Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 13. 7. 2020
Število objav: 7
Internet: 6
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0
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Povzetek

Naslov

Evropa potrebuje revolucijo znanj in spretnosti

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...druga delovna mesta preoblikovala ali celo izginila. Na začetku bodo to industrijski ekosistemi, ki jih je kriza najbolj
prizadela, kot so zdravstvo, gradbeništvo, avtomobilska industrija, transport in turizem. Prilagajanje naložb v znanja in
spretnosti prihodnjim potrebam industrije bo zmagovita kombinacija. Na...

Naslov

Največja piložnost je v gradbeništvu

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 7. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ROŽNO GOSPODARSTVO | GRADBENIŠTVO | STAVBE Največja priložnost je v gradbeništvu Zmanjšana poraba
emisijsko intenzivnih materialov lahko pomaga pri uresničevanju zelenega dogovora. Objavljeno 12. julij 2020 20.00
Posodobljeno...

Naslov

Miklavž na Dravskem polju: Zelene terase v celoti prodane že med gradnjo

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 7. 2020

Avtor

Damijan Toplak

Teme

Gradbena parcela

...poslovno-stanovanjski objekt in še 15 stanovanjskih hiš. Parcele za štiri hiše so medtem že prodali. Naselje Borov
gozd ob Sparu obsega še dodatnih enajst gradbenih parcel, ki pa so v lasti drugih posameznikov. V imenu podjetja
Agez se sicer parcele prodajajo po okvirno 100 evrov za kvadratni meter, pri čemer sta v ta znesek...

Naslov

Največja piložnost je v gradbeništvu

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 13. 7. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 325 cm2

...Največja piložnost je v gradbeništvu Okrevanje Zmanjšana poraba emisijsko intenzivnih materialov lahko pomaga pri
uresničevanju zelenega dogovora S krožnimi ukrepi je mogoče znižati emisije...

Naslov

Na novinarski konferenci o prenovi Starega Velenja, Savinjska regija

Medij

Savinjska.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 7. 2020

Avtor

Urednik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Škoberne, direktor za ekonomiko in finance v podjetju Esotech Robert Hudournik, vodja ponudbenega oddelka
Jožica Sofia Andrini in vodja tržnega področja za gradbeništvo Aljaž Zajamšek. VIR: VELENJE.SI – FOTO: VELENJE.
SI FacebookTwitterEmailLinkedInSkypeSMSWhatsAppShare0...
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Internet
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Povzetek

Naslov

Največja piložnost je v gradbeništvu

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 7. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zmanjšana poraba emisijsko intenzivnih materialov lahko pomaga pri uresničevanju zelenega dogovora. Ko stavbe
niso več uporabne, je treba njihove materiale ponovno uporabiti ali reciklirati, ne pa pridobivati novih. FOTO: Kai

Naslov

Največja piložnost je v gradbeništvu

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zmanjšana poraba emisijsko intenzivnih materialov lahko pomaga pri uresničevanju zelenega dogovora.
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Delo.si
Država: Slovenija

12.07.2020
Nedelja, 06:02

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/evropa-p...

1/3

Evropa potrebuje revolucĳo znanj in
spretnosti
V Evropi je treba znanja in spretnosti, ki so bili zasnovani v
preteklosti, prilagoditi prihodnosti. Biti moramo
konkurenčni, trajnostni in družbeno pravični.
Objavljeno
12. julij 2020 06.00

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

Posodobljeno
12. julij 2020 06.00

Odpri galerijo

Živimo v časih zelenega in digitalnega prehoda, ki bliskovito spreminjata evropski način življenja, dela in interakcije. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Margaritis Shinas
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Delo.si

Nedelja, 06:02

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/evropa-p...
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Razvoj znanj in spretnosti traja vse življenje. Veščine, znanja in kvaliﬁkacije, ki jih ljudje potrebujejo, se z leti spreminjajo in jih je treba razvijati skladno s potrebami na trgu dela. A že
pred pandemijo so bili podatki o vajeništvu, izpopolnjevanju in prekvaliﬁkaciji skrb vzbujajoči. Več kot 20 odstotkov odraslih v Evropi ima še vedno težave z osnovno pismenostjo, več
kot 70 odstotkov podjetij poroča, da jih zavira pomanjkanje znanj in spretnosti, četrtina malih in srednje velikih podjetij pa zelo težko najde usposobljeno delovno silo.
Pandemija koronavirusa je le še okrepila te trende na trgu dela, saj je povečala tako potrebe kot možnosti za spremembo. Prehod na z viri gospodarno, krožno, digitalizirano in
nizkoogljično gospodarstvo naj bi do leta 2030 ustvaril več kot milijon delovnih mest. Samo na področju umetne inteligence in robotike naj bi bilo v prihodnjih petih letih ustvarjenih
skoraj 60 milijonov novih delovnih mest po vsem svetu. Se bodo pa zato druga delovna mesta preoblikovala ali celo izginila, demografskim spremembam bo Evropa kos le z izjemno
prilagodljivostjo.

Potrebna korenita sprememba znanj in spretnosti
Živimo v časih zelenega in digitalnega prehoda, ki bliskovito spreminjata evropski način življenja, dela in interakcije. Globalna pandemija je pospešila predvsem digitalni prehod, saj sta
delo in učenje od doma čez noč postala resničnost za več milijonov zaposlenih ter staršev, ki so se morali naučiti uporabljati videoaplikacij.

Evropska komisija verjame, da je najboljša naložba v prihodnost naložba v ljudi. Novi program znanj in spretnosti, ki smo ga pravkar sprejeli, je namenjen prav temu. Temelji na 12
ukrepih, njegov cilj pa je ljudem omogočiti, da znanja in spretnosti gradijo vse življenje, ter sprostiti naložbe v njihova znanja in spretnosti po vsej Evropi.
Za okrevanje Evrope bo ključno izboljšati znanja in spretnosti, priskrbeti odraslim delo, vključiti mlade v izobraževanje ter krepiti podjetništvo. Pri recesiji je običajno najtežje to, da ne
veš, kdo bo ostal brez službe. Že zdaj vidimo, da tisti, ki so na čakanju ali so bili odpuščeni, najbolj potrebujejo pomoč za vrnitev na podobno delovno mesto ali pa za začetek nove
kariere. Naša nova pobuda za spodbujanje znanj in spretnosti bo združila tiste, ki so pripravljeni za skupna vlaganja v znanja in spretnosti, na enem mestu bo zbirala zaveze za
izobraževanja in širila informacije, ki jih bodo javne in zasebne službe za zaposlovanje lahko uporabile za usmerjanje ljudi na področja, za katera vemo, da bodo potrebovala nove
zaposlene.

Margaritis Shinas, podpredsednik evropske komisije

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

Samo na področju umetne inteligence in robotike naj bi bilo v naslednjih petih letih ustvarjenih skoraj 60 milijonov novih
delovnih mest po vsem svetu. Se bodo pa zato druga delovna mesta preoblikovala ali celo izginila.

FOTO: Etienne Ansotte/EU

Na začetku bodo to industrijski ekosistemi, ki jih je kriza najbolj prizadela, kot so zdravstvo, gradbeništvo, avtomobilska
industrija, transport in turizem. Prilagajanje naložb v znanja in spretnosti prihodnjim potrebam industrije bo zmagovita
kombinacija. Na primer, pandemija nas je opozorila, kako zelo pomembni so zdravstveni delavci. Napovedi ocenjujejo, da bo
potreba v prihodnjih desetih letih po njih večja za 830.000 delavcev, skupaj s potrebami po nadomeščanju pa to pomeni kar osem
milijonov novih delovnih mest v zdravstvu. Le z vlaganjem v izpopolnjevanje in prekvaliﬁkacijo bomo dosegli potrebno raven
trdnosti in pravičnosti sistema ter okrepili dolgoročno konkurenčnost po celotni EU.

Kot del nove politike širjenja znanj in spretnosti si je evropska komisija določila drzne načrte za prihodnjih pet let: na leto želi v
izobraževanja vključiti 120 milijonov ljudi in zagotoviti, da bo 70 odstotkov odraslih osvojilo vsaj osnovna digitalna znanja. Postavili smo si tudi jasen cilj, da bodo znanja in spretnosti
res privedli do služb ter da bo sistem izobraževanja odraslim zagotavljal znanja in spretnosti v vseh državah članicah. Ljudem bomo tudi omogočili, da najdejo potreben čas in sredstva
za vse to, s pobudami, kot je, denimo, osebni učni račun. Poleg tega pripravljamo predloge za poklicno izobraževanje s ciljem povečanja deleža zaposlitve diplomiranih študentov na
najmanj 82 odstotkov, najmanj 60 odstotkov pripravnikov pa bi moralo res izkoristiti znanja, pridobljena z delom.
Zelo pomembno je, da so naša prizadevanja v zvezi z znanji in spretnostmi skladna z našimi vrednotami. V Evropi to pomeni, da nikogar ne zanemarimo. Vsi morajo imeti enak dostop
do strokovnega izobraževanja, ne glede na spol, rasno ali narodnostno pripadnost, veroizpoved ali prepričanje, morebitne omejitve, starost in spolno usmerjenost, in vse to velja tudi za
priseljence. Hkrati morajo biti vključena tako mesta kot podeželje ali odročni kraji po vsej EU. To je evropski način.
Ta celina ima veličastno izročilo učenja – evropska zgodovina je izjemna zgodba o ustvarjalnosti, raziskovanju in napredku. Je zgodba o moških in ženskah, ki so bili predani razvoju
sebe in svojih držav. Seveda se mora vsak sistem prilagajati svojemu času. V Evropi je treba znanja in spretnosti, ki so bili zasnovani v preteklosti, prilagoditi prihodnosti. Prepričan
sem, da nam bo s sodelovanjem z državami članicami, civilno družbo in industrijo uspela revolucija znanj in spretnosti, ki bo konkurenčna, trajnostna in družbeno pravična.
***
Margaritis Shinas, podpredsednik evropske komisije.
Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.
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https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/evropa-p...

Podprite Delo
Naše delo je, da vi veste več. In poročanje za Delo - je delo. Kot vsako drugo. Pošteno
delo si zasluži plačilo. Naročite se na delo.si že za 1,49€ na mesec.

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

Za okrevanje Evrope bo ključno izboljšati znanja in spretnosti, priskrbeti odraslim delo,
vključiti mlade v izobraževanje ter krepiti podjetništvo. FOTO: David W Cerny/Reuters
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Delo.si
Država: Slovenija

12.07.2020
Nedelja, 20:00

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/najvecja-pilozno...

1/3

ROŽNO GOSPODARSTVO | GRADBENIŠTVO | STAVBE

Največja priložnost je v gradbeništvu
Zmanjšana poraba emisĳsko intenzivnih materialov lahko
pomaga pri uresničevanju zelenega dogovora.
Objavljeno
12. julij 2020 20.00

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

Posodobljeno
12. julij 2020 21.11

Odpri galerijo
Ko stavbe niso več uporabne, je treba njihove materiale ponovno uporabiti ali reciklirati, ne pa pridobivati novih. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Borut Tavčar
Med vodilna področja, kjer je bil že do zdaj opažen največji potencial in jih je treba dodatno okrepiti, je zavezništvo za zeleno okrevanje uvrstilo celovito energetsko prenovo objektov in
gradnjo skoraj ničenergijskih objektov. V evropski okoljski agenciji (EEA) pravijo, da bi s krožnim gospodarstvom v gradbeništvu zmanjšali emisije, povezane z uporabo materialov v
stavbah, za 61 odstotkov do leta 2050.
Za to bi morali zmanjšati uporabo betona, cementa in jekla. To ugotavljajo v študiji, ki jo je naročila EEA, o tem, kako različne poteze proti krožnemu gospodarstvu pomagajo pri

7

Delo.si
Država: Slovenija

12.07.2020
Nedelja, 20:00

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/najvecja-pilozno...

2/3

znižanju emisij. Po študiji je jasno, da bolj krožni pristopi na vseh življenjskih stopnjah stavb, od načrtovanja, gradnje in uporabe do rušitve in ravnanja z odpadki, dajejo bogate
priložnosti za zmanjšanje emisij. V EEA opozarjajo, da sta kar dve tretjini vseh emisij toplogrednih plinov povezani s tokovi materialov, od pridobivanja do uporabe in odstranjevanja
odpadkov. To je pomembno področje za zmanjšanje emisij in porabo materialov.

Če ni nadzora, gradbeni odpadki končajo v vodi. FOTO: Borut Tavčar/Delo
Bolj krožne stavbe je v življenjski dobi treba načrtovati in uporabljati učinkoviteje, kar pomeni, da so dalj časa v uporabi, ko pa niso več uporabne, je treba njihove materiale ponovno
uporabiti ali reciklirati, namesto pridobivanja novih. Pomembno je, da so jeklo, cement in beton med najbolj emisijsko intenzivnimi materiali za gradnjo stavb. Te emisije se lahko precej
zmanjšajo na več načinov. Najočitneje je, da se teh materialov pri gradnji izogibamo s pametnejšim načrtovanjem in gradnjo, drugi pa, da jih spet uporabimo ali recikliramo, ko stavbo
podremo. EEA dodaja še več možnosti, od povečane zasedenosti stavbe do izboljšanega vzdrževanja, ki podaljša življenjsko dobo stavbe.

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

Možnosti ﬁnanciranja
Bolj krožno gradbeništvo in z njim zmanjšana poraba emisijsko intenzivnih materialov lahko Evropski uniji pomaga pri doseganju podnebne nevtralnosti, ciljev za krožno gospodarstvo
in uresničevanje zelenega dogovora, pravijo v EEA. Vse to pa take ukrepe naredi idealne za vključitev v evropske, državne in lokalne podnebne načrte.
Zavezništvo za zeleno okrevanje vladi predlaga uporabo dodatnega kohezijskega denarja za energetsko prenovo stavb. Prav tako bi več denarja iz podnebnega sklada za ta namen lahko
razdelil Eko sklad. Po njihovem predlogu je treba ohraniti ﬁnančne spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb prek Eko sklada, poleg tega pa uvesti še nove spodbude Eko sklada,
in sicer kot nepovratna sredstva za gradnjo in obnovo poslovnih stavb. Teh spodbud do zdaj ni bilo. Začasno bi davek za skoraj ničenergijske stavbe znižali s 9,5 na tri odstotke.
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Kazalo
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V Nemčiji skrbno ločijo sestavine gradbenih odpadkov. FOTO: Borut Tavčar/Delo

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

Njihov predlog je tudi, da bi bilo treba pripraviti predpise in nadzor, ki bo preprečeval takšno gradnjo in prenovo objektov, ki ustvarjajo sindrom bolnih stavb in uničujejo zdravje ljudi.
Veliko omogoča digitalizacija, tudi v gradbeništvu. To so natančni digitalni dvojčki stavb ali infrastrukture (orodja BIM), ki bi morali biti obvezni za projekte javnih stavb in
infrastrukture.
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Vecer.com

Nedelja, 05:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/miklavz-na-dravskem-polju-ze...
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DAMIJAN TOPLAK

Damijan Toplak

12.07.2020, 05.00

Čeprav so v podjetju GMG Peter Žula šele na polovici gradnje 28
enostanovanjskih hiš, ki tvorijo zaokroženo celoto, in naj bi novo
stanovanjsko naselje, poimenovano Zelene terase, zaživelo šele
pomladi prihodnje leto, so prav vse stanovanjske hiše v bližini
miklavškega Spara že prodane.
"Očitno je kupcem všeč, da bodo kupili hiše, ki bodo zgrajene 'na ključ'. Hiše bodo

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

sicer energetsko varčne in s toplotnimi črpalkami na sistem zrak-voda, prav tako imajo
prezračevalne sisteme. Manjše so stale 200 tisoč evrov, večje 220 tisoč evrov,"
pojasni Jure Žula iz podjetja GMG Peter Žula. Obenem pove, da naj bi bile hiše
dokončane do septembra letos, nato pa vključno s cestno infrastrukturo in ﬁnalizacijo
objektov kupcem predane v uporabo spomladi prihodnje leto.
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Vecer.com
Država: Slovenija

12.07.2020
Nedelja, 05:00

Kazalo

https://www.vecer.com/miklavz-na-dravskem-polju-ze...
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Prav kmalu bodo z drugim investitorjem (v bližnje naselje Borov gozd), podjetjem
Agez, nadaljevali gradnjo ceste od miklavškega Spara do ulice Na Dobravi, in potem še
do ulice Na hribu v skupni dolžini približno 300 metrov, saj bi v prihodnosti na
miklavški občini radi mimo Spara povezali Ptujsko cesto in Ulico Kirbiševih, obenem

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

pa so na občini stroške gradnje prenesli na nova investitorja.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Medtem ko imajo Zelene terase (v ozadju) že znane kupce, pa se komunalno opremljene gradbene parcele
v naselju Borov gozd tik ob miklavškem Sparu (v ospredju) še prodajajo. DAMIJAN TOPLAK

Simon Flesinger iz podjetja Famaco v imenu podjetja Agez Emila Zorenča pa v
sosednjem naselju Borov gozd prodaja gradbene parcele za en stanovanjski vila blok, en
poslovno-stanovanjski objekt in še 15 stanovanjskih hiš. Parcele za štiri hiše so medtem
že prodali. Naselje Borov gozd ob Sparu obsega še dodatnih enajst gradbenih parcel, ki
pa so v lasti drugih posameznikov. V imenu podjetja Agez se sicer parcele prodajajo po
okvirno 100 evrov za kvadratni meter, pri čemer sta v ta znesek všteta komunalna
opremljenost (cestna infrastruktura, pločniki, kanalizacija, meteorne vode,
telekomunikacijsko, vodno, elektro omrežje) in pa plačan komunalni prispevek. Parcele
za stanovanjske hiše so velike 385 do 684 kvadratnih metrov.
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Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 4

1/1

Površina: 325 cm2

Največja piložnost je
Okrevanje Zmanjšana poraba emisijsko

intenzivnih materialov lahko pomaga

pri uresničevanju zelenega dogovora

S krožnimi ukrepi je mogoče znižati emisije stavb za

dajejo bogate priložnosti za zmanj-

ne nevtralnosti,

šanje emisij. V EEA opozarjajo, da

spodarstvo in uresničevanje

61 odstotkov.

sta kar

ga

Pridobivanje materialov,

plogrednih plinov povezani s tokovi materialov, od pridobivanja

take ukrepe naredi idealne za vklju-

do uporabe in odstranjevanja od-

podnebne načrte.

padkov.

Zavezništvo za zeleno okrevanje
vladi predlaga uporabo dodatnega

gradnja, odpadki, skupaj je
to večina emisij.

dve

tretjini vseh emisij to-

To

je pomembno podro-

ciljev za krožno go-

zelene-

dogovora, pravijo v EEA. Vse to pa

čitev v evropske, državne in lokalne

Slovenska podjetja so za

čje za zmanjšanje emisij in porabo

energetsko prenovo in
gradnjo varčnih stavb.

materialov.
Bolj krožne stavbe je v življenjski

kohezijskega

dobi treba načrtovati in uporabljati

denarja iz podnebnega sklada za ta

Borut

Tavčar

Med vodilna področja, kjer je bil
že do zdaj opažen največji potencial in jih je treba dodatno okrepiti,
je zavezništvo za zeleno okrevanje

uvrstilo celovito energetsko prenovo
objektov in gradnjo skoraj ničenergijskih objektov. V evropski okoljski
agenciji (EEA) pravijo, da bi s kro-

žnim gospodarstvom v gradbeništvu zmanjšali emisije, povezane z
uporabo materialov v stavbah, za 61

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

v gradbeništvu

učinkoviteje, kar pomeni, da so dalj

časa v uporabi, ko pa niso več uporabne, je treba njihove materiale ponovno uporabiti ali reciklirati,

namesto

pridobivanja novih. Pomembno je,

da so jeklo, cement in beton med najbolj emisijsko

intenzivnimi materiali

Njihov predlog je tudi, da bi bilo
treba pripraviti predpise in nadzor,
ki bo preprečeval takšno gradnjo

ki podaljša življenjsko dobo stavbe.

EEA

dodaja še več

povečane zasedenosti

Bolj krožno gradbeništvo in z njim

stavb,

zmanjšana poraba emisijsko inten-

in uporabe

zivnih materialov lahko Evropski

do rušitve in ravnanja z odpadki,

uniji pomaga pri doseganju podneb-

od načrtovanja, gradnje

Ko

stavbe

niso

pa pridobivati

več

uporabne, je treba

novih.

Foto

njihove

Kai Pfaffenbach/Re

r na t e riale

ponovno

ni

bilo.

Začasno

bi

davek za skoraj

in prenovo objektov, ki ustvarjajo
sindrom bolnih stavb in uničujejo
zdravje ljudi. Veliko omogoča digitalizacija, tudi v gradbeništvu. To so

Možnosti financiranja

krožni pristopi na
stopnjah

poleg tega pa uvesti še nove spodbude
Eko sklada, in sicer kot nepovratna

tri odstotke.

o tem, kako različne poteze proti

življenjskih

ničenergijskih stavb prek Eko sklada,

načrtovanjem in gradnjo, drugi pa, da
jih spet uporabimo ali recikliramo, ko

stavbe do izboljšanega vzdrževanja,

vseh

ohraniti
finančne spodbude za gradnjo skoraj

pri gradnji izogibamo s pametnejšim

vljajo v študiji, ki jo je naročila EEA,

jasno, da bolj

njihovem predlogu je treba

ničenergijske stavbe znižali s 9,5 na

možnosti, od

študiji je

namen lahko razdelil Eko sklad. Po

ko precej zmanjšajo na več načinov.
je, da se teh materialov

.Najočitneje

stavbo podremo.

jo pri znižanju emisij. Po

energet-

tako bi več

sredstva za gradnjo in obnovo poslovnih stavb. Teh spodbud do zdaj

betona, cementa in jekla. To ugota-

pomaga-

Prav

za gradnjo stavb. Te emisije se lah-

odstotkov do leta 2050.
Za to bi morali zmanjšati uporabo

krožnemu gospodarstvu

denarja za

sko prenovo stavb.

natančni digitalni dvojčki stavb ali
infrastrukture (orodja BIM), ki bi
morali biti obvezni za projekte

javnih

stavb in infrastrukture.

uporabiti ali reciklirati,

ne

uters

13

12.07.2020

Savinjska.info

Nedelja, 11:09

Država: Slovenija

Kazalo

https://savinjska.info/na-novinarski-konferenci-o-...

1/4

Na novinarski konferenci o prenovi Starega
Velenja, Savinjska regija
12/07/2020

urednik

občina velenje, savinjska regija

V sejni dvorani Mestne občine Velenje, Savinjska regija, pripravili novinarsko konferenco, na
kateri smo predstavili potek prenove Starega Velenja. Podžupan Mestne občine Velenje Peter
Dermol je tudi podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Esotech Markom Škobernetom,
izvajalcem gradbenih del za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Kot je podžupan
povedal uvodoma, gre za zadnji projekt v sklopu CTN (mehanizem Celostne teritorialne
naložbe) in predvsem po zaslugi župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča smo s CTN
projekti lahko pridobili sklepe o soﬁnanciranju v višini 11 milijonov in 290 tisoč evrov
nepovratnih sredstev. Veseli smo, da je Mestna občina Velenje ena izmed uspešnejših občin v tej
ﬁnančni perspektivi. Podžupan se je zahvalil sodelavcem in krajanom Starega Velenje za
podporo in razumevanje. Mestna občina Velenje želi v okviru dveh projektov CTN Stari trg 11
in CTN Revitalizacija starotrškega jedra prenoviti in oživiti starotrško jedro v Starem Velenju,
ki je zaščiteno tudi kot kulturni spomenik. Verjamemo, da bomo s prenovo starega mestnega
jedra pridobili nove priložnosti za podjetnike in obrtnike. Ponudili pa bomo tudi nove površine
za umetnike in kreativce. Podžupan je povedal, da imamo s podjetjem Esotech dobre izkušnje in
zato verjamemo, da se bodo držali dogovorjenih pogodbenih obveznosti.

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

Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije je na novinarski konferenci predstavila oba
CTN projekta. Sedaj, ko bo pogodba s podjetjem Esotech podpisana, bomo v prihodnjih tednih
začeli z izvedbo gradbenih del pri projektu CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Z obnovo
starotrškega jedra želimo pridobiti nove poslovne površine za umetnike in kreativce. Predvideno
je rušenje dotrajanega objekta Stara pekarna in na tem mestu ureditev trga. Na mestu, kjer je bil
porušen objekt Ljubljanska 2, bomo zgradili novo stavbo s steklenim prizidkom. Tudi prometna
ureditev na tem območju bo spremenjena. Nova stavba bo namenjena mladim umetnikom in
bivanju. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2.928.441,29 evra. Financiranje se deli na
lastna sredstva Mestne občine Velenje v višini 1.402.953,29 evra in nepovratna sredstva
kohezijske politike v višini 1.525.488 evrov, od tega znašajo namenska sredstva EU za
kohezijsko politiko 1.220.390,40 evra in slovenska udeležba za soﬁnanciranje kohezijske
politike 305.097,60 evra. Povedala je tudi, da dela na projektu CTN Stari trg 11 potekajo po
predvidenem planu in da bo projekt, katerega vrednost je ocenjena na 1.559.397 evrov,
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predvidoma konec leta zaključen. Od tega je celotna predvidena vrednost soﬁnanciranja projekta
CTN Stari trg 11, Velenje 1.233.670,15 evra, 986.936,12 evra iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in 246.734,03 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med
pridobljenimi sredstvi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in celotno vrednostjo projekta
v višini 325.726,85 evra bo ﬁnancirana iz proračuna občine. Stavba bo po končani gradnji
namenjena novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih
dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru.

Direktor podjetja Esotech Marko Škoberne se je zahvalil sodelavcem na Mestni občini Velenje
in podžupanu za zaupanje. Povedal je, da imajo zadnje mesece veliko projektov v tujini, da pa je
bila Mestna občina Velenje za njih vedno pomemben partner, zato se veselijo ponovnega
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sodelovanja.
Na novinarski konferenci so bili prisotni: podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol,
svetovalka župana Mestne občine Velenje Andreja Katič, vodja Urada za razvoj in investicije
Alenka Rednjak in sodelavec Urada za razvoj in investicije Primož Rotovnik. S strani izvajalca
gradbenih del za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra pa bodo sodelovali direktor
podjetja Esotech, d. d., Marko Škoberne, direktor za ekonomiko in ﬁnance v podjetju Esotech
Robert Hudournik, vodja ponudbenega oddelka Jožica Soﬁa Andrini in vodja tržnega področja
za gradbeništvo Aljaž Zajamšek.
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2

← PKP4 v ospredje postavlja zaščito delovnih mest in preprečitev širjenja okužbe
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ROŽNO GOSPODARSTVO | GRADBENIŠTVO | STAVBE

Največja priložnost je v gradbeništvu
Zmanjšana poraba emisĳsko intenzivnih materialov lahko
pomaga pri uresničevanju zelenega dogovora.
Objavljeno
12. julij 2020 20.00
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Posodobljeno
12. julij 2020 21.11

Odpri galerijo
Ko stavbe niso več uporabne, je treba njihove materiale ponovno uporabiti ali reciklirati, ne pa pridobivati novih. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Borut Tavčar
Med vodilna področja, kjer je bil že do zdaj opažen največji potencial in jih je treba dodatno okrepiti, je zavezništvo za zeleno okrevanje uvrstilo celovito energetsko prenovo objektov in
gradnjo skoraj ničenergijskih objektov. V evropski okoljski agenciji (EEA) pravijo, da bi s krožnim gospodarstvom v gradbeništvu zmanjšali emisije, povezane z uporabo materialov v
stavbah, za 61 odstotkov do leta 2050.
Za to bi morali zmanjšati uporabo betona, cementa in jekla. To ugotavljajo v študiji, ki jo je naročila EEA, o tem, kako različne poteze proti krožnemu gospodarstvu pomagajo pri
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znižanju emisij. Po študiji je jasno, da bolj krožni pristopi na vseh življenjskih stopnjah stavb, od načrtovanja, gradnje in uporabe do rušitve in ravnanja z odpadki, dajejo bogate
priložnosti za zmanjšanje emisij. V EEA opozarjajo, da sta kar dve tretjini vseh emisij toplogrednih plinov povezani s tokovi materialov, od pridobivanja do uporabe in odstranjevanja
odpadkov. To je pomembno področje za zmanjšanje emisij in porabo materialov.

Če ni nadzora, gradbeni odpadki končajo v vodi. FOTO: Borut Tavčar/Delo
Bolj krožne stavbe je v življenjski dobi treba načrtovati in uporabljati učinkoviteje, kar pomeni, da so dalj časa v uporabi, ko pa niso več uporabne, je treba njihove materiale ponovno
uporabiti ali reciklirati, namesto pridobivanja novih. Pomembno je, da so jeklo, cement in beton med najbolj emisijsko intenzivnimi materiali za gradnjo stavb. Te emisije se lahko precej
zmanjšajo na več načinov. Najočitneje je, da se teh materialov pri gradnji izogibamo s pametnejšim načrtovanjem in gradnjo, drugi pa, da jih spet uporabimo ali recikliramo, ko stavbo
podremo. EEA dodaja še več možnosti, od povečane zasedenosti stavbe do izboljšanega vzdrževanja, ki podaljša življenjsko dobo stavbe.
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Možnosti ﬁnanciranja
Bolj krožno gradbeništvo in z njim zmanjšana poraba emisijsko intenzivnih materialov lahko Evropski uniji pomaga pri doseganju podnebne nevtralnosti, ciljev za krožno gospodarstvo
in uresničevanje zelenega dogovora, pravijo v EEA. Vse to pa take ukrepe naredi idealne za vključitev v evropske, državne in lokalne podnebne načrte.
Zavezništvo za zeleno okrevanje vladi predlaga uporabo dodatnega kohezijskega denarja za energetsko prenovo stavb. Prav tako bi več denarja iz podnebnega sklada za ta namen lahko
razdelil Eko sklad. Po njihovem predlogu je treba ohraniti ﬁnančne spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb prek Eko sklada, poleg tega pa uvesti še nove spodbude Eko sklada,
in sicer kot nepovratna sredstva za gradnjo in obnovo poslovnih stavb. Teh spodbud do zdaj ni bilo. Začasno bi davek za skoraj ničenergijske stavbe znižali s 9,5 na tri odstotke.
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V Nemčiji skrbno ločijo sestavine gradbenih odpadkov. FOTO: Borut Tavčar/Delo
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Njihov predlog je tudi, da bi bilo treba pripraviti predpise in nadzor, ki bo preprečeval takšno gradnjo in prenovo objektov, ki ustvarjajo sindrom bolnih stavb in uničujejo zdravje ljudi.
Veliko omogoča digitalizacija, tudi v gradbeništvu. To so natančni digitalni dvojčki stavb ali infrastrukture (orodja BIM), ki bi morali biti obvezni za projekte javnih stavb in
infrastrukture.
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Največja piložnost je v gradbeništvu
Vir Delo

12.07.2020 18:00

3

Zmanjšana poraba emisijsko intenzivnih materialov lahko pomaga pri uresničevanju zelenega
dogovora.

Preberi Več
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