
dolenec-sabina-xx-5ee0f247e07fd.jpg
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Sabina Dolenec, raziskovalka Laboratorija za cemente, malte in keramiko, ZAG: Za proizvodnjo cementa BCSA potrebujemo
mineralne surovine, ki vsebujejo čim več aluminija. Naravne zaloge boksita so dokaj lokalizirane, kar bi pri proizvodnji
cementov BCSA lahko pomenilo nekatere omejitve.
K. Šter, S. Dolenec: RIS-ALiCE: Al-rich industrial residues for mineral binders in ESEE region je mednarodni projekt,
sofinanciran prek programov EIT RawMaterials in Obzorje 2020. Pri projektu, ki bo trajal do leta 2022 in ga koordinira Sabina
Dolenec z ZAG, sodeluje 15 partnerjev iz Slovenije, Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Francije, Avstrije in z
Madžarske.
V njegovem okviru se ukvarjamo z zbiranjem in vrednotenjem virov sekundarnih surovin v ciljnih, tako imenovanih državah RIS
(Regional Innovation Scheme), kjer razpolagajo z velikimi količinami različnih industrijskih in rudarskih odpadkov, ki so trenutno
neizkoriščeni, odlagališča pa so premalo raziskana.
Glavni namen je vzpostavitev omrežja med imetniki oziroma proizvajalci neizkoriščenih sekundarnih surovin, ki vsebujejo
aluminij, in končnimi uporabniki takšnih surovin v državah vzhodne in jugovzhodne Evrope. Sekundarne surovine bodo
namenjene za uporabo v nizkoogljičnih in nizkoenergijskih mineralnih vezivih.
V okviru projekta bomo ustvarili do uporabnika prijazen in enostavno nadgradljiv register sekundarnih surovin, ki vsebujejo
aluminij. Register bo vez med imetniki oziroma proizvajalci različnih sekundarnih surovin (termoelektrarne, jeklarne, rudniki,
industrija aluminija) in potencialnimi končnimi uporabniki (predvsem cementarne).
Velik poudarek projekta so tudi diseminacijske aktivnosti za izmenjavo znanja in izobraževanje za študente, strokovnjake s
področij geologije, rudarstva in gradbeništva, vključujoč cementno in drugo industrijo, s čimer se ozavešča širša skupnost.
Kakšna je vloga SIJ v projektu RIS-ALiCE?
loncnar-mojca-xx-5ee0f249bbf56.jpg
Mojca Loncnar, koordinatorka projektov za trajnostni razvoj, SIJ Acroni: Ko iščemo alternativne vire naravnim surovinam,
moramo zagotavljati redno nastajanje in konstantno sestavo vira. Ena od takih surovin je jeklarska žlindra, ki v procesu
izdelave jekla nastaja v večjih količinah.
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M. Loncnar: V projektu RIS- ALiCE nastopa SIJ Acroni kot industrijski partner. V okviru projekta smo izbrali najprimernejši
material za sintezo klinkerja BCSA. Pomagali so nam v podjetju že izdelani registri sekundarnih surovin in odpadkov, ki
nastajajo v proizvodnem procesu izdelave jekel. Med izvajanjem projekta smo registre ustrezno posodobili. Izvedli smo tudi
vzorčenje dveh različnih vrst jeklarskih žlinder. Drugi partnerji v projektu bodo izvedli podrobno karakterizacijo materiala, sledi
sinteza klinkerja BCSA v laboratorijskem okolju.
Dejavni smo tudi na področju razširjanja znanja, kjer na delavnicah in dogodkih predstavljamo trajnostno predelavo jeklarske
žlindre v podjetju SIJ Acroni. Letos čaka SIJ Acroni v sodelovanju z ZAG obsežen sklop vrednotenja okoljskih vplivov, kjer
bosta jeklarski žlindri vzeti kot vzorčna primera pri oceni življenjskega cikla izdelka (analiza LCA).
Kakšni so dosedanji dosežki projekta RIS-ALiCE in kakšni so načrti?
K. Šter, S. Dolenec:
V prvi fazi projekta RIS-ALiCE smo se osredotočili na zbiranje že obstoječih podatkov o sekundarnih surovinah z bolj ali manj
veliko vsebnostjo aluminija, ki nam bodo koristili kot pomembna informacija za pripravo registra. V Sloveniji, Bosni in
Hercegovini ter na Madžarskem smo identificirali najrazličnejše sekundarne surovine, kot so jeklarske žlindre, pepeli iz različnih
industrij, rudarski ostanki, rdeče blato in drugo.
Na podlagi javno dostopnih registrov in internih registrov sodelujočih partnerjev smo postavili osnutek registra ALiCE, izdelana
je tudi že njegova grafična podoba s podrobno razdelano vsebino. Register bo zajemal osnovne podatke o podjetju oziroma
imetniku, ki razpolaga s sekundarnimi surovinami, vseboval bo osnovne informacije o sekundarni surovini (vrsta materiala,
lokacija, količina in druge), njene kemijske, fizikalne, mineraloške, radiološke in druge lastnosti, dajal bo podatke o možnostih in
vrstah transporta ter druge pomembne informacije. Za dopolnitev registra v nadaljevanju projekta sledita še vzorčenje in
celotna karakterizacija sekundarnih surovin, večinoma z območja Srbije in Severne Makedonije.
Na podlagi vseh pridobljenih rezultatov pa bomo v laboratorijskem okolju poiskali najprimernejše recepture za sintezo klinkerja
BCSA. Na internih delavnicah bomo izboljšali funkcionalnost registra ALiCE. S tem letom smo tudi zakorakali v obsežen sklop
raziskav vrednotenja okoljskih vplivov. V pripravi je tudi priročnik za uporabnike tovrstnih sekundarnih surovin.
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Več iz teme:
jeklarska industrija > industrija > okolje > odpadki > Sabina Dolenec > Katarina Šter > Zavod za gradbeništvo... > Mojca
Loncnar > Slovenske železarne > acroni > Andrej Ipavec >
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Kako ljubljanska Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
sodeluje pri razkrivanju neznank lesenih konstrukcijah
Čas branja: 3 min

0
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V mednarodnem projektu, kjer deluje 14 partneric iz desetih držav, bodo
proučili vsaj deset visokih stavb z lesenimi konstrukcijami in izdali
priporočila za projektante lesenih stavb
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VASILIJ KRIVEC

Obnašanje lesenih stavb skriva še veliko neznank, s projektom DynaTTB pa bodo raziskali, kako
se visoke lesene stavbe odzivajo na vsiljene vibracije.
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Več iz teme:
gradbeništvo >

Fakulteta za... >

Boštjan Brank >

UniLJ >

Blaž Kurent >

Ljubljanska Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo sodeluje v mednarodnem
projektu DynaTTB, v katerem bodo prek vibracijskih testov že zgrajenih visokih lesenih
stavb in s kalibracijo numeričnih modelov pridobili podatke za priporočila projektantom,
kako izdelati bolj realistične modele za tovrstne stavbe.
Lastnik slovenskega projektantskega podjetja mi je pred leti povedal zgodbo: »S tujim
proizvajalcem hiš smo se dogovorili, da jim bomo sprojektirali linijo lesenih montažnih
enostanovanjskih hiš, vendar smo po desetih mesecih obupali. Pri klasični gradnji je
treba biti pozoren na približno 300 detajlov, za vsakega izmed njih poznamo rešitev. Pri
projektiranju lesenih hiš pa smo naleteli na več kot tisoč različnih detajlov, rešitev nismo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

imeli, saj smo bili brez izkušenj. Zato smo dogovor preklicali.« Ta zgodba zelo nazorno
dokazuje, da se inženirji, ki z gradnjo lesenih enostanovanjskih hiš nimajo izkušenj,
srečujejo z velikimi težavami. Težave pa imajo lahko tudi specializirani projektanti za
lesene konstrukcije, če se srečujejo z negotovostmi pri parametrih, ki so ključni. Pri
visokih lesenih stavbah, ki se že približujejo višini 90 metrov, je teh negotovosti veliko.

Neznanke pri dinamiki visokih lesenih stavb

22

Finance.si
Država: Slovenija

10.06.2020
Sreda, 06:00

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8962620/Kako-ljubl...

3/6

Foto: Željko Stevanić

Dr. Boštjan Brank, redni profesor na ljubljanski
fakulteti z gradbeništvo in geodezijo
»Razumevanje dejanskega obnašanja že postavljenih visokih lesenih stavb je pomembno
za učinkovito projektiranje prihodnjih tovrstnih objektov, še posebej zaradi razvoja
tehnoloških rešitev pri konstrukcijskih sistemih, jeklenih spojih in detajlih. Zelo malo
vemo o dejanskih dinamičnih lastnostih visokih lesenih stavb, čeprav so pri tovrstnih
stavbah to osnovni parametri, ki jih projektanti potrebujejo pri načrtovanju,« pravi redni
profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani dr. Boštjan
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Brank, ki je glavni predstavnik te univerze pri evropskem projektu DynaTTB.

Kako se takšne stavbe odzivajo na vibracije
V projektu bodo raziskali, kako se visoke lesene stavbe odzivajo na vsiljene vibracije, na
koncu pa nameravajo izdati priporočila za projektante. V projekt, začel se je marca lani,
končali pa ga bodo spomladi 2022, je vključenih 14 partnerjev iz Slovenije, Švedske,
Norveške, Velike Britanije in Francije. Pri projektu sodelujeta tudi ljubljanska Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo ter inštitut InnoRenew CoE iz Izole.
Znano je, da visoke lesene stavbe v vetru bolj nihajo od klasično grajenih
armiranobetonskih in jeklenih stavb, saj so manj toge. Zaradi tega lahko hitro pride do
prevelikega horizontalnega premikanja in prevelikih pospeškov, ob čemer se uporabniki
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ne počutijo dobro, to pa lahko zmanjša kakovost bivanja. Omenjena raziskava se usmerja
na normalne pogoje obratovanja stavb, kjer je glavni vir vibracij veter, ne proučuje pa
obnašanja in možnih poškodb visokih lesenih stavb ob potresu.

Izvedli bodo meritve na vsaj desetih stavbah
Tako bodo v okviru tega projekta meritve izvedli na vsaj desetih karakterističnih visokih
lesenih stavbah po Evropi. V objekt, ki ga proučujejo, namestijo vzbujevalnike vibracij in
tipala, s katerimi merijo pospeške, vse to med obratovanjem stavbe, na podlagi teh
meritev pa določijo lastne frekvence, nihajne oblike in dušenje. Najprej za vsak objekt
pripravijo numerični model na podlagi trenutnega inženirskega znanja, ki daje vitalne
informacije za pripravo in uspešno izvedbo preskusa. Ta numerični model se nato
kalibrira z rezultati meritev, s čimer se ugotovi, kateri parametri modela so precenjeni ali
podcenjeni glede na trenutno inženirsko znanje o obnašanju konstrukcijskega sistema
merjene stavbe. S tem se dobijo zanimive informacije, ki bodo podlaga za priporočila
projektantom, da bodo lahko pripravljali bolj realistične dinamične modele prihodnjih
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visokih lesenih stavb.
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Doktorski študent in asistent na ljubljanski Fakulteti
z gradbeništvo in geodezijo Blaž Kurent
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki na leto dobi za ta projekt
35 tisoč evrov slovenskih in evropskih sredstev, ima, kot vsi partnerji v projektu, dostop
do vseh rezultatov testiranj in njihovih analiz. Doktorski študent, asistent Blaž Kurent,
pripravlja in na podlagi meritev kalibrira numerične modele obravnavanih visokih
lesenih stavb. Tako jim je – v sodelovanju z Univerzo v Exeterju – že uspelo proučiti
dinamične lastnosti najvišje škotske lesene stavbe Yoker v Glasgovu, ki ima sedem
nadstropij. Do konca projekta bodo raziskali tudi dinamične lastnosti lesenih stolpnic v
Parizu, Bergnu in Brumunddalu na Norveškem (ta je visoka 85,4 metra). Drugi slovenski
partner projekta, InnoRenenew CoE, pa bo raziskal dinamične lastnosti Karantanike,
največje slovenske stavbe z leseno konstrukcijo, ki stoji v Domžalah in ima štiri
nadstropja.
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Temeljna znanja dobijo študentje že med študijem
Boštjan Brank pravi, da osnovna znanja, potrebna za naloge, ki jih ima ljubljanska
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri tem projektu, študentje na tej fakulteti
pridobivajo med rednim študijskim procesom. To so znanja, ki jih usvojijo pri
konstrukcijskih predmetih s področja statike, dinamike in projektiranja vseh vrst
konstrukcij. Osnovno znanje o pripravi numeričnih modelov gradbenih konstrukcij po
metodi končnih elementov pa pridobijo pri predmetu numerične metode. Ta znanja
bodo lahko v prihodnje uporabili tudi za nadaljnje raziskave o visokih lesenih stavbah in
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za njihovo projektiranje ter tako pomagali širiti tako gradnjo pri nas.
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V Goriških opekarnah kljub korona krizi stabilno
poslujejo
Nace Novak

Goriška

10. 06. 2020, 06.00
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Gradbeništvo se zelo počasi odziva na spremembe na trgu, zato v družbi Goriške opekarne, specializirani za
proizvodnjo kritin in zidnega programa, še stabilno poslujejo. Do konca leta pričakujejo za deset odstotkov
nižjo prodajo kot lani, skrbijo pa jih posledice korona krize, saj je njihovo poslovanje odvisno predvsem od
obsega stanovanjske gradnje.

V stavbah, kjer ljudje živijo in delajo, je opeka cenjen in zelo uporaben material, pravijo v Goriških opekarnah. Foto: Nace Novak

RENČE > “Naša prodaja je v prvih petim mesecih letošnjega leta na približno enaki ravni kot lani. Ključno vprašanje
pa je, kako bo naprej. Skrbi nas, ker se bo gospodarska kriza, ki je že prisotna, v naslednjih mesecih še poglobila.
Povzročila bo večjo brezposelnost in s tem večjo previdnost ljudi pri odločanju o investicijah,” je povedal Jožef
Stibilj, direktor družbe Goriške opekarne. Pojasnil je še, da je njihovo poslovanje odvisno predvsem od obsega
stanovanjske gradnje, tako individualne kot množične.
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“Na letni ravni pričakujemo za približno deset odstotkov nižjo prodajo kot lani,” je še pojasnil Stibilj.
10
odstotkov nižjo prodajo kot lani pričakujejo v Goriških opekarnah ob koncu leta

Ker polovico prometa ustvarijo v tujini, od tega 30 odstotkov na Hrvaškem in 20 odstotkov v Italiji, je zaprtje meje z
Italijo močno vplivalo na njihovo poslovanje, tako kot začetna faza negotovosti na Hrvaškem glede prehajanja
meje, kar jim je povzročilo nekaj zapletov.

Opeka je cenjena, kjer ljudje živijo in delajo
Proizvodnjo so že do zdaj prilagajali dejanskim potrebam na trgu, tako da kakšno dodatno nižanje zmogljivosti
zaradi korona krize do zdaj ni bilo potrebno, pa tudi število zaposlenih ostaja pri številki 58, saj so ukrepe na tem
področju sprejeli že ob prejšnji gospodarski krizi.
“Gradbeništvo zelo počasi reagira na spremembe na trgu. Nobeden od projektov, ki so bili že v teku, planirani v
proračunih in so investitorji imeli zagotovljen denar zanje, se ni ustavil. Še pol leta bomo proizvajali to, kar je bilo
predvideno že prej,” je povedal Vianej Višnjevec, sodirektor podjetja. Pojasnil je še, da je v stavbah, kjer ljudje živijo
in delajo, opeka zelo cenjen in uporaben material.
Omenil je tudi, da se gradbeništvo v Sloveniji zaradi epidemije nikoli ni povsem ustavilo in da je imela korona kriza
v gradbeništvu manj vpliva kot v nekaterih drugih branžah, tudi on pa pričakuje, da ga bo imela “jutri”.
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S kritino so močni tam, kjer sta trta in oljke
Tudi zato v podjetju trenutno ne načrtujejo večjih naložb, razen nujnih tekočih. Kot je še pojasnil Stibilj, je njihova
prednost, da proizvajajo zidni in strešni program, in včasih gre bolje v promet prvi, drugič drugi, sicer pa sta tudi
zelo povezana med sabo. Če so z zidnim programom prisotni po vsej Sloveniji, prodajajo kritino predvsem na
Primorskem.
“Tam, kjer sta trta in oljke, kjer so strehe položne, je ta mediteranski stil korca primeren, tako da je ta tržni delež od
šest do osem odstotkov za celotno Slovenijo, na Primorskem imamo približno 80-odstotni tržni delež,” je še
pojasnil Višnjevec.
Državnega ukrepa čakanja na delo v podjetju niso uporabili, ker ni bilo potrebe, če se bodo razmere v prihodnje
zaostrile, pa bi jim lahko bil v pomoč ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa.
“Za nas je pomembno predvsem, da se splošna gospodarska situacija čim prej normalizira,“ dodaja Stibilj.
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Gospodarske posledice epidemije

Tudi v Pomurju prva odpuščanja
Za zdaj manjše število odpovedi v kovinskopredelovalni

-

Na področju turizma , ki je zaradi
industriji
epidemije med najbolj prizadetimi, sindikat z delodajalci išče rešitve, ki jih bodo predlagali vladi
Potem

cej

ko smo v Sloveniji za zdaj preširjenje okužb s

uspešno zajezili

čakanju. »Nekoliko smo se bali za pod-

jega protikoronskega

jetja v tekstilni

svežnja,

pred-

dejavnosti, a so proi-

težave zač-

vsem glede subvencioniranja krajšega

zvodnje spet stekle. V tem trenutku se

nejo kazati v gospodarstvu, kar je bilo

delovnega časa, vendar so se, kot pravi, odločili, da tega ne bodo storili za-

ukvarjamo predvsem s pogajanji za le-

je že prišlo tudi v pomurski regiji, za

radi

precej nižji kot

zdaj samo v eni od gospodarskih pa-

de upravičenosti, med drugim morajo
delodajalci dokazati znižan promet.

koronavirusom,

se

tudi pričakovano.

resne

Do prvih odpuščanj

nog, vendar bi bil lahko to glede na
nekatere napovedi komaj začetek ve-

iz

in
kako
no

Sindikatu kovinske in elektroin-

dustrije Slovenije (SKEI) imajo podat-

ke o

19

odpuščenih delavcih

v ljuto-

merskem Farmtechu in o ravno toliko
odpovedih v obratu Xala v Murski Soboti, za zdaj neznano število zaposle-

nih naj bi odpustili tudi v odranskem
Carthagu, kjer tega niso želeli komen-

tirati. »Dokler jim je država še nekaj
dala,

delodajalci niso

govorili

od-

o

puščanjih, sedaj pa so hitro začeli odpuščati

zaposlene,«

predstavnik

pravi

Robert

SKEI

pomurski
Seršen,

ki

poudarja, daje bila odločitev o podaljšanju ukrepa delnega povračila plače
za

delavce,

ki

sprejeta konec

so

na čakanju

maja,

torej občutek, da niso poslov-

naša vprašanja o odpuščanjih.
»Učinke krize občutimo zelo

poslovnih razlogov
V

»Imamo

čajo zaposlene.« Tudi v Farmtechu, ki
je v avstrijski lasti, niso odgovorili na

V sindikatu dvomijo, da
gre za odpuščanja

pogojev, ki jih zakon določa gle-

ni razlogi tisti, zaradi katerih odpuš-

čanja brezposelnosti v regiji.
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naprej uveljavlja ukrepe v okviru tret-

na

delo,

ko so nekateri

delodajalci že sprejeli odločitev o odpuščanju, potem ko so menili, da se s

moč-

žalost ni predvidljivo, ali in
se bo naše poslovanje obnovilo
na

med letom.

Kot

odgovorno podjetje

ne moremo storiti nič drugega kot pri-

lagoditi podjetje

in optimizirati proi-

zvodnjo na novo situacijo,« pojasnjuje
Tadej Topolnik, vodja soboškega obrata Xala, še ene družbe v avstrijski lasti.

no,

saj so s temi ukrepi podjetja

bila javna sredstva

do-

vseh državljanov,

potem ko sojih porabila, pa so se vseeno

odločila za odpuščanje,«

Seršen,

ki

kot

primer navaja

še

pove
Farm-

tech. Po njegovih besedah je sindikat
vodstvu tega podjetja predlagal, naj še

da bodo zneski

v preteklih

letih, zato

bodo nadaljnja pogajanja zelo težka.«
Kot še pove Bobovčeva, bo verjetno
redkokdo dal večji regres od zakon-

sko določenega, pri tem bodo zaposodstotkov

leni v trgovinah dobili 55

regresa izplačanega v gotovini, 45 odstotkov pa v živilskih bonih, kakor je
določeno v kolektivni pogodbi za trgovino. Zaradi epidemije je bila še posebej na udaru turistična panoga, saj se
je v času najstrožjih ukrepov za zaje-

zitev širjenja okužb praktično ustavila. Generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Breda Črnčec pojasnjuje, da doslej še
ni bilo večjega števila odpovedi. Nekaj

Topolnik dodaja, da po izteku nekate-

zaposlenih na vodilnih položajih so po

rih pogodb

podatkih sindikata sicer že odpustili v
skupini Sava Turizem, na kar so se v

o zaposlitvi za določen čas

teh niso obnovili,

prav

nili nekatere zaposlitve
čas.

tako so prekiza nedoločen

»Vendar se skupno število

zapo-

slenih ni bistveno spremenilo. Predvidevamo, da nam bodo ukrepi pomagali, da bomo v podjetju krizo dobro
prebrodili in tako dolgoročno zagoto-

vili veliko večino delovnih mest,« še
pove Topolnik, ki ne navaja konkretnih podatkov o številu odpuščenih in
tistih, ki ostajajo v podjetju.

sindikatu tudi odzvali.

Po

besedah

Čr-

nčečeve sindikat z delodajalci išče rešitve, ki jih bodo predlagali tudi vladi,
med drugim si prizadevajo za podaljšanje izvajanja ukrepa delnega nado-

mestila plače
Pri

za

delavce na čakanju.

tem poudarja, da ukrep skrajšane-

ga delovnega časa za turizem ni najbolj primeren, »saj so hoteli odprti 24
ur na dan«. V zvezi s tem so se že sesta-

li

koncem tega meseca izteče tudi omenjeni ukrep. »Menimo, da to ni pošte-

tne regrese, kjer kaže,

V turizmu za podaljšanje
nekaterih ukrepov
Pomurska predstavnica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Zdenka
Bobovec pravi,

da za zdaj v dejavnostih, ki jih pokrivajo, še ne zaznavajo

s predstavniki ministrstva za gospodarstvo in ministrstva za delo. V turistični panogi v Sloveniji se je število
iskalcev zaposlitve samo od marca do

maja povečalo za 2800 in jih je danes
skupno že 9515Timotej

Milanov

odpuščanj, je pa nekaj delavcev še na
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V regiji manjši porast brezposelnosti
kot v drugih delih Slovenije
Direktorica soboške območne služ-

epidemije stopnja brezposelnosti v

odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem 'lani. Kot še
pove Perčičeva, so bile najbolj na
udaru zaposlitve v gradbeništvu,

regiji res zvišala, a je bilo to zviša-

predelovalni

dejavnosti,

nje manjše v primerjavi z drugimi

in gostinstvu,

a zadnji podatki ka-

deli Slovenije.

žejo, da

arja

nih že manjši in da

be Zavoda za zaposlovanje Stanislava Perčič pojasnjuje, da se je v času

V obdobju od februdo aprila se je brezposelnost v Pomurju zvišala za 4,4 odstotka, kar je malo recimo v primerjavi

z

trgovini

je priliv novih brezposelso začela podje-

tja ponovno obratovati. Kot smo že
poročali, so tudi številni pomurski

zvišanjem na območju kranjske

delodajalci izkoristili vladne proti-

enote

zavoda, kjer

so

ob-

koronske ukrepe, namenjene lajša-

dobju

imeli za

v

tem

odstotkov več

nju posledic v gospodarstvu. Do 18.

Direktorica

brezposelnih. Konec maja je bilo v

maja je interventni ukrep delnega

Zavoda

Pomurju registriranih 6465 brezpo-

povračila plače za delavce na čaka-

Perčič

selnih oseb, kar je za 16,8 odstotka
več v primerjavi z enakim obdob-

nju v Pomurju po podatkih zavoda

brezposelnosti

za zaposlovanje,

pomurski

jem lani. V Sloveniji pa je bilo ko-

izkoristilo 1162 poslovnih subjektov
za 5785 oseb.

nec maja
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da zvišanje stopnje

v času epidemije v
ni bilo tako

drugih delih Slovenije,

izrazito kot

foto aleS

cipot

.
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AMCHAM | BLAŽ BRODNJAK | JERNEJ VRTOVEC

Geostrateški položaj Slovenije je primerljiv s
Singapurjem
Eni od glavnih akterjev pri prihodnjih infrastrukturnih
projektov v Sloveniji kličejo po izboljšavah slovenskih
logističnih poti in krepitvi sodelovanja z zalednimi državami.
Objavljeno
10. junij 2020 17.20

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

Posodobljeno
10. junij 2020 17.22

Odpri galerijo
Na poslovnem zajtrku je beseda tekla o aktualnih napovedih gospdoarskih aktivnosti, izzivih podjetij in pa prihajajočih infrastrukturnih projektih. FOTO: Blaz Samec/Delo

Aljoša Črnko
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V Sloveniji primanjkuje pogovorov med odločevalci in pa zaupanja v velike projekte je bilo končno sporočilo poslovnega zajtrka, ki ga je danes organizirala Ameriška gospodarska
zbornica AmCham.
Poslovnega zajtrka se je udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki v trenutni krizi vidi priložnosti za nove investicije, tudi s tujim kapitalom. To so že izkoristili pri
Darsu, ki je obdobje praznih avtocest izkoristil za gradbena dela, prav gradbeništvo pa je obenem državni adut za spodbujanje gospodarskih aktivnosti.
Vrtocev je izrazil zavedanje, da vsakdan ne bo več enak kot prej, česar se na ministrstvu zavedajo, spremembe pa pričakujejo. Priložnost vidi v izboljšavah slovenske logistike in
infrastrukture. Zadovoljen je da bo še v tem tednu ponovno zagnan tudi projekt Emonika, ki je vreden okoli 350 milijonov evrov. Podpis pogodbe z investitorji pričakuje v roku 30 dni,
sicer pa vabi tudi tuj kapital, ki ga Slovenija potrebuje.

Gospodarska aktivnost je podobno zmanjšana v celotni regiji
Vseeno pa je do padca novih investicij, zmanjšanj v predelovalni industriji in pa znižanja
povpraševanja že prišlo, meni partnerka v podjetju KPMG Nevenka Kržan. V tem trenutku
je bistveno, da se izvaja državne ukrepe za spodbujanje potrošnje, ki so pravzaprav povsem
nasprotni tistim v zadnji krizi. Kržanova je prepričana, da v kolikor državnih ukrepov ne bi
bilo bi padci trga bili še večji, ob tem pa meni, da bo potrošnja glavno gonilo gospodarstva
in ne denarna menjava. Med glavne težave, ki stojijo na poti pri poslovanju pa je Kržanova
poudarila birokracijo, pogosto pa se zdi, da si domača javnost ne prizna, da se s kapitalom
lahko naredi skupen napredek.
Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak izpostavlja, da je ekonomska aktivnost sicer enako
zmanjšana v celotni regiji, ne le v Sloveniji, poudarja pa da je posebnost Srbija, ki se bo
zaradi večje razpršenosti sodelovanja z državami nekoliko hitreje vrnila na predkrizno raven.
Izrazil je pohvalo državnim ukrepom in v tem smislu dodal, da kot zdaj kaže kriza vendarle
ne bo tako huda kot se je sprva pričakovalo. Sami so se sicer na upočasnjevanje
gospodarstva pripravljali že lani poleti, svoje zaposlene pa so že od takrat vseskozi
spodbujali naj so v stiku s podjetji. Zagovarjal je tudi poroštveno shemo, ki naj bi po
njegovih besedah delovala pravilno, v nekaterih delih pa bo še zaživela.

PREBERITE TUDI:
Svojci žrtev covida-19 v Italiji vložili skupinsko tožbo
Bolje je biti bogat kot mlad
Hoteli na Hrvaškem letos nič cenejši

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak izpostavlja, da je zdaj čas za več pogovorov
znotraj Slovenije, slednja pa mora biti na prvem mestu. FOTO: Blaz Samec/Delo

Bordnjak je med trenutno stanje opisal kot realizacijo celotnega trga. Po njegovih besedah je bilo nemogoče, da je vožnja z letalom po Evropi bila cenejša kot vožnja z avtov po
Sloveniji. Sicer je izrazil tudi nezadovoljstvo nad zavistjo tistim, ki v so gospodarsko uspešni, kar na sploh prispeva k slabi podjetniški klimi. Ob tem je pozval k večjemu sodelovanju
vseh odločevalcev.

Nujno je da so podjetja zdaj inovativna
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Večina držav je krizo pričakala nepripravljena, je poudarila Nevenka Črešnar Pergar. V nekaterih napovedih analiz je bilo prej pričakovati pomanjkanje vode in hrane kot pa
pandemijo. Med poglavitne težave Slovenije je umestila otepanje tujega kapitala in pa pomanjkanje udarnega vodenja.
Hitro prilagoditev smo doživeli tudi na področju digitalne transformacije pa izpostavlja Biljana Weber iz Hewlett Packard Enterprise. »V dveh mesecih je prišlo do sprememb, ki bi se
sicer izvajale dve leti« dodaja. Dodala je še, da je v trenutnih časih pomembno upoštevati tri področja: podjetja naj se osredotočijo v oblikovanje kulture v podjetjih in določijo namene
dvojega delovanja, poslujejo naj varno, procesi pa naj so čim bolj optimizirani, prav tako pa nas čaka počasna gospodarska rast, zato je nujno, da so podjetja zdaj inovativna.

32

Preberi.si
Država: Slovenija

10.06.2020
Sreda, 06:38

Kazalo

https://www.preberi.si/content/view/31033756-Misli...

1/1

Mislim svoje mesto: Bližnjice
Dnevnik
SREDA, 10. JUNIJ 2020 OB 06:30
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Ste prepričani, da ni prav zdaj v teku postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za industrijski
obrat na vašem vrtu? Prav to med drugim omogoča sprememba gradbene zakonodaje, ki jo je
vlada na presenečenje mnogih vključila v drugi protikoronski...
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INI-413/20

DUTB, d. d.
Spremembe v Upravnem odboru DUTB
Na seji Upravnega odbora DUTB dne 09.06.2020 je bil za predsednika Upravnega odbora DUTB
imenovan Boris Novak, za njegova namestnika pa Marko Tišma in Aleksander Lozej.

Na čelo Upravnega odbora DUTB, ki ga sestavljajo štirje neizvršni in trije izvršni direktorji, je bil imenovan
Boris Novak. Neizvršna direktorja, Marko Tišma, v Upravnem odboru DUTB od 14. decembra 2018, in
Aleksander Lozej, v Upravnem odboru DUTB od 21. junija 2019, pa sta postala njegova namestnika.
Vlada RS je 2. junija 2020 v vlogi Generalne skupščine DUTB na mesti neizvršnih direktorjev za obdobje
od 3. junija do konca leta 2022 imenovala Alenko Urnaut Ropoša in Borisa Novaka. Alenka Urnaut
Ropoša, magistra znanosti in univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka, je lastnica in direktorica
podjetja za nepremičninsko svetovanje Renova Real. Med drugim je pooblaščena ocenjevalka vrednosti
nepremičnin in sodna cenilka za področje gradbeništva, podpodročje nepremičnin. Boris Novak, magister
znanosti in univerzitetni diplomirani pravnik, je od maja 2012 generalni direktor Pošte Slovenije, maja
2017 je bil imenovan za drugi petletni mandat. Je tudi član Nadzornega sveta Športne loterije in
predsednik Nadzornega sveta Intereurope.

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

Poslovodstvo DUTB
Datum: 10.06.2020
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Wienerberger webinarji: Kako
projektirati in graditi po sistemu
sNES

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in
Wienerberger vas v mesecu juniju vabijo na spletna strokovna predavanja, ki
so usmerjena k projektiranju skoraj nič energijskih stavb (sNES), ter potresno
odporne zidane gradnje.
Skoraj nič energijske stavbe so postale najvišja prioriteta v sodobnem gradbeništvu.
Ste zasedeni? Izobražujte se preko spleta in brezplačno!
Pridružite se spletnim strokovnim predavanjem ter zanimivim in aktualnim temam.
Sodelovanje je brezplačno, vsak webinar pa se po Programu stalnega strokovnega
usposabljanja točkuje z dvema točkama.
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Wienerberger webinarji v mesecu juniju - strokovna izobraževanje za arhitekte in projektante:
Webinar 1: v torek, 16. 6. 2020 od 13.00 do 14.30 ure
Projektiranje sNES
Program, predavatelji trajanje predavanja:
1. Osnovni principi pravilnega pristopa k projektiranju sNES
Predavatelj: dr. Miha Praznik, ZRMK
2. Orodje za pomoč in hitrejše projektiranje
Predavatelj: Josip Šabić, univ. bac .ing. aedif., Baldinistudio d.o.o.
3. Osnovni pristop pri projektiranju po sNES z novo generacijo opeke z
integrirano toplotno izolacijo
Predavatelj: Irena Hošpel, gr. inž., Wienerberger d.o.o.
Webinar 2: v sredo, 17. 6. 2020 od 13.00 do 14.30 ure
Izvedba sNES
Program in predavatelji:
1. Primer iz prakse: Optimizacije v primeru izvedbe sNES
Predavatelj: dr. Miha Praznik, ZRMK
2. Simulacija primera sNES iz prakse, s pomočjo orodja BIM
Predavatelj: Gianmarco Ćurčić Baldini, dia., Baldinistudio
3. Primer iz prakse: sNES e4 opečna hiša (Slovenija in Hrvaška)
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Predavatelj: Irena Hošpel, gr. inž., Wienerberger d.o.o.
Webinar 3: v torek, 23. 6. 2020 od 13.00 do 14.30 ure
Potresna odpornost zidanih stavb z opeko nove generacije
Program in predavatelji:
1. Potresna odpornost zidanih stavb
Predavatelj: prof. dr. Miha Tomaževič
2. Opečno zidovje kot polnilo in sodobni pristopi projektiranja zidanih
konstrukcij na osnovi raziskav
Predavatelj: prof. dr.sc Boris Trogrlić, FGAG, Split
3. Lastnosti opeke nove generacije in sistemske rešitve za povezano zidovje
Predavatelj: Irena Hošpel gr. inž., Wienerberger d.o.o.

36

Gradbenik.net
Država: Slovenija

10.06.2020
Sreda, 13:27

Kazalo

https://www.gradbenik.net/napovednik/wienerberger-...

3/3

Udeleženci webinarjev bodo v digitalni obliki prejeli celotno gradivo predavanj po vseh treh
zaključenih strokovnih predavanjih.
Več informacij in prijave na:
https://www.wienerberger.si/informacije/dogodki-in-izobrazevanja/Kako-projektirati-in-graditi-po-

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

sistemu-sNES.html
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