Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 15. 9. 2020
Število objav: 8
Internet: 6
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
3

Povzetek

Forum
Zaporedna št.
4

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Homanova hiša leta skrivala beneški zaklad (FOTO)

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...osvajanj daljnih dežel prinesli zavojevalci, medtem pa so se na sončni strani Alp naši predniki bolj kot ozirajoč se na
prilaščanje tujih ozemelj obračali h gradbeništvu. image Pravi umetniški zaklad se je skrival pod plastmi ometa. Sploh
Gorenjska je bila leta 1510 cilj mojstrov, ki so dokončali grad Brdo, gradnjo so...

Naslov

Nepazljivost je pri delu lahko usodna

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 9. 2020

Avtor

Fran Rus

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dopinški aferi in prihodu Rogliča vzpon na vrh 2 uri Vse objave Največ smrtnih delovnih nesreč se je tudi lani zgodilo
v gradbeništvu. Največ smrtnih delovnih nesreč se je tudi lani zgodilo v gradbeništvu. (Foto: Tomaž Klipšteter) V
Osredku pri Zrečah se je prejšnji teden hudo poškodoval 56-letni moški, ki se mu je med sestopom...

Naslov

Marles ostaja vizionar lesene montažne gradnje

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 655 cm2

...obnovljivih virov energije in vgradnja materialov naravnega izvora, ki zagotavljajo zdravo bivanje in čim večje bivalno
ugodje. Razvojni oddelek zaposluje tri inženirje, v razvoj pa Marles vloži od tri do pet odstotkov letnih prihodkov.
Dodatno vlagajo tudi v podporo razvojnemu oddelku. Ta sredstva so namenjena v podjetju...

Naslov

Novosti v 103. številki revije IRT3000

Medij

Forum Strojnistvo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...slovenskih udeležencev sodelujejo še trije tuji partnerji, in sicer finska družba za reciklažo odpadnega papirja
ECOPULP, poljski nacionalni inštitut za gradbeništvo ITB ter razvojni center vpet v predelovalne tehnologije plastike
AITIIP iz Španije. Za izpopolnjene tehnologije recikliranja smo partnerji projekta v tem...

Naslov

GBC Slovenije z bolj trajnostnim pristopom za projektiranje novih ter obnovo dotrajanih
fasad

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 42

Površina: 809 cm2

...v skladu z veljavnimi pravilniki, trenutno veljavno zakonodajo in s pravili stroke, pri čemer mora biti pri izvedbi
zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon in nove tehnične smernice za požarno varnost v stavbah, ki so v
veljavi od 1.7.2019. Vloga, ki jo odda investitor s podpisom odgovornega vodje projekta...
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Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Naslov

MOŽNOST NAKUPA PARCEL - STANOVANJSKA SOSESKA ŠMELC, NASELJE
SPODNJE JAVORJE IN PRISTAVA

Medij

Crna.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 14. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...Občina Črna na Koroškem ponuja mladim družinam po ugodni ceni nakup petih gradbenih parcel za namen
izgradnje stanovanjskih objektov v naselju Šmelc v Podpeci, prav tako pa občina zbira interes za nakup dveh parcel za
gradnjo stanovanjskih objektov...

Naslov

Novinarska konferenca Mestne občine Velenje - GRADIVO

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 14. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja (ki se vodi, če se v istem postopku izdaja tako gradbeno
dovoljenje kot tudi okoljevarstveno soglasje) po gradbeni zakonodaji kot v postopku za spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja po Zakonu o varstvu okolja. Zahtevo za priznanje položaja stranskega udeleženca Mestna občina...

Naslov

NOVA ŠTEVILKA GLASILA ePROSTOR

Medij

Zdruzenjeobcin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...uprava RS je pripravila novo številko glasila eProstor. V novi številki si lahko med drugim več preberete o: predlogu
Zakona o katastru nepremičnin gradbeni zakonodaji in elektronskem poslovanju izvajanju 10. faze izboljšave
zemljiškokatastrskega prikaza aktivnostih ob 48. Geodetskem dnevu o projektu »V eno mrežo vpetih...
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Deli:
ŠKOFJA LOKA

Homanova hiša leta skrivala beneški zaklad
(FOTO)
Objavljeno 14. september 2020 19.57 | Posodobljeno 14. september 2020 19.57 | Piše: Boštjan Fon
Ključne besede:

Škofja Loka

Homanova hiša

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

Več kot pol tisočletja ima na grbi škofjeloška lepotica. Pod več
plastmi ometa odkrili dragocene freske.

Odpri galerijo
Homanova hiša v Škofji Loki FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon

Kaj berejo drugi
Ta članek trenutno bere
20
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Kazalo
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https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

Sestrama preti nevarnost v lastni hiš
1

Kamnita piranska (FOTO)
3

Razkrivamo premoženje Marjana Šar
2

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

storitev omogoča

Pisalo se je leto, ko je Evropa spoznala sončnice. Semena so z osvajanj daljnih dežel prinesli zavojevalci, medtem pa so se na sončni strani Alp naši predniki bolj
kot ozirajoč se na prilaščanje tujih ozemelj obračali h gradbeništvu.
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Pravi umetniški zaklad se je skrival pod plastmi ometa.

Sploh Gorenjska je bila leta 1510 cilj mojstrov, ki so dokončali grad Brdo, gradnjo so podprli vitezi iz plemenite družine Egkhi, ter Škofja Loka, kjer so pod gradom, ki
so ga zgradili freisinški škofje kmalu po prejemu loškega ozemlja, zadnji strešnik dali nad Homanovo hišo. Zgradba je danes še v izjemnem stanju, še več,
Homanova hiša v Škofji Loki ravno v teh dneh doživlja izjemno podrobno načrtovano adaptacijo notranjih prostorov.

Meščanski dvorec
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»V preteklosti smo jo že trikrat obnavljali. Tokrat smo se še enkrat lotili dela, ker smo se odločili, da hiši za njen 510. rojstni dan zgoraj, kjer so bili nekoč poslovni
prostori, vdihnemo košček vsakodnevnega življenja, ki mu hiša kljub petim stoletjem lahko ponudi varen objem in zavetje,« pove Damijan Ambrožič.

Pasji sekret
V gostilno nad slaščičarno je rad zahajal slikar – impresionist Ivan Grohar, ki je od tod naslikal znamenito sliko Loka v snegu. Zanimiva je tudi Homanova
lipa, ki so jo posadili leta 1934 v čast kralja Aleksandra, atentat nanj je v francoskem Marseillu tistega leta uspešno izvedel makedonski nacionalist Vlado
Černozemski s pomočjo hrvaških ustašev. Domačini so jo imenovali pasji sekret, sosede so tudi otroke nagovarjale, naj korenine drevesa polulajo čim
večkrat, da bi se od bogatih dodatkov posušilo. Zavedali so se, da bo drevo enkrat veliko in se bodo pokazale tudi senčne strani, kar pa se v današnjih dneh
izkazuje za odlično, saj Homanova lipa daje odlično naravno senco v poletnih dneh nad teraso kavarne.

S poslovnimi sodelavci podjetja Rodeo Trade so hišo kupili leta 1994: »Po denacionalizacijskem postopku je hišo nazaj dobila družina Homan, a je ni želela imeti in
so jo ponudili v prodajo. Takrat se je podirala, bila brez vseh vsebin. Že leta 1995 smo jo začeli obnavljati in opravili protipotresno konsolidacijo, kajti hiša se je
pogrezala navznoter. Leta 2001 smo menjali streho in ostrešje. Aprila 2007 smo se lotili obnove fasade, še prej pa smo zamenjali ves napušč. Pri obnovi fasade smo
po nasvetu restavratorskega centra ubrali pristop, ki poskuša v celoti ohraniti originalni omet. Uporabljali smo naravne materiale, zaščitni omet smo uporabili le v
pritličju, kjer stavba vleče nase vlago, zgornji del hiše je v celoti naraven,« pove Ambrožič.
Spodaj so uredili tri trgovine in kavarno, v prvem nadstropju je bila gostilna, na vrhu njihovi poslovni prostori. V poznejših letih so center Škofje Loke zaprli za promet,
tudi gostilna je prenehala obratovati, podjetje Rodeo Trade se je preselilo v Kranj. »Tako sva se s poslovnim partnerjem Miletom Bilandžijo, skupaj sva v poslu od
leta 1984, odločila, da bova naredila v zgornjem delu hiše pet stanovanj.
V zgornjem delu hiše bo pet stanovanj.

Problem starih mestnih jeder je revitalizacija. Najprej je treba pripeljati ljudi nazaj. Center Škofje Loke je čaroben, izjemno zanimiv, toda potrebuje življenje, potrebuje
ljudi, ki v tem predelu najdejo svoj življenjski prostor,« pravi Ambrožič: »Hiša je bila od nekdaj stanovanjska, bili sta tu še trgovina in gostilna. Sezidali so jo za
upravnika škofjeloškega gradu in pravzaprav je bil to kompleks župnišča, Koširjeve in Homanove hiše ob severnih izhodnih vratih grajskega predela v Selško dolino.
Od leta 1510, ko so bile postavljene te tri zgradbe, se na tem mestu ni spremenilo popolnoma nič, in tako je to eden redkih meščanskih dvorcev v Sloveniji, ki je še v
uporabni funkciji.«

Časovna kapsula
V fazi obnove so v tesnem stiku z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na zunanji strani hiše sta dve freski iz 16. stoletja. Ob prvih posegih v zgornjih
nadstropjih so se odločili, da si vzamejo čas in delajo pazljivo. Treba je izreči vse priznanje za tak način dela, saj se je pod 14 plastmi ometa odkrilo freske iz
najboljših časov beneške slikarske šole. »Zdaj sta dve varianti: ali jih bomo izpostavili v samem prostoru, kar je odvisno od bodočega lastnika stanovanja, druga pa,
da se naredi časovna kapsula z ustrezno konzervacijo. Sami smo poklicali strokovnjake s tega področja, čeprav gre investicija samo iz našega podjetja, nimamo
nobenih zunanjih virov,« pove Ambrožič, ki je ob nakupu Homanove hiše premišljeval, da bi bila idealna za mini hotel. »Škofja Loka je zelo zanimiva, kar se tiče te
ideje, saj so prenočitvene kapacitete slabe. Ljudje, ki delajo v podjetjih tu okoli, recimo spijo v Ljubljani. A s hotelom se moraš ukvarjati, se mu posvetiti vsak dan
skozi ves dan, in tako smo to idejo opustili.«

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

14 plasti ometa so nanesli na likovni zaklad.

Pet udobnih stanovanj, tri s površino 75 kvadratnih metrov bivalne površine in dve po 120 kvadratnih metrov, bo nastalo, in to na lesenih podlagah tal, ki štejejo pet
stoletij. Stanovanji na podstrehi bosta imeli še galerijo, v notranjosti pa ostane vse, kakor je bilo nekoč. Ker je bila to meščanska hiša, stiske s prostorom ni v
notranjosti. Arhitekti Mojca Basaj in Aleš Hafner ter Ana Marija Krajnc iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so dodali svoj del strokovnosti k projektu
oživitve vsakdana v Homanovi hiši. Tudi sami izvajalci del so pozorni na podrobnosti, ki so se nemara skrile v Homanovi hiši skozi stoletja, saj se to spodobi iz
spoštovanja do prednikov in naših potomcev.
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Dnevnik.si
KRONIKA

Mojca Furlan Rus
NAJNOVEJŠE
15. september
2020 00:00
15. september 2020 0:00
1 ura
Ignoranca
Predviden čas branja: 4 min
1 ura

Cena naše
ljubezni do
teličkov

1 ura

Namesto žuganja

2 uri

Borzni komentar:
Dobro se je držati
naložbene
strategije

2 uri

Ekipa JumboVisma: Po
dopinški aferi in
prihodu Rogliča
vzpon na vrh

Nepazljivost je pri delu lahko
usodna
Do konca letošnjega avgusta se je zgodilo že 288 nesreč pri delu in
delovnih nesreč – torej tistih, ki se zgodijo okoli doma in za domače
potrebe, ter tistih, ki nas doletijo v okviru delovnega razmerja. Večina se
je končala z lažjimi poškodbami, 85 je bilo hujših, enajst ljudi pa je umrlo.

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

Vse objave

Največ smrtnih delovnih nesreč se je tudi lani zgodilo v
gradbeništvu. (Foto: Tomaž Klipšteter)

V Osredku pri Zrečah se je prejšnji teden hudo
poškodoval 56-letni moški, ki se mu je med
sestopom z domače strehe izmaknila lestev in
je padel dobre tri metre globoka na betonska
tla. Tudi mariborski policisti so minule dni
poročali o pogostih nesrečah pri delu, ki so se
na tem koncu vrstile minuli mesec. Za
posledicami hudih poškodb je v bolnišnici umrl
moški, ki je nekaj dni prej na Ptuju med
čiščenjem padel s tovornega vozila. Med
obiranjem breskev se je prav tako na Ptuju
hudo poškodoval moški, v Slovenski Bistrici pa
je nekomu zdrsnilo med delom na višini. Tudi ta
je dobil hujše poškodbe. Na območju PU
Maribor so tako v avgustu obravnavali okoli 20
nesreč, ki so se zgodile med delom, v njih se je
poškodovalo deset ljudi. »Večinoma je do njih
prišlo zaradi nepazljivosti, zato pozivamo k
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spoštovanju vseh ukrepov in predpisov s
področja varnosti in zdravja pri delu,« je
opozorila Anita Kovačič Čelofiga iz PU Maribor.
NAJNOVEJŠE
1 ura

Ignoranca

1 ura

Cena naše
ljubezni do
teličkov

1 ura

Namesto žuganja

2 uri

Borzni komentar:
Dobro se je držati
naložbene
strategije

2 uri

Ekipa JumboVisma: Po
dopinški aferi in
prihodu Rogliča
vzpon na vrh

Policija deli tovrstne nesreče na nesreče pri
delu in delovne nesreče. Prve se zgodijo med
opravljanjem domačih opravil, kot so sekanje
drv, spravilo lesa v gozdu za domače potrebe,
popravilo strehe, zidanje nadstreška,
postavljanje ograje in tako naprej. Delovne
nesreče pa so tiste, ki se zgodijo v okviru
delovnega razmerja in delovnega okolja
oziroma na delovnem mestu in v delovnem
času. Do konca avgusta je bilo vseh skupaj
288, največ na celjskem in mariborskem
policijskem območju, nam je sporočila Maja
Adlešič Ciperle iz generalne policijske uprave.
Zadnja leta se število na srečo zmanjšuje: lani

Vse objave

so jih našteli 389, predlani pa 436.
Najpogosteje jim botruje nepazljivost, letos 126krat. Med bolj pogostimi vzroki za nesreče so
še padec z višine, padec predmeta in zdrs

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

oziroma prevrnitev vozila. Večina se konča z
lažjimi poškodbami, do konca avgusta so morali
zdravniki oskrbeti 169 poškodovanih. Huje
poškodovanih je bilo 85, enajst ljudi pa je
umrlo. Lani je bilo smrtnih žrtev 16, predlani pa
23. Največ poškodb je med moškimi, starimi od
24 do 64 let.

Od 15-letnega vajenca do
75-letne delavke
Tudi republiški inšpektorat za delo poroča o 16
smrtnih delovnih nesrečah v lanskem letu.
Raziskali so vse razen štirih, ki so se zgodile v
tujini, in prometne nesreče, v kateri je umrl
voznik tovornega avta. Najpogosteje, v petih
primerih, je šlo za padec z višine: z repa
žerjava, strehe, med spuščanjem električnega
kabla, padec 16 metrov globoko med
vzpenjanjem po lestvi ladje in 13 metrov v
globino z jeklene platforme med opravljanjem
montažnih del. V treh primerih je šlo za
prometno nesrečo, v dveh pa za udar
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električnega toka. Druge tragedije so se
zgodile, ko je delavec na ravnem padel in z
glavo udaril v robnik, na enega so se podrle
NAJNOVEJŠE
1 ura

Ignoranca

1 ura

Cena naše
ljubezni do
teličkov

1 ura

Namesto žuganja

2 uri

Borzni komentar:
Dobro se je držati
naložbene
strategije

2 uri

Ekipa JumboVisma: Po
dopinški aferi in
prihodu Rogliča
vzpon na vrh

iverne plošče, v nekoga je nesrečno priletel
kamen ob miniranju. Inšpektorat v svojem
poročilu za lansko leto navaja tudi zasutje z
brežino iz proda, smrt zaradi prevrnitve viličarja
in zaradi udarca delovne opreme. Največ
smrtnih nesreč se je zgodilo v gradbeništvu,
največ žrtev je bilo starih med 50 in 59 leti.
Največ poškodovanih je bilo starih od 35 do 44
let. Najmlajši je bil 15-letni vajenec, najstarejša
pa 75-letna delavka. Med hranjenem osebe jo
je napadla neka druga oseba in dobila je
močan udarec v vratni del hrbtenice. Policija je
do konca avgusta obravnavala 34 kaznivih
dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve

Vse objave

nevarnosti pri gradbeni dejavnosti. Lani jih je
55.

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

Pazljivo v gozdu!
Skrb vzbujajoče je, da se je do konca
avgusta zgodilo že 41 nesreč v gozdu, toliko
kot v vsem lanskem letu. Največ jih je bilo
zaradi nepazljivosti. »Ljudi zato pozivamo k
spoštovanju vseh ukrepov in predpisov s
področja varnosti in zdravja pri delu,«
opozarja Maja Ciperle Adlešič.

Več nesreč s kmetijskimi
stroji
Število nesreč s traktorji ostaja na približno
enaki ravni: do konca avgusta jih je bilo 16, v
vsem lanskem letu 37, predlani 34.
Najpogosteje gre za zdrs traktorja oziroma
se traktor prevrne, velikokrat ima prste vmes
nepazljivost. Največkrat so udeleženi moški,
starejši od 64 let. Zadnja nesreča, v katero je
bil vpleten otrok, se je zgodila predlani. So
pa letos v izrazitem porastu nesreče s
kmetijskimi stroji. Bilo jih je že 16, lani devet.
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Marles ostaja vizionar
lesene montažne gradnje
V negotovih

ki

časih,

zaznamovala

jih je

epidemija

novega koronavirusa,

bo

imelo

razvojnim oddelkom

temi visoko učinkovitih niz-

šitvami orjejo ledino novim
tehnološko dovršenim rešitvam za še boljšo gradnjo le-

vanje vseh bistvenih značil-

senih montažnih objektov.

Vzorčni objekt bodo postavili v prvi polovici leta 2021.

koenergijskih, pasivnih in ak-

pri kupcih vse večjo vlogo

me, ki so bili »zgolj« energetsko učinkoviti, zamenjali sis-

zaupanje. Še prav

tivnih hiš.

posebej bo to veljalo pri

s

podjetje

Veliko sodelujejo tudi z zunanjimi neodvisnimi institucija-

liko premišljenosti in mar-

Ne le, da Marles sledi vsem
tem sodobnim trendom, am-

mi, pogosto pa moči združijo
tudi z dobavitelji in partnerji.

sikdaj tudi odrekanja. Mar-

pak jih mnogokrat tudi na-

odločitvi za
ga doma,

saj

sko naložbo,

nakup

lastne-

Razvojno

gre za življenjki zahteva ve-

naravnano

les, vodilni slovenski pro-

rekuje.

izvajalec lesenih montaž-

naravnano podjetje.

nih

va razvojna usmeritev

objektov z najdaljšo

So

namreč

razvojno

Njiho-

sledi

Vodilni partner

naprednejše montažne objek-

prihodnosti

te v državi.

protipotresne gradnje,

nja je 15 milijonov evrov vre-

po
vsem svetu so mu zvesti že

den projekt Dom24h, kjer je
Marles prevzel vlogo vodil-

več kot 75 let.

lov, sodobnim prostorskim

renčno

Več kot 28 tisoč hiš in več kot
380 javnih objektov sta številki, ki najbolje

dokazuje-

ta, koliko izkušenj si je Marles pridobil v več kot tri četrt stoletja svojega obstoja. V
tem mariborskem podjetju,

ki

dve tretjini vseh hiš proda na
zahtevnih tujih trgih, so vedno igrali pionirsko vlogo pri

razvoju gradnje z naravnimi
in

do okolja prijaznimi mate-

riali.

S

svojimi inovativnimi

do okolja prijaznih

materia-

ureditvam ter evropskim
normam, ki se navezujejo

snovanju novih objektov, kar
naprej delali najboljše in naj-

sti,

prednost. Kupci

Izkušnje, kijih bodo pridobili,
bodo v Marlesu uporabili pri

pri

požarne zaščite, vgrajevanju

kot svojo

nosti objekta skozi celoten življenjski cikel.

načrtovanju doma

Primer takšnega sodelova-

stavi na zaupanje
največjo konku-

nega dvojčka, prek katerega
bo mogoče spremljati delo-

jim bo omogočilo, da bodo še

normam energetske varčno-

tradicijo,

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

in ki

svojim delom, idejami in re-

nega partnerja konzorcija 12
slovenskih podjetij, sodeluje pa tudi Zavod za gradbeni-

Trajnost tudivproizvodnji

Trajnostno naravnane niso le

hiše, kijih izdelujejo, temveč
tudi celotno poslovanje Marlesa.

Kot pravijo,

so trajnost

nogi so zato prepoznani kot

zgraditi dom prihodnosti. To

vzeli za svojo, hkrati pa poudarjajo, da gre večinoma zgolj
za novo poimenovanje dob-

vodilno podjetje na področ-

bo objekt, v katerem bomo ži-

rih praks, kijih že izvajajo in

veli, delali in se rekreirali.

Bo

so del njihove identitete. V za-

in energetsko

popolnoma neodvisen od zu-

četku leta so posodobili proi-

varčne gradnje sodobnih stanovanjskih hiš in investicij-

nanjih virov energije in tako

zvodnjo ter uvedli še učinko-

energetsko samozadosten, s

vitejše proizvodne postopke,

skih objektov.

na

tako gradnjo.

ju razvoja

V

svoji pa-

tehnoloških reši-

tev trajnostne

štvo Slovenije.

Njihov cilj

je

Glavna pod-

presežki ustvarjene energije

vzpostavili boljši sistem rav-

ročja razvoja so uporaba najsodobnejših tehnoloških re-

pa bo oskrboval tudi sosednje
objekte in polnil baterije elek-

nanja z okoljem in

šitev, raba obnovljivih virov

tričnih avtomobilov.

racional-

nejšo porabo energije. To jim
omogoča prilagodljivost in ro-

pristopi in izvirnimi rešitvami, kijih večkrat posnemajo

energije in vgradnja materia-

lov naravnega izvora, ki zago-

preden objekt, ki bo deloval

rebitnim nihanjem in

tudi drugi domači in tuji proi-

tavljajo zdravo bivanje in čim

menjenim razmeram

zvajalci, so veliko pripomogli

večje bivalno ugodje.

po konceptu neto ničenergijske stavbe, bodo vgrajeni

k temu, daje industrijska proizvodnja montažnih objektov

sluje tri inženirje, v razvoj pa

zlasti v zadnjem desetletju do-

Marles vloži od tri do pet od-

živela pravi razcvet. Naravni

stotkov letnih prihodkov. Dodatno vlagajo tudi v podpo-

in do okolja prijazni materia-

Razvojni

oddelek zapo-

li z majhnim ogljičnim odtisom so v tem času postali stal-

ro razvojnemu

oddelku.

V

takšen tehnološko na-

pametni gospodinjski aparati ter druga notranja oprema s čutnimi zaznavami za
spreminjanje ambientalne-

ga občutka glede na razpolo-

bustno odpornost proti mosprena

tr-

gu, zaposlenim pa prijaznejše delovno okolje in lažje delo.
Proizvodnjo nameravajo še posodabljati.
tega leta

Že konec

načrtujejo dodatna

vlaganja v strojno opremlje-

Ta

ženje uporabnikov. Uporab-

sredstva so namenjena v pod-

niki bodo objekt upravljali in

jo z vidika trajnostne porabe

nica v proizvodnji montažnih

jetju zaposlenim statikom, inženirjem lesarstva in gradbe-

ga nadzorovali prek za to posebej razvitih in naprednih

in proizvodnje.

hiš. Prišlo je do razvoja različ-

nih superizolacijskih materialov, na drugi strani pa so siste-

ništva, arhitektom

in drugim,

multimedijskih aplikacij. Ce-

ki

so neposredno povezani z

loten objekt bo imel digital-

nost

in prijaznejšo tehnologi-
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Dan odprtih vrat pritlične hiše,

M je ena izmed prodajnih
uspešnic
■ Marles bo to sobota 19. septembra, na dnevu odprtih vrat v Martjandh v bližini Moravskih Toplic

premierno

predstavil pritlično

družinsko hišo Domus. Kot pravijo, gre za uspešnico v njihovem

prodajnem programu hiš na ključ. Odlikujeta jo kompaktna tlori-

sna zasnova in visoka energetska učinkovitost Domišljeno

razpo-

rejeni bivalni prostori z ločenimi bivalnimi in sanitarnimi prostori

za več družinskih članov omogočajo družini popolno bivalno udobje in nagovarjajo širok generacijski spekter uporabnikov. Standardna izvedba hiše Domus se po želji lahko izvede v enokapni, dvokapni ali večkapni izvedbi ter izvedbi z ravno streho. Več informa-

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

cij

Je na

www.marles.com.

v

c

«raBF

'j

* i

ППР�

�

�m

m

■ Marles dve tretjini hiš proda na zahtevnih tujih trgih. Na fotografiji je njihova hiša v
švicarskem mestu Galgenen.
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Novosti v 103. številki revije IRT3000
Datum objave: 15. september 2020
Prejšnja Naslednja

LIFE CEPLAFIB je prejemnik prestižne okoljske nagrade Energy Globe Award, ki se podeljuje
projektom osredotočenim na energetsko učinkovitost materialov in tehnologij, obnovljive vire
ener¬gije in ohranjanje primarnih virov. Nagrade podeljujejo na nacionalni in mednarodni ravni.
Med letošnjimi prejemniki na nacionalni ravni je projekt LIFE CEPLAFIB, ki ga vodi razvojni
center TECOS.

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

Vodilni partner TECOS, skupaj s podjetjem za reciklažo in predelavo plastičnih granulatov –
OMAPLAST, d. o. o., ter novomeškim podjetjem ADRIA Mobil, enim izmed vodilnih evropskih
proizvajalcev prikolic, avtodomov in mobilnih hišic, uvaja krožni koncept predelave odpadne komunalne
plastike in časopisnega papirja v nove izdelke namenjene embalažni, avtomobilski in gradbeni industriji.
V projektu LIFE CEPLAFIB poleg slovenskih udeležencev sodelujejo še trije tuji partnerji, in sicer finska
družba za reciklažo odpadnega papirja ECOPULP, poljski nacionalni inštitut za gradbeništvo ITB ter
razvojni center vpet v predelovalne tehnologije plastike AITIIP iz Španije. Za izpopolnjene tehnologije
recikliranja smo partnerji projekta v tem letu prejeli prestižno nagrado National Energy Globe Award.

Energy Globe Award je svetovna nagrada za trajnost, za katero se vsako leto poteguje več kot 2500
projektov iz 187 držav. Vsako leto podelijo nagrade na mednarodni ravni, ker pa je običajno več pro‐
jektov iz ene države, nagradijo tudi najboljši projekt na nacionalni ravni (National Energy Globe Award).
S podelitvijo nagrad želijo okrepiti svetovno pozornost trajnostnim okoljskim rešitvam in motivirati ljudi,
da postanejo del zelenih rešitev in aktivno sodelujejo na reševanju perečih okoljskih problematik.
Osrednji cilj projekta LIFE CEPLAFIB je preoblikovanje dveh snovnih tokov odpadnih komunalnih
surovin – plastične embalaže in časopisnega papirja – v nove kompozitne materiale, ki jih nato v obliki
končnih produktov uporabljamo v visokotehnoloških proizvodnjah avtomobilske, embalažne in gradbene
industrije.
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Krožna zgodba projekta CEPLAFIB se začne pri slovenskem podjetju za reciklažo plastike –
OMAPLAST, ki preko postopkov sortiranja, mletja in ekstruzijskega mešanja na letni ravni predela okoli
20.000 ton odpadne plastike. Končni produkt je visokokakovostni tehnični re-granulat na osnovi
polipropilena (PP) in polietilena visoke ali nizke gostote (HDPE/LDPE). Podjetje ECOPULP v projektu
dobavlja regenerirana celulozna vlakna iz odpadnega časopisnega papirja in naravna ligno-celulozna
vlakna kot stranski produkt odpadne biomase. Tehnološki center AITIIP v naslednji fazi oba sekundarna
surovinska vira, plastični reciklat in ojačitvena celulozna vlakna, združi v kompozitni granulat, primeren
za tehnologijo brizganja in termoformiranja. V zaključni fazi krožne zgodbe nato industrijski partnerji
novo razvite materiale uporabijo v proizvodnji njihovih izdelkov. Podjetje Adria Mobil v svoje avtodome
in prikolice vgrajuje okoli 35 odstotkov plastičnih komponent. Ob predpostavki, da povprečni avtodom
Adrie Mobil tehta 3500 kg, to znaša približno tono vgrajene plastike na vozilo. Potencial za zamenjavo
primarnih plastičnih materialov z recikliranimi substituti je ocenjen na približno 40 odstotkov. Zahteve
avtomobilske industrije pri zamenjavi primarnih materialov z recikliranimi alternativami so povezane
predvsem z mehansko in strukturno trdnostjo materiala, ki jo narekujejo strogi standardi o varnosti
voznikov in potnikov.

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

LIFE CEPLAFIB distančnik dvojnega poda v avtodomih ADRIE Mobil
Na TECOSU smo za ADRIO Mobil prilagodili in nadgradili obstoječo različico lesenega distančnika za
dvojni pod v avtodomih, zdaj izdelanega iz reciklirane polipropilenske matrice ojačene z regeneriranimi
vlakni odpadnega časopisnega papirja. Nove distančnike, ki bodo nadomestili dosedanje, bodo po
uspešno opravljenih testiranjih v ADRII Mobil začeli predvidoma serijsko uporabljati po zaključku
projekta v letu 2021. Z realizacijo tega projekta v ADRII Mobil sledijo cilju zmanjševanja vpliva na
okolje oz. uvajanju trajnostnih pristopov in rešitev pri razvoju počitniških vozil.

LIFE CEPLAFIB zaščitna termoformirana embalaža za transport izdelkov
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ADRIA Mobil poleg distančnika razvija še drugi demonstrativni izdelek projekta, in sicer zaščitne interior
panele za skrite inštalacijske sisteme, ki bodo izdelani s postopkom termoformiranja. Za te produkte smo
partnerji projekta CEPLAFIB razvili poseben material na osnovi reciklirane polietilenske matrice iz
predelane komunalne odpadne plastike in vlaken odpadnega časopisnega papirja. Ta material bo
uporabljen tudi v embalažnem sektorju, kjer podjetje ECOPULP s postopkom vročega stiskanja izdeluje
različne embalažne produkte za zaščito izdelkov pri transportu. Inštitut za gradbeništvo ITB iz Poljske bo
vse novonastale materiale CEPLAFIB poskušal uveljaviti v gradbenem sektorju za izdelavo akustičnih in
dekorativnih notranjih panelov. Končni izdelki kljub visokemu deležu vgrajenih naravnih vlaken po
zaključku njihove življenjske dobe ne bodo razgradljivi, bodo pa ločeno zbrani uporabni za ponovno
reciklažo. Vsi materiali CEPLAFIB ustrezajo zahtevanim tehnološkim standardom mehanskih, termičnih
in reoloških lastnosti, trenutno pa so v validacijskem potrjevanju serijske proizvodnje pri industrijskih
partnerjih.
CEPLAFIB materiali so industrijsko zanimivi, predvsem s stališča stroškovne in okoljske prednosti, zato
vabimo vse zainteresirane deležnike, ki bi želeli postati del krožne zgodbe CEPLAFIB, da nas
kontaktirate na www.ceplafib.eu.
Projekt LIFE CEPLAFIB je sofinanciran s sredstvi Programa LIFE (Pogodba št. LIFE17 ENV / SI /
000119) v višini 1.099.211,00 EUR ter lastnim kapitalnim vložkom sodelujočih partnerjev. Skupni pro‐
račun projekta znaša 1.832.020,00 EUR, traja pa od 1. julija 2018 do 30. junija 2021.
Vir: www.tecos.si

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

Za več zanimivih vsebin s področja razvoja, inovacij in tehnologij ste vabljeni, da postane naš
naročnik: Revija IRT3000
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GBC SLOVENIJA Z BOLJ
TRAJNOSTNIM PRISTOPOM ZA
PROJEKTIRANJE NOVIH TER

OBNOVO DOTRAJANIH FASAD
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija
je v juniju zaradi velikega zanimanja na temo energetsko

učinkovitih

ovojev stavb organiziralo dva spletna seminarja z

naslovom Projektiranje fasad, strokovnega izpopolnjevanja
pa

seje 19. in 23. junija skupaj udeležilo več kot

slovenskih arhitektov in

130

projektantov. Izobraževanje, ki so

ga izvajali priznani strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami,

je bilo posvečeno projektiranju novih in obnovi dotrajanih
fasad. Udeleženci so s predstavitvijo mnogih koristnih

informacij in rešitev, ki jim lahko pri snovanju ali sanaciji

fasadnih ovojev pomembno olajšajo delo, tako pridobili
vrsto strokovnih in

tehničnih informacij na temo diagnostike,

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

popisov del ter ustreznih analiz, ki

morajo biti izvedeni

Kamenski kot JUB-ov strokovnjak
za fasadne sisteme opozarja, daje

še pred projektiranjem novih ali za
poškodovanih in degra-

sanacijo

diranih fasadnih ovojev potrebno

še pred pripravo projektne dokumentacije. Predavanja,

pridobiti vse podatke o objektu

ki so vsebovala tudi določila spremljajoče zakonodaje ter

celovitih načrtov do tehničnih skic

opise pogojev za pridobitev subvencij, so prispevali družba
JUB, Knauf Insulation

in slovenski okoljski Eko sklad.

-

od

posameznih detajlov. Z ogledom
objekta je mogoče oceniti,

koliko projektnih faz bo potrebnih za
izvedbo sanacije fasadnega ovoja ali

S takimi izobraževanji in usposa-

obnovo posameznih fasadnih odpr-

bljanji deležnikom nakazujemo

tin,

pravo pot do trajnostnih

vse aktualne tehnične

rešitev v

pri

tem pa

dosledno upoštevati
in požarne

gradbeno zakonodajo.

gradbeništvu ter se tako skupaj z

smernice

njimi tudi odgovorno vključujemo

Za

tudi v krožno gospodarstvo," je ude-

ugotoviti, kje na objektu se pojavljajo

ležence uvodoma nagovoril dr. Iztok

težave s toplotnimi mostovi, kakšna

Kamenski,

je obstoječa požarna varnost

predsednik UO GBC

objekta, kako je z dotrajanostjo oken,

Slovenija. "Seminar smo pripravili z
namenom, da bi se

in

pripravo analize je potrebno

morebitnim zamakanjem strehe,

pri novih ali pri

hidroizolacijo balkonov in izvedbo

obnovi dotrajanih fasad pojavljalo
čim manj napak. Naložbe v fasadne

gradbenih materialov in izdelkov ves

ovoje so že tako veliko finančno

čas povezani, za uspešno izvedbo pa

primer

je nujen projektni pristop, ki združuje

se torej

izvedb in slabega nadzora investi-

raznolika znanja in usklajevanja

ovoj

torji ne želijo še dodatnih stroškov. V

vpletenih strokovnjakov ter izkušnje

ne. Na podlagi izračunov

gradbeništvu morajo biti projektanti,

izvajalcev," je poudaril predsednik

poteka analiza, kakšen sistem

nadzorniki,

združenja Kamenski.

sidranja zahteva posamezna kon-

breme,

zato

si zaradi nedoslednih

izvajalci in proizvajalci

drugih vgrajenih detajlov, kot so na

senčila.

Z diagnostiko

objekta

ugotavlja, ali je bil fasadni

tehnično ustrezno izveden ali

in

testov
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Ivanšek

Domen

iz

družbe Knauf

fasadnih sistemov, s čimer bi ob

predstavil veljavno zakonodajo na

manjših potrebah po vzdrževanju na

področju gradnje ter glavne tehnične

dolgi rok

smernice

za pravilno

izvedbo toplo-

tnoizolacijskih fasadnih sistemov. Te
se nanašajo na požarno varnost v

stavbah,
blok

Stanovanjski

Ljubljana

taktna fasada. Poleg naštetega se na
objektu preverja oprijem

predvidi

ter

razpok fasadnega ovoja,

oziroma

preverjajo pa se tudi pomanjkljivosti,

ki povzročajo toplotne izgube.

preverjanje

betonskih površinah pa se prav tako
ugotavlja vzroke za nastale napake.
Strokovnjak za JUBIZOL fasade Aleš

na področju

fasadnih ovojev

izvedb

zlasti neustreznim

ter se posvetil

kritičnim točkam

rešitvam,

skladu. Spodbude Eko sklada so v

in predpise
nič
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MOŽNOST NAKUPA PARCEL - STANOVANJSKA SOSESKA ŠMELC,
NASELJE SPODNJE JAVORJE IN PRISTAVA
ZADNJA POSODOBITEV 14 SEPTEMBER 2020 Občina Črna na
Koroškem ponuja
mladim družinam po ugodni ceni nakup petih gradbenih parcel za namen izgradnje stanovanjskih objektov v
naselju Šmelc v Podpeci, prav tako pa občina zbira interes za nakup dveh parcel za gradnjo stanovanjskih
objektov v naselju Spodnje Javorje in ene parcele za gradnjo stanovanjskih objektov na Pristavi.
Vsi, ki ste zainteresirani za nakup lahko dobite dodatne informacije na Občini Črna na Koroškem pri Ireni Nagernik,
tajnici občinske uprave, oziroma na telefonski številki: 02/870-48-16.

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

USTVARJENO 14 SEPTEMBER 2020
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Novinarska konferenca Mestne občine
Velenje - GRADIVO
GRADIVO ZA NOVINARSKO KONFERENCO
ZAKLJUČENI PROJEKTI
V sklopu projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje smo v letošnjem letu zaključili z gradnjo:
Mestno kolesarsko omrežje - vzhod: 1.081.883 evrov

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

ukrepi trajnostne mobilnosti, za kar je sofinancerski vir Kohezijski sklad v višini 485.104 evrov
V sklopu projekta smo uredili 13 odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 10.455 metrov, in
sicer del na Kidričevi (od križišča s Tomšičevo do MPT-ja), Aškerčevo, Stanetovo, pot na Gorico,
Goriško v navezavi do Velenjke, Efenkovo-Šalek, na Šaleški cesti, na cesti na Selo, Šalek-Interspar,
Cesto na jezero in Vodnikovo cesto. V okviru projekta smo na treh mestih namestili števce za
merjenje števila kolesarjev (pot na Gorico, Efenkova in Vodnikova cesta), prav tako smo na poti na
Gorico namestili spominsko obeležje in opremo za najnujnejše popravilo kolesa.

CTN Mestno kolesarsko omrežje (vzhod, zahod, center)
VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA: 4.295.153 evrov; sofinanciranje Mestne občine Velenje v
višini 1.716.422 evrov.
Cilj projekta je dograditev in ureditev mestnega kolesarskega omrežja. Sredstva bomo pridobili iz
različnih virov, in sicer Mestno kolesarsko omrežje - vzhod 1.102.402 evrov, Mestno kolesarsko
omrežje - zahod: 2.589.957,83 evra in Mestno kolesarsko omrežje - center 602.792,85 evra.
Zaključek investicije obnove Prešernove ceste in Ceste talcev
Prešernova cesta:
Na tem odseku smo izvedli rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, obnovo meteorne kanalizacije in
obnovo javne razsvetljave. Skupna vrednost izvedenih del za cesto je 96.376,95 evra, kanalizacija
59.625,38 evra in razsvetljava 48.305,70 evra. Prav tako smo v sklopu evropskega projekta uredili
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kolesarsko stezo, kjer je vrednost del znašala 169.972,23 evra (ta del je sofinanciran iz EU
kohezijskega sklada v višini 85 %). Izvajalec del je bilo podjetje TEGAR, d. o. o.
Cesta talcev:
Dela na Cesti talcev so se izvajala v sklopu urejanja kolesarske površine ob njej. Izvedla se je
ureditev kolesarskih in peš površin, preplastitev ceste in ureditev zaščitne ograje ob cesti. Dela je
izvajalo podjetje NIVIG, d. o. o., v skupni vrednosti 168.274 evrov.
Revitalizacija parka na Velenjskem gradu - HICAPS (HIstorical CAstle ParkS)
VREDNOST PROJEKTA: 1.798.274,20 evra

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

Vrednost projekta je za Mestno občino Velenje znašala 333.775 evrov, od tega je 85 % sofinancirala
EU iz programa Srednja Evropa, 15 % pa Mestna občina Velenje.
Projekt se je osredotočil na vrednotenje kulturne dediščine, natančneje grajskih parkov za oživitev in
dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij. Pilotna investicija je
bila na lokaciji Velenjskega gradu. Ob pripravi koncepta revitalizacije za grajski hrib so se raziskala
in upoštevala zgodovinska dejstva in iskale nove rešitve. Eden od glavnih poudarkov pri pripravi
koncepta je bilo zagotavljanje koncepta "dostopnost za vse".
Z namenom ohranjanja naravno-kulturnih in zgodovinskih vrednot tega območja smo želeli s
ponovno vzpostavitvijo parka na območju, kjer je bilo doslej parkirišče, ponuditi v uporabo javni
prostor, kjer bodo lahko ljudje kakovostno preživljali prosti čas in se odmaknili od urbanega stresa.
Prenova parka je vključevala manjša gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev v preteklosti
obstoječega okolja. Uredili smo sprehajalne poti s pripadajočo opremo ter na novo posadili različne
rastline, drevesa.
Izdelali smo tudi lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih razvoja in
upravljanja s kulturno dediščino (poudarek na lokacijah Velenjski grad, Graščina Gorica in grad
Šalek). V okviru projekta se je izdelala tudi transnacionalna strategija o vrednotenju kulturne
dediščine in njenem pomenu v evropskem prostoru.
Projekt se je pričel izvajati 1. 6. 2017, zaključili smo ga maja 2020. Vodilni partner projekta je bila
Mestna občina Velenje. Projektni konzorcij je sestavljalo še devet partnerjev iz štirih držav
(Slovenija, Italija, Hrvaška in Poljska).
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Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v
srednji Evropi (RUINS)
VREDNOST PROJEKTA: 1.765.421,10 evra
Vrednost projekta za MO Velenje znaša 200.425 evrov, od tega 85 % sofinancira EU, 15 %
pa Mestna občina Velenje.
1. junija 2017 se je uradno pričel izvajati 36-mesečni projekt RUINS, katerega vodilni partner je
University of Technology Lublin (Poljska). Projekt RUINS je v 85 % sofinanciran iz programa Interreg
Central Europe. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz šestih različnih držav (Poljska, Slovenija,
Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija).
Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljavci teh
območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito: trajno uničenje in

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

omejene možnosti za njihovo moderno uporabo. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in
varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških
najdbišč. V sklopu projekta je Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt
upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Ta bo pripomogel k še večjemu izkoriščanju
potenciala omenjene ruševine. V okviru projekta je bil pripravljen tudi požarni red za grad Šalek,
oblikovan je bil tudi protokolarni spominek Šaleška pivska čaša.
Nadgradnja sistema izposoje koles Bicy
VREDNOST PROJEKTA za MOV: 193.461,50 evra, 83.844,50 evra iz evropskih projektov (85 %
EU, 15 % MOV), 109.617 iz proračuna MOV.
Lokalno razvit sistem izposoje mestnih koles BICY je bil v celoti nadgrajen s sodobno informacijsko
tehnologijo in opremo, ki omogoča izboljšano uporabniško izkušnjo in nadzor. Nadgradnja je
vključevala 10 informacijskih terminalov za registracijo ter komunikacijo s posameznimi priklopnimi
mesti, 86 stojal z elektroniko za zaklepanje, identifikacijo koles, talna vodila za kolesa, 57 predelav
Krpanovih koles,12 montaž na lokaciji, vzpostavitev in zagon sistema. Montaža sistema na lokaciji z
vsem potrebnim drobnim materialom, priključitev sistema, povezava s strežnikom, zagon sistema.
Nadgradnjo so omogočili trije evropski projekti:
- Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, ki je v višini 85 % sofinanciran iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja - postavili smo dve novi postaji (pri OŠ Šalek in pri
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Konjeniškem klubu Velenje), do konca oktobra 2020 bomo postaje posodobili (barvanje tal, nova
vsebina na obveščevalnih tablah);
- Smart Commuting, ki je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa - nadgradili
smo postaji pred občino in na Gorici, na teh postajah dodali nova terminala za izposojo električnih
koles, uredili 2 nova stebrička ter kupili 4 nova električna kolesa;
- Chestnut, ki je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Podonavje - postavili bomo novo
postajo pri OŠ Antona Aškerca, kupili 5 novih električnih koles in razvili aplikacijo za pametne
telefone, ki omogoča spremljanje števila koles na postajah.
Od pričetka delovanja nadgrajenega sistema se morajo vsi uporabniki na novo registrirati in
prispevati 10 evrov za delno kritje stroškov vzdrževanja in registracije. Hkrati prevzamejo novo
kartico, s katero si lahko izposojajo električna in klasična kolesa v sistemu Bicy. Kdaj so kolesa
dostopna na kateri od 14 postaj, lahko uporabniki preverijo z aplikacijo (Bicy App).

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

Razširitev Poslovne cone Stara vas (II. faza)
Mestna občina Velenje je aprila začela z razširitvijo Poslovne cone Stara vas (II. faza). Za ta namen
smo v začetku leta izvedli razpis, na katerega se je prijavilo 9 ponudnikov, najugodnejšo ponudbo je
podalo podjetje Andrejc, d. o. o., iz Šoštanja. Projekt bo prispeval k trajnostnemu okoljskemu in
prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni opremljenosti občine. Po izvedbi
investicije bomo razpolagali s komunalno urejenimi površinami, ki so dobro prometno dostopne in
zanimive za potencialne nove investitorje oz. za investitorje, ki so že izkazali interes. Predvsem pa
projekt zagotavlja tudi nova delovna mesta, kar je za regijo ključnega pomena. Vrednost projekta
znaša 649.853,78 evra.
Pogodbena dela so po projektu obsegala izgradnjo na območjih 2A, 2B1, 2D, in sicer: izgradnjo
ceste 2A, 2B1 in 2D s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce, izgradnjo kanalizacije odpadnih
padavinskih vod in kanalizacijo odpadnih komunalnih vod, izgradnjo vodovodnega in toplovodnega
omrežje, javne razsvetljave, kabelske kanalizacije za telekomunikacijske vode ter kabelske
kanalizacije za elektro omrežje.
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v
okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020",
prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru
prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe
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novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji" in
specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP". Za naložbo ima Mestna občina Velenje z
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo že podpisano pogodbo o sofinanciranju v višini do
največ 805.205,11 evra.
Investicija je končana, čakamo na pridobitev uporabnega dovoljenja. Pravnomočno uporabno
dovoljenje mora biti po pogodbi o sofinanciranju pridobljeno do 25. septembra.
PROJEKTI V IZVAJANJU
IN BODO ZAKLJUČENI PREDVIDOMA KONEC LETA 2020
CTN Prireditveni oder in prostor

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

VREDNOST PROJEKTA: 9.059.051,55 evra. Projekt sofinancirajo: 3.057.813,55 evra Mestna
občina Velenje, 4.800.990,40 evra EU in 1.200.247,60 evra iz državnega proračuna.
Z izgradnjo sodobnega prireditvenega prostora in odra bomo trajnostno sanirali degradirano
območje v izmeri več kot 46 tisoč m², s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti. Nov
prostor bo oblikovan kot atraktivno območje za izvedbo različnih sprejemov, srečanj, delavnic,
predstavitev, dogodkov, ipd. Omogočal bo kvalitetno preživljanje prostega časa za obiskovalce
(rolanje, kolesarjenje, druženje na zelenicah ipd.), organizacijo različnih prireditev, družabnih
dogodkov, sejmov, izobraževanj, kulturnih in festivalskih dogodkov. Brez urejenega območja in
ureditve prireditvenega prostora, ki bo namenjen rekreativni, zabaviščni in kulturni dejavnosti, si ne
moremo zamišljati razvoja celotnega objezerskega področja v prihodnje. Projekt bo predvidoma
zaključen decembra 2020.
Z izvedbo investicije bomo pridobili:
• revitalizirano degradirano območje površine 46.090 m²;
• atraktiven prireditveni prostor s kapaciteto 30.000 ljudi;
• servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje
prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori, bruto površine 586,23 m²;
• atraktiven prireditveni oder površine 2.375 m², ki je oblikovan kot večnamenski objekt;
• podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast
turističnega sektorja.
CTN Mestno kolesarsko omrežje
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Mestno kolesarsko omrežje - zahod: 2.589.957,83 evra
kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESSR v višini 1.698.333 evrov
V sklopu ureditve kolesarskega omrežja se bodo izvedle naslednje povezave:
- Velenjka-Velenjsko jezero, Velenjska plaža-deponija (vključno z dvema brvema in podvozom pod
železnico) - 4.988 metrov,
- Cesta talcev - 713 metrov,
- Jenkova cesta (med Tomšičevo in Kidričevo cesto) - 250 metrov,
- ob Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski - 250 metrov,
- pot ob Paki (med Jenkovo cesto in TC Supernova) - 480 metrov,
- ob železniški progi (med Cesto talcev in Gorenjem) - 370 metrov,

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

- ob Cesti Simona Blatnika in Cesti na jezero - 1.120 metrov.
Uredili smo štiri pokrita kolesarska parkirišča za 147 koles. Tri pokrita kolesarska parkirišča so ob
sedežu družbe Gorenje Hisense, in sicer skupno za 131 koles, eno nepokrito parkirišče ob Velenjski
plaži za 66 mest in eno pokrito parkirišče pri Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski za 16 parkirnih
mest. Uredili bomo tudi dve novi postaji Bicy s kolesi, in sicer za 20 parkirnih mest na Velenjski plaži
in za 7 parkirnih mest v Stari vasi.
Mestno kolesarsko omrežje - center: 602.792,85 evra, kandidatura na razpis mehanizma CTN iz
sofinancerskega vira Kohezijski sklad v višini 485.104 evrov
V sklopu projekta bomo uredili tri odseke v centru mesta in 17 parkirišč za kolesa. Z realizacijo
projekta bomo izpolnili ukrep, predviden s celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje. Do
leta 2020 bomo uredili varno in povezano kolesarsko omrežje, s pripadajočimi parkirišči za kolesa,
saj želimo spodbuditi uporabo koles za kratke mestne razdalje.
PROJEKTI V IZVAJANJU
IN BODO ZAKLJUČENI PREDVIDOMA V LETU 2021
CTN Stari trg 11
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VREDNOST PROJEKTA: 1.559.397 evrov, od tega sofinanciranje v višini 986.936,12 evra iz
Kohezijskega sklada in 246.734,03 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med
pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta v višini 325.726,85 evra bo
financirana iz proračuna občine.
Stanovanjsko-poslovna stavba na naslovu Stari trg 11 je bila popolnoma dotrajana in v slabem
gradbenem stanju. Zato je Mestna občina Velenje stavbo porušila in bo zgradila novo. Vsebinski
namen obravnavane investicije je pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost. Stavba je
v lasti Mestne občine Velenje in je umeščena v območje krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je že
stoletja središče dejavnosti drobnih obrti. Po zaključku gradnje bo stavba namenjena spodbujanju
starih obrti in kreativnih industrij.
Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
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CTN Revitalizacija starotrškega jedra
VREDNOST PROJEKTA: 2.928.441,29 evra, od tega sofinanciranje v višini 1.220.390,40 evra iz
Kohezijskega sklada in 305.097,60 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med
pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta v višini 1.402.953,29 evra bo
financirana iz proračuna občine.
Namen projekta je urbana revitalizacija dela mesta, ki je spregledano in opuščeno ter predstavlja
neizkoriščen potencial. Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za umetnike in
kreativce ter dveh stanovanj. Splošen cilj projekta je učinkovita raba prostora v urbanem območju.
V novozgrajeni stavbi je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, coworking prostori za kreativce, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji.
Celostna sanacija bo območje preuredila v lep trg s pogledom na Velenjski grad, s čimer bo obujeno
starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta. Izboljšani bodo pogoji za izvedbo
dogodkov. Prav tako bo pridobljen nov javni prostor, ki bo z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal
stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike, obiskovalce in s tem pripomogel k celostni
sanaciji tega degradiranega območja. V sklopu širše revitalizacije starotrškega jedra bodo kot
vzdrževalna dela v javno korist temeljito obnovljene javne ceste ter dotrajani komunalni in
infrastrukturni vodi, vzpostavljen pa bo tudi nov prometni režim.
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Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Energetsko učinkoviti javni objekti v Centralni Evropi (e-Central)
VREDNOST PROJEKTA: 2.676.235,61 evra. Vrednost projekta za MO Velenje znaša 194.161,90
evra, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.
Projekt se osredotoča na energetsko učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje
njihove učinkovitosti. Cilj projekta je pokazati, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov
v skladu s smernicami nZEB (skoraj nič-energijskih stavb) optimalna in stroškovno učinkovita
dolgoročna rešitev. V okviru projekta bomo izvedli različne analize in razvili orodja, ki bodo
prispevala k boljšemu vpogledu v stanje stavbnih in investicijskih potencialov. V treh pilotnih regijah
se bodo testirale inovativne sheme financiranja, kot so pogodbeno zagotavljanje energetske
učinkovitosti, javno-zasebno partnerstvo in množično financiranje za prenovo javnih stavb; izvedle
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se bodo tudi energetske sanacije javnih objektov v Velenju, Sveti Nedelji (Hrvaška) in Budimpešti
(Madžarska). V Velenju smo v okviru pilotne aktivnosti pristopili k energetski sanaciji Andragoškega
zavoda Ljudska univerza Velenje. Sredstva za sanacijo zagotavljamo iz treh virov - sredstva projekta
eCentral, občinska sredstva in sredstva, zbrana s pomočjo množičnega financiranja. Trenutno smo v
fazi prenove stavbe Ljudska univerza Velenje, dela se bodo predvidoma končala do konca tega
meseca. Poleg zamenjave luči in termostatskih ventilov z energijsko učinkovitejšimi in posledično
varčnejšimi bomo zamenjali tudi oba vetrolova (vhoda v stavbo) in s tem močno zmanjšali izgube
energije. Streho stavbe smo izolirali in nanjo postavili sončno elektrarno, s katero bo stavba postala
samooskrbna glede porabe električne energije. Projekt eCentral je financiran s strani Evropske
unije, iz programa Interreg Srednja Evropa in se zaključi februarja 2021.
PROJEKTI V IZVAJANJU,
IN BODO ZAKLJUČENI PREDVIDOMA V LETU 2022
WONDER
VREDNOST PROJEKTA: 1.697.000,00 evrov
Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 176.332,80 evra, od tega 85 % sofinancira EU iz
programa Adrion, 15 % pa Mestna občina Velenje. Projekt se izvaja od 1. februarja 2020 in traja do
31. marca 2022.
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Mestna občina Velenje je partner v projektu Wonder (program Interreg Adrion) v katerega je
vključenih 13 partnerjev iz 6 držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Albanije in Grčije). Vodilni
partner projekta je občina Fano iz Italije. Cilj projektnega partnerstva je povečati privlačnost in
konkurenčnost destinacij iz jadransko-jonske regije, zahvaljujoč otrokom prijaznemu pristopu,
katerega namen je izboljšati življenje mest in turistično ponudbo (upravljanje, okolje in storitve) z
razvojem novih participativnih metod. Pričakovani rezultati projekta: nova turistična ponudba,
namenjena otrokom in družinam z inovativnimi metodami participacije, izboljšano sodelovanje na
lokalni, nacionalni ravni in mednarodni ravni med turističnim sektorjem, lokalno oblastjo,
organizacijami civilne družbe in otroci, natančno definirana mednarodna identiteta in ozaveščanje o
otrokom prijaznemu turizmu na jadransko-jonskem območju. V okviru projekta bo izvedena
investicija v novo atrakcijo (otroško igralo), ki bo na pameten in privlačen način spodbujalo otroke k
raziskovanju zgodovine in kulture Velenja.
AKTIVNOSTI V IZVAJANJU
Sosežig nadomestnega goriva SRF v Termoelektrarni Šoštanj
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Glede na napovedi družbe TEŠ na energetski konferenci junija 2019 o nameravanem pričetku
sosežiga sekundarnega goriva v občini Šoštanj ter na podlagi informacij iz sredstev javnega
obveščanja o aktivnostih TEŠ v zvezi s sosežigom SRF je Mestna občina Velenje januarja na
Ministrstvo za okolje in prostor ter družbo TEŠ naslovila sklop vprašanj v zvezi s postopki, ki jih po
okoljski zakonodaji vodijo v zvezi z napovedanim oziroma nameravanim sosežigom. Hkrati pa je
Mestna občina Velenje že takrat Ministrstvu za okolje in prostor RS podala tudi zahtevo za priznanje
položaja stranskega udeleženca v morebitnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja oziroma
izdaje ali spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za sosežig. Glede na to,
da ne na Ministrstvu za okolje in prostor RS ne na Agenciji Republike Slovenije za okolje v tistem
času še niso vodili nobenega postopka, je bila vloga Mestne občine Velenje zavržena. To smo tudi
pričakovali, glede na to, da na ministrstvu oziroma agenciji še ni bil začet uradni postopek v zvezi z
nameravanim sosežigom SRF s strani TEŠ. Mestna občina Velenje pozorno spremlja vse aktivnosti
družbe TEŠ in vse objave, ki jih Termoelektrarna Šoštanj objavlja na portalu SOEN v zvezi s
sosežigom. Mestna občina Velenje je ob rednem spremljanju uradne spletne strani Agencije RS za
okolje ugotovila, da je ARSO družbi TEŠ izdal sklep, da je v zvezi z nameravano spremembo v
obratovanju kurilne naprave in naprave za predelavo odpadkov v produkt "Stabilizat TEŠ" potrebno
izvesti presojo vplivov na okolje, spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in pridobiti
okoljevarstveno soglasje.
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Družba TEŠ nam je tudi posredovala Presojo vplivov na okolje 2020, zaradi česar smo v mesecu
juliju 2020 na MOP in ARSO ponovno naslovili vlogo za posredovanje informacij o postopkih, ki jih
glede na izdelano presojo vplivov na okolje pri njih vodijo. Zahtevali smo tudi priznanje položaja
stranskega udeleženca tako v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja (ki se vodi, če se
v istem postopku izdaja tako gradbeno dovoljenje kot tudi okoljevarstveno soglasje) po gradbeni
zakonodaji kot v postopku za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po Zakonu o varstvu
okolja. Zahtevo za priznanje položaja stranskega udeleženca Mestna občina Velenje
utemeljuje že v dolžnosti občine za zagotavljanje nesporno zdravega okolja za prebivalce
naše občine, ki neposredno meji na občino Šoštanj. Poleg tega je družba TEŠ tudi lastnik zemljišč
na območju MOV in zemljišča uporablja za procese, ki se izvajajo znotraj termodinamičnih procesov
kurjenja lignitov in deloma tudi za odlaganje produktov sežiga v okviru industrijskega odlagališča
pepela, žlindre in produktov razžvepljevanja dimnih plinov TEŠ, ki jih uporablja pri svojem delovanju.
Prejeli smo pojasnilo Agencije RS za okolje, da je družba TEŠ 1. 7. 2020 na ARSO naslovila vlogo
za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg sosežig nadomestnega trdnega gradiva iz
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nenevarnih odpadkov - SRF. Odgovorili so, da bodo na podlagi vloge TEŠ vodili upravni postopek
izdaje okoljevarstvenega soglasja na podlagi določil Zakona o varstvu okolja. V zvezi z vodenjem
tega postopka bodo po formalnem preizkusu vloge TEŠ tudi objavili javno naznanilo. Na podlagi
tega bo možno tudi prijaviti oziroma zahtevati vstop v postopek kot stranski udeleženec. Položaj
stranskega udeleženca pa lahko po okoljski zakonodaji v postopku izdaje okoljevarstvenega
soglasja pridobi bodisi oseba, ki je lastnik zemljišč na vplivnem območju, bodisi nevladna
organizacija, ki deluje v javnem interesu na podlagi zakonov, ki urejajo ohranjanje narave, ki ima
pravni interes, da zaradi varstva svojih pravic vstopi v postopek za izdajo okoljevarstvenega
soglasja.
Mestna občina Velenje je širši strokovni javnosti predstavila pobudo, da se oblikuje skupina za
strokovni nadzor. Informativno srečanje povabljenih strokovnjakov in javnosti je bilo že opravljeno,
sedaj pa se bo s sklepom še oblikovala delovna skupina za civilni nadzor, ki jo bodo sestavljali
strokovnjaki s področij kemije, okoljevarstva, zdravstva, turizma in lokalne skupnosti, občanov, ki bo
proučila opravljeno analizo vplivov na okolje in spremljala načrtovanje projekta.
Odprti razpisi za prodajo nepremičnin
Na območju občine imamo objavljene tri javne razpise za prodajo nepremičnin za gradnjo
individualnih hiš v Škalah - Hrastovcu in v Vinski Gori ter zemljišči za gradnjo proizvodne hale v
Poslovni coni Stara vas.
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Na območju krajevne skupnosti Škale - Hrastovec prodajamo več zemljišč (pet nepremičnin)
velikosti od 818 do 1.409 m² po izklicnih cenah 30-37 €/m² (+ DDV 22 %). Zemljišča so primerna za
gradnjo individualnih hiš, komunalna opremljena in ležijo na sončnih lokacijah. Razpis bo objavljen
do 28. februarja 2021.
Na območju naselja Vinska Gora prodajmo več zemljišč (7 nepremičnin) velikosti od 309 do 806 m²
po izklicni ceni 33 €/m² (+ DDV 22 %). Zemljišča so primerna za gradnjo individualnih hiš,
komunalno opremljena in ležijo v bližini ceste Velenje-Arja vas. Razpis bo objavljen do 31. maja
2021.
Na območju Poslovne cone Stara vas prodajmo dve zemljišči velikosti 1100 in 2200 m² po izklicni
ceni 43 €/m² (+ DDV 22 %). Zemljišči sta komunalno opremljeni in ležita v neposredni bližini
bodočega priključka na hitro cesto. Razpis bo objavljen do 31. julija 2021.
Vsebina pisne ponudbe in postopek zbiranja ponudb sta opisana v razpisnih dokumentacijah, ki so
dosegljive na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/e-
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obcina/javne-objave-razpisi). Zbiranje in odpiranje ponudb razpisov bo potekalo mesečno.
Dodatne informacije in pojasnila o pogojih javnega zviranja ponudb in ogledu predmetnih
nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri sodelavcu Mestne občine Velenje Bojanu
Lipniku na telefonski številki 03 8961 670 ali preko elektronske pošte bojan.lipnik@velenje.si.

VELENJE V ZNAMENJU PRAZNOVANJA
September je za našo občino praznični mesec. 20. septembra letos mineva namreč že 61 let
od slavnostnega odprtja novega mestnega središča. Čeprav je letos vse nekoliko drugače, si
želimo, da bi nam kljub vsemu uspelo izpeljati praznične dogodke in da bi praznovali skupaj z
občankami in občani, ki so srce našega Velenja.
V torek, 15. septembra, bo ob 17. uri na Mestnem otroškem igrišču Velenje sprejem za
novorojence, dan kasneje pa bomo ob 17. uri na isti lokaciji pripravili sprejem za letošnje
velenjske prvošolce.
V času med 16. in 18. septembrom bo Velenje vključeno tudi v projekt Evropski teden
mobilnosti in tako bodo v sredo, 16. septembra, na Titovem trgu učenci in dijaki ustvarjali mozaik s
kredami. Mozaik bo prikazoval, kaj si otroci želijo namesto ceste.
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V zadnjem času smo v Velenju uredili veliko kolesarskih povezav, zato bomo v sredo, 16.
septembra, med 10. in 18. uro in v soboto, 19. septembra, med 8. in 13. uro postali Velenje na
koleščkih. Na petih lokacijah po Velenju (pod hribom pod Vilo Herberstein, ob Paki v bližini Vrtca
Lučka, v Sončnem parku pri sončni uri, na Vodnikovi cesti med OŠ Gustava Šiliha in OŠ Antona
Aškerca, na Velenjski plaži ob avtokampu) bomo postavili posebne točke, na katerih bodo lahko naši
občani zbirali žige. Vsakega občana, ki bo zbral tri žige, bomo v nedeljo, 20. septembra, med 9.30 in
11. uro na Titovem trgu nagradili s promocijsko majico. Seveda bo potrebno za pridobitev žiga
kontrolne točke obiskati na koleščkih: s kolesom, rolko, skirojem, na kotalkah, rolerjih ...
V četrtek, 17. septembra, bomo v Domu kulture Velenje ob 17. uri pripravili dogodek za povabljene
goste, na katerem bomo razglasili letošnje občinske nagrajence.
Ob 18. uri pa bomo na Titovem trgu pripravili osrednjo slovesnost ob prazniku občine. Slavnostni
govornik bo Peter Dermol, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine
Velenje. Kulturni program bo pripravila glasbena skupina Katrinas.
V petek, 18. septembra, bomo ob 19. uri na Titovem trgu organizirali koncert Nine Pušlar. Število
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sedišč bo omejeno. V primeru dežja bo koncert v nedeljo, 20. septembra.
V soboto bomo med 9. in 12. uro na Titovem trgu pripravili že tradicionalno prireditev Velenje se
predstavi, v sklopu katere bomo izvedli tudi Tek očkov.
V nedeljo, 20. septembra, pa bo ob 10. uri na Titovem trgu krajši koncert Pihalnega orkestra
Premogovnika Velenje in zaključek akcije Velenje na koleščkih. Orkester bo nato koncert ponovil
še na Kardeljevem trgu, Gorici, v Šaleku in nasproti Mercator Tržnice Velenje ob Kidričevi cesti.
V ponedeljek, 28. septembra, bomo na sprejem povabili vse prostovoljce, ki delujejo na
področju turizma, v torek, 29. septembra, ob 17. uri pa bomo v Vili Bianci gostili naše zlate
maturante. Oba sprejema bosta imela omejeno število obiskovalcev.
V sredo, 30. septembra, bomo ob 18. uri na Titovem trgu pripravili praznični koncert za srčne
Velenjčane - prostovoljce in vse, ki so pomagali v času prvega vala epidemije koronavirusne
bolezni, ter vse tiste, ki pomagajo ljudem v stiskah tudi sedaj. Na koncertu bodo nastopili ansambel
Spev in skupina Varni Paljak. Število sedišč bo omejeno.
V soboto, 3. oktobra, bo na Titovem trgu ponovno živahno, saj bomo med 9. in 12. uro pripravili
dogodek Podjetno Velenje.
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Vse dogodke bomo pripravili v skladu s priporočili NIJZ, zato prosimo, da priporočila
upoštevajo tudi obiskovalci.
Že sedmo leto zapored bo Mestna občina Velenje vsem učencem velenjskih osnovnih in srednjih šol
ob začetku novega šolskega leta podarila zvezke. Prvi šolski teden bo več kot 4.800 učencev in
dijakov prejelo več kot 22 tisoč zvezkov. Vsak šolar bo dobil tudi obrazno masko.
Tudi letos bodo vsa gospodinjstva septembra dobila praznično knjižico, letos posvečeno našim
prostovoljcem. Vsa gospodinjstva pa bodo prejela tudi zemljevid mestnega kolesarskega omrežja.
LETOŠNJI NAGRAJENCI MESTNE OBČINE VELENJE
Prejemnik naziva častni občan Mestne občine Velenje
CIRIL CESAR za uspešno delovanje na področju kiparstva ter pomemben prispevek k
prepoznavnemu industrijskemu oblikovanju

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

Prejemniki grba Mestne občine Velenje
PIKIN FESTIVAL za uspešno 30-letno delovanje pri spodbujanju otroške ustvarjalnosti in domišljije
RDEČI KRIŽ VELENJE za uspešno humanitarno delovanje in prispevek k širjenju prostovoljstva
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE za strokovno delovanje na področju primarnega zdravstva

Prejemniki plakete Mestne občine Velenje
DRUŠTVO BRIGADIRJEV VELENJE za uspešno 10-letno delovanje in spodbujanje solidarnosti ter
prostovoljstva
SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA za uspešno 40-letno delovanje na področju
gospodarstva in spodbujanje povezovanja med gospodarskimi subjekti
VID - VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO VELENJE ZA MREŽO SKUPIN
STAREJŠIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ za uspešno prostovoljno delovanje na področju nudenja
pomoči starejšim občanov
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
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NOVA ŠTEVILKA GLASILA ePROSTOR
Ljubljana, 14. 9. 2020 - Geodetska uprava RS je
pripravila novo številko glasila eProstor.
V novi številki si lahko med drugim več preberete o:
predlogu Zakona o katastru nepremičnin
gradbeni zakonodaji in elektronskem poslovanju
izvajanju 10. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
aktivnostih ob 48. Geodetskem dnevu
o projektu »V eno mrežo vpetih 200 let prostorskih informacij«

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

Celotna številka je na voljo TU.
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