Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 16. 11. 2020
Število objav: 10
Internet: 6
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Mineva 20 let od uničujočega plazu v Logu pod Mangartom

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 11. 2020

Avtor

G. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...po dogodku so del prebivalcev naselja evakuirali, nato pa je bilo na tem območju izvedeno kar nekaj sanacijskih
ukrepov, je pojasnil dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG) v Ljubljani Matjaž Mikoš , ki je leta 2000
sodeloval pri sanaciji. Med drugim sta bila v sklopu sanacijskih ukrepov zgrajena dva nova...

Naslov

Žalska občina nadaljuje gradbena dela v Poslovni coni Žalec

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...meteorno kanalizacijo. Vrednost del znaša 110.000 evrov. Že lani je občina v Poslovni coni Žalec zgradila novo cesto
v dolžini 138 metrov s pločnikom. Gradnja te ceste je stala nekaj manj kot 270.000 evrov. Žalska občina je pogodbo o
ureditvi omenjene poslovne cone podpisala leta 2018, vrednost projekta pa je...

Naslov

Mestna občina Slovenj Gradec v prodajo dela stanovanj v njeni lasti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 15. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...namenila za nova stanovanja. V stanovanjskem fondu Mestne občine Slovenj Gradec je trenutno 231 stanovanj, je
pa v teku tudi gradnja novega bloka s 54 neprofitnimi stanovanji. Zaključek gradnje tega bloka je predviden konec
aprila prihodnje leto. Ker je zanimanja za najem neprofitnih stanovanj v edini koroški mestni...

Naslov

Pripravljen zbir dobrih praks na področju Julijskih Alp

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Plajerju v Trenti. Med dobrimi praksami so prav tako projekt e-Moticon za spodbujanje e-mobilnosti, projekt AlpBC z
izdelavo priročnika za trajnostno gradnjo, čezmejni projekt Camis za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju
Soče, projekt VrH Julijcev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov...

Naslov

Od stroja v garaži do enajstih tipov strešne kritine

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 16. 11. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Aluminij - trajnost Barva - pločevina Celovitost - popolnost Čistost - dovršena kakovost Delavnost - zagnanost
Element - celota Funkcionalnost - bistvo Gradnja - novo upanje Hiša - življenje Individualnost - unikatnost Jutro - nov
začetek Kakovost - odgovornost Lepota - arhitektura Montaža - veselje Nadstrešek...
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Naslov

Domovi za starejše: napovedujejo 500 koncesionarskih postelj

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...koncesionarskih postelj V občinskem prostorskem načrtu smo našli kar 16 lokacij, predvidenih za gradnjo domov za
starejše. To je več kot dovolj, da bi dolgoročno zadostili potrebam po dodatnih posteljah v Ljubljani, a problem je, da se
gradnje nihče ne loti. A na občini pravijo, da se pogovarjajo z zasebnikom, ki bi zaprosil za...

Naslov

Ljubljanski starostniki od Goričkega do Pirana

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Magazin; 16. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 284 cm2

...covida-19, a rešitve ne vidijo nujno v krepitvi mreže javnih domov za starejše, temveč vsaj po zadnjih potezah
predvsem v nadaljnji privatizaciji. Zanimanje za gradnjo domov starejših na trgu očitno obstaja, saj so na zadnjem
razpisu za 1100 dodatnih postelj v domovih za starejše na ministrstvu prejeli kar 21 vlog s skupno...

Naslov

Mesto napoveduje 500 koncesionarskih domskih postelj

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 16. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 183 cm2

...domskih postelj V občinskem prostorskem načrtu smo našli kar 16 lokacij, predvidenih za gradnjo domov za starejše.
To je več kot dovolj, da bi dolgoročno zadostili potrebam po dodatnih posteljah v Ljubljani, a problem je, da se gradnje
nihče ne loti. A na občini pravijo, da se pogovarjajo z zasebnikom, ki bi zaprosil za...

Naslov

Napovedujejo 500 koncesionarskih postelj

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 16. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 1.046 cm
2

...starejše občane, saj je za to pristojna država. Kar drži, a v Sloveniji je tudi mnogo primerov, ko so pobudo za gradnjo
domov prevzele tudi občine. Pred kratkim smo recimo poročali o načrtovani gradnji doma na Igu, kjer je občina svoje
zemljišče vložila v projekt javno-zasebnega partnerstva z družbo Lobium, ki bo...

Naslov

S TRAJNOSTNO NARAVNANOSTJO DO KAKOVOSTNEJŠEGA BIVANJA

Medij

Večer - Kvadrati, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Kvadrati; 16. 11. 2020

Avtor

Barbara Gavez Volčjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 38

Površina: 609 cm2

...smislu zagotavljanja celovitega udobja in zdravih bivalnih razmer. BARBARA GAVEZ VOLČJAK Slovensko
združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je oktobra organiziralo 5. konferenco trajnostne gradnje, ki jo je 110
udeležencev zaradi zdravstvenih omejitev tokrat spremljalo na daljavo prek spleta. Osrednja tema dvodnevne...

3

Rtvslo.si
Država: Slovenija

15.11.2020
Nedelja, 11:25

Kazalo

https://www.rtvslo.si/slovenija/mineva-20-let-od-u...

1/5

Mineva 20 let od uničujočega plazu v Logu pod Mangartom

Sanacijska dela še vedno niso končana, potrebnih bo še okoli pet milijonov evrov
G. K.| 15. november 2020 ob 10 53
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Dvajset let mineva, odkar se je v Logu pod Mangartom 15. novembra 2000 na približno 1600 metrih nadmorske višine prvič
sprožil zemeljski plaz. Drugič je v dolino uničujoče prihrumel dva dni pozneje in pod seboj pokopal sedem domačinov.
Uničujoči plaz je terjal sedem smrtnih žrtev. Foto: BoBo

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

Plaz je porušil mostove, odnesel del ceste ter poškodoval več hiš in gospodarskih poslopij. Igor Černuta, predsednik Krajevne skupnosti Log
pod Mangartom, je v plazu izgubil oba starša.
"Dvajset let je dolga doba, če vzamemo spomin, pa je ta še zmeraj živ, kot bi bilo včeraj. Vsaka stvar prinese dobre in slabe stvari. Dobro je,
da smo dobili čistilno napravo, nov vodovod," je za Radio Slovenija povedal Černuta in dodal, da v zadnjih letih dolina ni več prepoznavna le
po plazu, pač pa tudi po turizmu.
Država je po interventnem zakonu za obnovo hiš in sanacijo posledic že namenila dobrih 26 milijonov evrov, za dokončno sanacijo škode pa
bo potrebnih še pet milijonov.

Zasilni most čez območje plazu, kjer je odneslo cesto. Foto: BoBo

Glavni sprožilec so bile obilne padavine

Uničujoči plaz se je sprožil 17. novembra 2000 na območju Stož v bližini Mangartske planine ter v nekaj minutah dosegel štiri kilometre
oddaljeno naselje Log pod Mangartom. Kot je pojasnil geolog Jernej Jež z Geološkega zavoda Slovenije, je bil vzrok za sprožitev plazu
neugodna geološka zgradba na tem območju, glavni sprožilec pa so bile obilne padavine v oktobru in novembru tistega leta, zaradi česar je
celotno pobočje postalo nestabilno.
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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!

Pojav je bil z geološkega vidika zanimiv že po sami večfaznosti – prvi plaz se je namreč sprožil že 15. novembra, a ni dosegel naselja – zaradi
velikosti dogodka, načina ter hitrosti gibanja materiala. Drobirski tok, v obliki katerega je material drvel po pobočju, je namreč po besedah
Jerneja Ježa razmeroma redek in težko predvidljiv pojav, ko se zgodi, pa je velikega obsega, hiter in posledično uničujoč. Nastane takrat, ko
se zemeljski plaz prepoji z vodo do takšne mere, da se utekočini in steče v obliki toka. Tak drobirski tok vsebuje tako vodo in zemljino kot tudi
velike skalne bloke, drevesna debla in korenine.
Okoli 1,5 milijona kubičnih metrov materiala, pretvorjenega v drobirski tok, je tako novembra 2000 potovalo po strugah potokov Mangartski
potok in Predelica s hitrostjo približno 30 kilometrov na uro ter popolnoma uničilo šest hiš, dva mostova, zasulo hidroelektrarno, uničilo in
poškodovalo infrastrukturo, terjalo pa je tudi sedem smrtnih žrtev.

Izbrana trasa nadomestne ceste poteka mimo Koče na Mangartskem sedlu in se na obstoječo cesto priključi nad problematičnim območjem, malo pod
"pentljo". Dolga je 960 metrov in ima med 15 in 18 odstotki naklona. Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo

Evakuacija in sanacijski ukrepi

Neposredno po dogodku so del prebivalcev naselja evakuirali, nato pa je bilo na tem območju izvedenih kar nekaj sanacijskih ukrepov, je
pojasnil dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG) v Ljubljani Matjaž Mikoš, ki je leta 2000 sodeloval pri sanaciji. Med drugim sta
bila v sklopu sanacijskih ukrepov zgrajena dva nova mostova čez potok Predelica in Mangartski potok, urejene so bile hudourniške struge in
izvedeno dreniranje spodnjega dela pobočja Stože, zgrajena razbijač drobirskega toka ter začasni alarmni sistem.
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Pod Mangartom. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Da bi zagotovili dolgoročno varnost, pa raziskovalci to območje spremljajo še danes. Ocenjujejo, da je nad območjem tedanjega plazu v
premikanju še vedno 1,7 milijona kubičnih metrov materiala. "Ta je sicer precej bolj oddaljen od Mangartskega potoka kot leta 2000, kljub
temu pa nevarnosti ne smemo zanemariti, zato je treba območju še naprej posvečati pozornost in spremljati premike," je poudaril Jež.
Čeprav so se na območju nad Mangartsko planino že pred sproženjem uničujočega plazu dogajali manjši premiki, je bil dogodek
presenečenje, saj nihče ni pričakoval, da se iz takšnega plazu lahko razvije tako uničevalen drobirski tok, je pojasnil Jež. Tudi za stroko je bilo
to nepričakovano in hkrati prelomnica.
Po dogodku se je namreč stroka začela bolj poglobljeno ukvarjati z drobirskimi tokovi, hkrati pa so se začeli povezovati med različnimi
strokami, geologi, gradbeniki, vodarji in gozdarji, kar je zelo pomembno za študije takšnih procesov, je dejal Jež.
Tudi po mnenju Mikoša je bil dogodek "prelomen za razvoj na tem strokovnem področju v Sloveniji".

Plazovi grozijo tretjini Slovenije

Zaradi reliefne razgibanosti, geološke zgradbe in tudi zaradi podnebnih značilnosti je tretjina Slovenije podvržena plazovom. Največ plazov se
sproži v hribovitih in gričevnatih predelih vzhodne in jugovzhodne Slovenije, vendar so ti razmeroma majhnega obsega in plitvejši, zato ne
povzročajo toliko škode, medtem ko so v alpskem območju bistveno večji, nevarnejši in težje obvladljivi.
Od dogodka pod Mangartom sta znanost in stroka na tem področju po mnenju Jerneja Ježa nedvomno napredovali, hkrati pa se je povečalo
tudi zavedanje pomena preventivnega delovanja. Geološki zavod Slovenije je za Upravo RS za zaščito in reševanje razvil sistem zgodnjega
opozarjanja za primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov (MASPREM), ki pristojne službe opozarja na povečano nevarnost plazov ob
povečanih količinah padavin. Kljub temu pa še nismo na zadovoljivi točki, saj preventivni ukrepi terjajo svoj čas in določena finančna sredstva,
je poudaril Jež.
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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!

Plaz Stože je pred 20 leti podobo vasi spremenil za vedno. Foto: Radio Koper

Mikoš se je strinjal, da so bili v zadnjih dveh desetletjih narejeni pomembni koraki na tem področju, povečalo se je sodelovanje, slovenska
znanost se je povezala v Evropo in svet, kljub temu pa bi lahko dosegli več, je kritičen Mikoš. Za to pa bi bilo potrebno tudi povečanje
sredstev tako za raziskovanje kot tudi za preventivo na področju varstva pred delovanjem zemeljskih plazov v Sloveniji.
"Mislim, da je pred nami, da še poglobimo mednarodno sodelovanje, predvsem pa da izpolnimo zahteve zakona o vodah iz leta 2002.
Geološki zavod Slovenije v sodelovanju z drugimi strokovnjaki dela odločilne korake na tem področju," je poudaril Mikoš ter dodal, da bi
morali znanje, ki je bilo soustvarjeno na osnovi dogodka iz leta 2000, preliti v občine in izobraževanje ljudi.
Dve desetletji po katastrofalnem plazu v Logu pod Mangartom
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Žalska občina nadaljuje gradbena dela v
Poslovni coni Žalec
Žalska občina je ta mesec nadaljevala gradbena dela v Poslovni coni Žalec. V načrtu je ureditev dveh novih cest in
rekonstrukcija ene že obstoječe v coni, dela, ki bodo predvidoma končana v prvi polovici prihodnjega leta, pa so ocenjena
na 319.000 evrov, so sporočili z občine.
Po navedbah občine bosta novi cesti skupne dolžine 145 metrov s pločnikom, vodovodom ter fekalno in meteorno
kanalizacijo. Cesto ob železnici pa bodo rekonstruirali. Ta cesta bo po prenovi dolga 90 metrov, uredili bodo tudi pločnik s
kolesarsko stezo, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo. Vrednost del znaša 110.000 evrov.
Že lani je občina v Poslovni coni Žalec zgradila novo cesto v dolžini 138 metrov s pločnikom. Gradnja te ceste je stala
nekaj manj kot 270.000 evrov.
Žalska občina je pogodbo o ureditvi omenjene poslovne cone podpisala leta 2018, vrednost projekta pa je ocenjena na
1,4 milijona evrov.
Celotno območje se nahaja na južnem robu mesta Žalec in skupno meri približno 12 hektarjev. Poslovna cona se je na
vzhodnem delu območja začela razvijati že okoli leta 2000, v zahodnem delu pa po letu 2008.
V poslovni coni trenutno obratuje sedem uspešnih podjetij, zaradi ugodne lege pa je zanimanje za gradnjo v tej coni
precejšnje. Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone, namenjeno
obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim oz. bivanju.
Na skrajnem zahodnem delu območja je predvidena gradnja trgovsko-poslovnega objekta, kjer so predvidene javne
vsebine, kot so lokali storitvenih, trgovskih, gostinskih, finančnih in drugih poslovnih dejavnosti.

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

Na jugozahodnem delu območja je predvidena tudi gradnja javne garažne hiše za osebna vozila.
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Mestna občina Slovenj Gradec v prodajo dela
stanovanj v njeni lasti
V trenutno že živahno dogajanje na stanovanjskem področju v Mestni občini Slovenj Gradec se je občina še dodatno
vključila z javnim pozivom, s katerim je najemnikom ponudila odkup stanovanj v lasti občine. Prejela je 16 vlog, s prodajo
16 stanovanj pa bi lahko skupno iztržila okoli 772.000 evrov. Sredstva bo namenila za nova stanovanja.
V stanovanjskem fondu Mestne občine Slovenj Gradec je trenutno 231 stanovanj, je pa v teku tudi gradnja novega bloka
s 54 neprofitnimi stanovanji. Zaključek gradnje tega bloka je predviden konec aprila prihodnje leto.
Ker je zanimanja za najem neprofitnih stanovanj v edini koroški mestni občini precej, so se na občini odločili, da bodo
skušali del stanovanj prodati, sredstva pa bodo namensko porabili bodisi za gradnjo neprofitnih stanovanj, varovanih
stanovanj ali stanovanj za mlade.
Tako obstaja možnost, da bo občina morda že čez dve leti začela z gradnjo še enega bloka z neprofitnimi stanovanji.
Župan občine Tilen Klugler je v pogovoru za STA pred mesecem dni dejal, da občina že išče možnosti gradnje še enega
bloka neprofitnih stanovanj, možna lokacija pa je Homški park.
Na javni poziv za prodajo stanovanj v lasti občine, ki se je iztekel konec oktobra, je občina prejela 16 vlog, ki so zdaj v
obravnavi. Zaradi določitve pogodbene vrednosti je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin že opravil nekaj
ogledov stanovanj, v tem mesecu bodo opravljeni še ostali ogledi. Po prejemu cenitvenih poročil bodo sklenjene
kupoprodajne pogodbe, so za STA pojasnili na slovenjgraški občini.

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

Skupna površina 16 stanovanj, katerih najemniki so oddali vloge za odkup, je dobrih 700 kvadratnih metrov. Povprečna
cena za kvadratni meter stanovanja je 1100 evrov, tako da bi lahko občina za ta stanovanja iztržila dobrih 772.000 evrov.
Občina je sicer iz prodaje na podlagi omenjenega javnega poziva izvzela nekatera stanovanja.
Na območju slovenjgraške občine je trenutno živahna večstanovanjska gradnja. Nedavno je republiški stanovanjski sklad
v Homškem parku odkupil dva nova bloka s skupno 20 stanovanji. Če bodo uresničeni vsi zdaj zastavljeni projekti tudi
zasebnih investitorjev, bo v nekaj letih v Slovenj Gradcu na voljo okoli 350 novih stanovanj.
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Pripravljen zbir dobrih praks na področju
Julijskih Alp
Javni zavod Triglavski narodni park je v okviru projekta Skupaj za Alpe/Alpska konvencija pripravil zbirko dobrih praks
blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na biosfernem območju Julijske Alpe. V zbirki je 39 dobrih praks s
področja prometa, energije, turizma, kmetijstva, gozdarstva in urejanja prostora.
Kot v uvodniku zbirke 30+ dobrih praks pojasnjuje ekologinja Metka Štrukelj, podnebne spremembe spreminjajo naše
okolje. V Alpah, ki so še posebej občutljiv prostor, povprečna temperatura narašča celo hitreje kot drugod po Evropi. "Le
s svojimi dejanji, naložbami in vsakdanjim obnašanjem bomo lahko proces dvigovanja povprečnih temperatur in s tem
posledično spreminjanje našega okolja upočasnili," je poudarila.
V zbirki 30+ dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na biosfernem območju
Julijskih Alp so izpostavili primere dobrih praks, ki se v tem prostoru že izvajajo in za katere so prepričani, da so in bodo
zgled tudi drugim. Kot poudarjajo v javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP), je dobrih praks sicer še veliko več in
ker je zbirka v digitalni obliki, se bo lahko nadgrajevala in dopolnjevala.
Njen namen je pokazati, da se v Julijskih Alpah tako lokalne skupnosti kot posamezniki že zavedajo negativnih vplivov
podnebnih sprememb, rasti povprečnih letnih temperatur in ekstremnih vremenskih pojavov, ki so posledica predvsem
človekovega delovanja. Svoje življenje in delovanje že naravnavajo trajnostno z manjšanjem ogljičnega odtisa pri
urejanju prostora, prometu in prilagajanju turizma.
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V zbirki so prikazane tudi prakse, ki pomagajo pri prilagajanju na že obstoječe izzive podnebnih sprememb. To so lokalna
samooskrba in ohranjanje gorskega kmetijstva, prilagajanje upravljanja z gozdom, predvsem pa skrb za ohranjanje
visoke biotske pestrosti območja z usmerjanjem obiska ter varovanjem življenjskega okolja živali in rastlin.
Med dobrimi praksami so poletni turistični avtobusi, destinacijske kartice za goste, znamka Alpski biseri, promocijski
dnevi umirjanja prometa, daljinska pohodniška pot Juliana, učna pot Šotno barje Goreljek, gorenjsko kolesarsko omrežje,
avtovlak, kolektivne blagovne znamke in znak kakovosti TNP.
Med njimi so tudi električni vozni park javnega zavoda TNP in usmerjanje obiska v parku, usposabljanje Obnavljamo
staro za novo kakovost bivanja, obnova planine Laška seč, obnovljeno vaško jedro Stare Fužine, oživljanje Robidišča ter
vzpostavitev vodovoda Tolminski in Kanalski Lom.
V zbirki so zajeti upravljanje z gozdovi z aktivno sanacijo posledic naravnih ujm, skupnost šol biosfernega območja
Julijske Alp in spletna učilnica Triglavska zakladnica, serija izobraževalnih animiranih filmov o pravilih obnašanja v TNP
ter Gozdni bonton, ki so ga pripravili na Zavodu za gozdove Slovenije.
Poleg tega so dobre prakse podnebna konvencija županov, Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske in lokalni
energetski koncepti ter projekti daljinskega ogrevanja v Kobaridu, energetska sanacija šolskega centra v Tolminu,
energetska sanacija žirovniške osnovne šole in sanacija blejske javne razsvetljave. Primer dobre prakse so tudi sončne
elektrarne projekta Teh-svet in planinski koči Pogačnikov dom ter Dom Valentina Staniča s sončno in vetrno elektrarno.
V zbirki so izpostavljeni še Hotel Ribno, ekohiša Furlan, Štacuna Brvač v Radovljici z izdelki ponovne uporabe, mlekarna
Planika Kobarid, ki odkupuje mleko domačih kmetov in pri predelavi uporablja stare recepte, ekovas Čadrg ter Ekološka
kmetija pri Plajerju v Trenti.
Med dobrimi praksami so prav tako projekt e-Moticon za spodbujanje e-mobilnosti, projekt AlpBC z izdelavo priročnika za
trajnostno gradnjo, čezmejni projekt Camis za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Soče, projekt VrH Julijcev
za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP ter projekt YourAlps - izobraževanje mladih za Alpe.
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Od stroja v garaži do enajstih tipov strešne kritine
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Začetki podjetja Petrovič, d.o.o., iz Kidričevega segajo v leto 1998, ko je Bojan
Petrovič pri petindvajsetih letih z željo po samostojni podjetniški poti odprl
podjetje Krovstvo Petrovič, Bojan Petrovič, s.p., in s tem postavil temelje
uspešnega podjetja.
Glavna dejavnost krovstva je bila montaža kritin in druga kleparska dela. Trdo delo in popolna predanost sta
se obrestovala in kmalu je Petrovič zaposlil prve sodelavce ter investiral v stroj za upogibanje pločevine, ki ga
je postavil kar v domačo garažo, se spominja očetovih začetkov njegov sin Blaž Petrovič, ki skupaj s starši in
bratom Tomažem tvori vodstvo podjetja Petrovič. Dodaja, da je točno ta stroj pomenil konkurenčno prednost,
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ki je podjetju omogočala rast in nadaljnji razvoj strojnega parka.

Z leve: srce družinskega podjetja zakonca Bojan in Alenka Petrovič ter njun sin Blaž. Na sliki manjka sin Tomaž, ki
prav tako tvori vodstvo podjetja.
ARHIV PODJETJA PETROVIČ
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Leta 2005 se je podjetje znašlo v veliki prostorski stiski, nujna je bila investicija v nepremičnino in selitev
podjetja v Kidričevo, na lokacijo, kjer delujejo še danes. "Večji prostori in dodatna delovna sila pa so pomenili
zgolj še odskočno desko in tako smo leta 2006 investirali v prvi stroj za proizvodnjo pločevinastih kritin in
tako predstavili svojo prvo kritino v obliki strešnika. Predvsem izkušnje iz montaž so nam dale znanje, da
razvijemo svoje kritine, danes poznane pod blagovno znamko Petrovič. Z leti smo tako pridobili zaupanje
mnogih strank, kar nam je omogočilo investiranje v nove stroje," pripoveduje Petrovič in s ponosom doda, da
lahko danes z najnovejšimi proizvodnimi linijami za kritine proizvedejo kar enajst tipov strešnih kritin.

Certifikat kot potrdilo kakovosti
Vsi produkti podjetja Petrovič so proizvedeni v skladu s CE-standardi, kar potrjuje, da izdelek izpolnjuje
bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja in varovanja okolja. “Našo kvaliteto lahko potrdita
tudi certifikata Slovenska kvaliteta ter EXC2, ki potrjuje kontrolo proizvodnje. V letošnjem letu smo
prejeli tudi certifikat Družini prijazno podjetje,” našteva Blaž Petrovič.

Sproščeni odnosim razum in dogovor
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Znanje in izkušnje, ki ste jih z leti pridobili tako z delom na terenu kot s proizvodnjo pločevinastih
kritin, ste kmalu nadgradili. Kako se je nadaljevala vaša pot?
"Leta 2013 smo svojo dejavnost nagradili s proizvodnjo lahkih konstrukcijskih pocinkanih profilov. V osnovi
smo želeli kupcem ponuditi manjše montažne garaže, strojne lope in skladišča. V podjetju se nam je pridružil
prvi projektant in vzporedno s kritinami smo vzpostavili linijo novih rešitev za postavitev montažnih objektov.
Kupili smo prvi stroj za izdelavo pocinkanih profilov in tako kmalu vzpostavili celotno proizvodno linijo
profilov in dodatnega materiala, potrebnega za postavitev skladiščnih, poslovnih, proizvodnih in drugih hal.
Trenutno zaposlujemo kar štiri projektante in sodelujemo s približno desetimi montažnimi ekipami. Podjetje
je v začetku skoraj vsako leto pridobilo kakšen dodaten košček proizvodnih prostorov, dokler se nismo
razširili tako daleč, da smo pozidali celotno zemljišče. Tako smo iz malega krovskega posla prerasli v
največjega slovenskega proizvajalca pločevinastih strešnih kritin. Uspelo nam je razviti blagovno znamko
Petrovič, ki danes na slovenskem tržišču pomeni zanesljivost, trajnost in kakovost izdelkov."
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Vizija novega poslovno-skladiščnega centra, ki naj bi s 1500 m2 postal tudi največji krovski center v Sloveniji
ARHIV PODJETJA PETROVIČ
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S širitvijo dejavnosti pa se je razširil tudi vaš kolektiv, v katerem je zmeraj dovolj prostora tudi za
pomladek ...
"Našo ekipo sestavlja nekaj manj kot 30 ljudi, kolektiv pa se v poletnih mesecih tudi okrepi, ko lokalnim
dijakom, ki med letom pri nas opravljajo šolsko prakso, ponudimo študentsko delo. Pogosto iščemo nove
sodelavce, prav v tem trenutku so odprta kar tri nova delavna mesta. Stavimo na sproščene odnose v podjetju,
na človeški razum in dogovor. Povprečna starost našega zaposlenega je 36 let, torej smo kar mlada ekipa, ki
že ima ali pa še v kratkem načrtuje družino. Letos smo prejeli certifikat Družini prijazno podjetje, ki našim
zaposlenim omogoča lažjo uskladitev zasebnega in poklicnega življenja."

Trije največji mejniki v razvoju podjetja
• Leto 2006: na novi lokaciji začnejo proizvodnjo pločevinastih kritin
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• Leto 2013: začnejo proizvodnjo in postavljanje montažnih objektov iz pocinkanih profilov po meri vsake
stranke
• Leto 2020: zaženejo poslovno spletno trgovino, digitalizirajo podjetje ter investirajo v nove stroje, ki
predstavljajo, kot pravi Blaž Petrovič, najnaprednejši upogibni center v Sloveniji

Ktitine za 90 tisoč objektov
Streha je za udobje in varnost bivanja izrednega pomena, tega se zavedamo vsako leto bolj, ko nas
presenetijo ujme.
"Streha je tisti del objekta, ki nas varuje pred vremenskimi vplivi. Daje nam varnost in zavetje v svojem
domu, zato je pomembno izbrati pravo kritino, ki nam bo prav to zagotavljala še nekaj desetletij."
Vaše izdelke prodajajo tako specializirane krovske kot gradbene trgovine, kritine pa ne izdelujete samo
za Slovenijo, dobro vas poznajo tudi v tujini.
"Velika večina naših izdelkov, kritin in kleparskih izdelkov, se proda preko naših prodajnih mest po vsej
Sloveniji, kar preko 50 jih je, med njimi tudi specializirane krovske trgovine, kot so Marex in Obenauf, pa

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

tudi večje gradbene trgovine, kot sta Merkur in Topdom, zato večinoma naših končnih kupcev in gradbenih
projektov sploh ne poznamo. Smo pa v zadnjih letih izdelali kritine za več kot 90.000 objektov v Sloveniji, na
Hrvaškem in Avstriji ter postavili več kot sto proizvodnih in skladiščnih hal."
Bi izpostavili katerega od objektov, morda po velikosti?
"Eden večjih objektov je gotovo eden od skladiščnih objektov v velikosti več kot 1000 m2. Poskrbeli smo za
svetovanje, načrtovanje, proizvodnjo in montažo objekta. S kritinami smo sodelovali pri mnogih večjih
projektih, v večini so bile to poslovne stavbe, kjer je kritina merila tudi preko 5000 m2."
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Eden večjih objektov, kjer je podjetje Petrovič poskrbelo tako za kritino kot za celotno konstrukcijo, je skladiščna hala
v velikosti več kot 1000 m2.
ARHIV PODJETJA PETROVIČ

Kupec celo iz Kanade
Kljub masovni proizvodnji se trudite, da je vsak izdelek enako kvaliteten, varen in trajnosten.
Postavljate konkurenci s tem določene standarde?
"Zavedamo se, da se na vsak izdelek podpišemo. Nakup kritine, kleparskega izdelka ali pa postavitev
skladiščnega objekta ni nekaj, kar bi delali vsak teden, tudi ne vsako leto, zato je pomembno, da so izdelki
kvalitetni in jim kupci lahko zaupajo. Tako nikoli ne varčujemo pri kakovosti materialov. Naši izdelki so
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proizvedeni z dovršeno strojno opremo priznanih svetovnih proizvajalcev, kar proizvodom daje varnost in
kakovost. Vsako stvar, ki naredimo, želimo povzdigniti na nek nov nivo, ne primerjamo se s konkurenco, pač
pa jim postavljamo standarde. Vsako stvar radi naredimo po svoje in s tem pustimo svoj pečat."
V vsaki proizvodnji je izdelek, ki štrli iz povprečja. Katero vašo kritino bi opisali kot edinstveno?
"Najbolj edinstvena kritina je prav gotovo naša najnovejša kritina LUX. To je moderno oblikovana kritina, ki
je je v osnovi bolj primerna za novejše, moderne objekte. Zaradi svojega gostega profila je izredno močna, je
pa tudi naša prva kritina, ki jo lahko stranka naroči tudi v kratkih kosih, pakiranih na paleti, kar omogoča lažji
prevoz in montažo. Kot zanimivost: LUX je najbolj priljubljena kritina pri našem poslovnem kupcu iz
Kanade; preko oceana smo tako zanj odposlali že kar nekaj ladijskih kontejnerjev."

Asociacije Blaža Petroviča
Aluminij - trajnost
Barva - pločevina
Celovitost - popolnost
Čistost - dovršena kakovost
Delavnost - zagnanost
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Element - celota
Funkcionalnost - bistvo
Gradnja - novo upanje
Hiša - življenje
Individualnost - unikatnost
Jutro - nov začetek
Kakovost - odgovornost
Lepota - arhitektura
Montaža - veselje
Nadstrešek - prihod domov
Ograja - zasebnost
Prenova - novosti
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Razvoj - smisel
Stabilnost - varnost
Šola - izkušnje
Terasa - mir
Ugodje - zadovoljstvo
Večer - sprostitev
Zaklad - morje
Življenje - pot

Podpora okolju in pomoči potrebnim
V čem vidite svoje poslanstvo? Ne le poslovno, tudi širše, morda za skupnost, za sočloveka ...
"Delati dobro. To je najmanj, kar lahko storimo za zaposlene, sočloveka, lokalno okolje, Slovenijo in širše.
Nismo eno tistih podjetij, ki strogo nastavljajo proračune, pritiskajo na dobavitelje s cenami, sprejmejo vsak
projekt za vsako ceno ter varčujejo na vsakem koraku. Zavedamo se, da nam je prav lokalna podpora
omogočila razvoj podjetja, kakršno je danes, in prav v to okolje je treba največ vračati. Tako podpiramo
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mnoga lokalna društva, prireditve, humanitarne akcije in pomagamo pomoči potrebnim. V lanskem letu smo
se odločili ukiniti novoletna poslovna darila, denar raje namenimo v bolj koristne namene, tako smo 5000
evrov razdelili med lokalna društva, z donacijo pa smo pomagali tudi malemu Krisu. Sodelujemo tudi v
dobrodelni oddaji Delovna akcija in z našimi izdelki in krovskimi prijatelji pomagamo pri prenovi dotrajanih
streh; ljudem vračamo nasmeh na obraz in jim dajemo zavetje pod varno streho. Veliko naredimo tudi za
okolje: lastna sončna elektrarna na strehah celotnega podjetja nam omogoča proizvodnjo električne energije
za svoje potrebe, namreč kar 60 odstotkov proizvedene energije oddamo v omrežje. Digitalizacija nam je
omogočila, da smo samo v letošnjem letu zmanjšali porabo papirja za 100.000 listov, odpadni papir in
pločevino iz proizvodnega procesa pa skrbno recikliramo."

Materiali se spreminjajo
Tudi kritine doživljajo svoj napredek. Kako se novodobne razlikujejo od tistih izpred 20, morda 50 let?
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"Pri pločevinastih kritinah gre za enega najnovejših tipov kritine, kar mogoče pri katerem kupcu povzroči
pomisleke. Dejstvo je, da se materiali z leti izboljšujejo, postajajo bolj kakovostni in odpornejši. Danes lahko
kupcem omogočimo že 30-letno garancijo, a kljub tem dejstvom in vsem drugim prednostim pločevinastih
kritin pri marsikomu v Sloveniji velja tradicija, da je treba na streho dati opečnat strešnik. Materiali se v
gradbeništvu z leti spreminjajo in tega bi se moral zavedati vsak kupec. Veliko ljudi ima namreč še vedno
pomisleke, da se bo okrušila barva kritine, da bo glasno ob dežju in vetru, a vse to je preteklost. Že najmanjša
toča lahko poškoduje in polomi klasičen strešnik, zaradi česar streha v trenutku popusti in začne zatekati,
medtem ko je pločevinasta kritina odporna tudi na najbolj ekstremne vremenske pogoje in tudi pri največji
toči ne bo popustila vode. So pa bile pločevinaste kritine pred leti definitivno drugačne: včasih so bile
priljubljene, ki so s svojim videzom in obliko spominjale na tradicionalne strešnike, med tem ko se trend
danes obrača v vse bolj ravne in moderne linije. Včasih so bile kritine večinoma rjave barve, zdaj prevladujeta
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temno-siva in črna."
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Kritine v podjetju Petrovič so proizvedene z dovršeno strojno opremo priznanih svetovnih proizvajalcev.
ARHIV PODJETJA PETROVIČ

Pogled v prihodnost
Gotovo imate pred seboj že danes vizijo, kakšno naj bi bilo vaše podjetje v prihodnosti?
"Definitivno je prihodnost našega podjetja v digitalizaciji in avtomatizaciji procesov. Digitalne procese znotraj
proizvodnje nam je v večji meri že uspelo zagnati, kmalu načrtujemo digitalizacijo skladišča predvsem na
sistem črtnih kod ter preostanek posodobitve naših poslovnih procesov na brezpapirno poslovanje. V zaključni
fazi je gradbena dokumentacija za izgradnjo novega poslovno-skladiščnega centra. Nova stavba nam bo z več
kot 1500 m2 velikim poslovnim delom omogočila vzpostavitev največjega krovskega centra v Sloveniji. Z
novim objektom bomo povečali tudi skladiščno kapaciteto in naše skladiščne in proizvodne prostore razširili
na več kot 5000 m2. S tem želimo izboljšati tudi nakupovalno izkušnjo kupca, ki bo na povsem novi ravni, a
naj podrobnosti ostanejo še skrivnost. Naše prihodnosti čez 10, 20 ali celo 50 let ne upamo načrtovati, včasih
se zdi težko napovedati tudi za mesec vnaprej. Želimo razviti sicer nekaj novih produktov, verjetno jih bomo
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morali z leti tudi posodobiti, se prilagoditi trgu, česar smo že navajeni."
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NAJNOVEJŠE
7 min

Domovi za
starejše:
napovedujejo
DOMOVI ZA
STAREJŠE
500
koncesionarskih
Peter Pahor
postelj
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16. november 2020 00:08
14 min
Zakaj
16. november 2020 0:08
totalna
Predviden čas
branja: 6 min
revolucija
zanj ni
rešitev
15 min

Bogomir
Strašek,
predsednik
sveta
Gazela: V
krizi je
treba
vztrajati,
ne reči, n...

15 min

Slovenije
ni več.
Imamo
dve
Sloveniji.

15 min

Startupi s
prenosom
znanja in
izkušenj
do
hitrejšega
uspeha

Vse
objave

Domovi za starejše: napovedujejo
500 koncesionarskih postelj
V občinskem prostorskem načrtu smo našli kar 16 lokacij, predvidenih za
gradnjo domov za starejše. To je več kot dovolj, da bi dolgoročno zadostili
potrebam po dodatnih posteljah v Ljubljani, a problem je, da se gradnje nihče
ne loti. A na občini pravijo, da se pogovarjajo z zasebnikom, ki bi zaprosil za
koncesijo za 500 dodatnih postelj.

Občina naj bi bila v pogovorih z zasebnikom, ki bi rad zaprosil za
koncesijo za kar 500 postelj v domovih za starejše občane. (Foto:
Luka Cjuha)

Glede na oceno ljubljanske občine, da bi v mestu
potrebovali od 1500 do 2000 novih postelj v domovih
za starejše občane, bi morali v prihodnjih letih
zgraditi okoli deset novih domov za starejše.
Zanimivo je, da občinski prostorski načrt te potrebe
več kot upošteva, saj je za gradnjo domov
rezerviranih 16 lokacij, še kar nekaj lokacij pa je
takih, kjer so domovi za starejše ena od mogočih
pozidav. Pregledali smo vse te lokacije in ugotovili,
da jih je deset v lasti fizičnih oseb, tri v lasti podjetij,
tri lokacije pa si lasti ljubljanska občina.
Zasebnost
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Ker je tolikšen delež zemljišč v lasti fizičnih oseb, je
mogoče ugotoviti, da je za večino lokacij težko
pričakovati, da bi se v kratkem tam lahko gradilo
NAJNOVEJŠE
7 min

14 min
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15 min

Domovi za
starejše:
napovedujejo
500
koncesionarskih
postelj
Zakaj
totalna
revolucija
zanj ni
rešitev
Bogomir
Strašek,
predsednik
sveta
Gazela: V
krizi je
treba
vztrajati,
ne reči, n...

15 min

Slovenije
ni več.
Imamo
dve
Sloveniji.

15 min

Startupi s
prenosom
znanja in
izkušenj
do
hitrejšega
uspeha

Vse
objave

dom za starejše. Mimogrede, med lokacijami v lasti
fizičnih oseb izstopajo zemljišča za dom Bonifacija,
na katerih je vpisana zaznamba prepovedi odtujitve
in obremenitve zaradi oprostitve plačila bivanja v
domu enega od lastnikov. Bolj verjetno je, da bi dom
nekoč gradili na treh lokacijah v lasti zasebnih družb,
to so Sava, ki se je recimo zanimala za nakup
občinskega zemljišča pri Univerzitetnem
rehabilitacijskem inštitutu Soča, Depal, ki se ukvarja
s prometom nepremičnin, in Družba za upravljanje
terjatev bank, ki je do zemljišč ob Stolpniški ulici za
Bežigradom prišla na račun dolgov propadlega
Cestnega podjetja Ljubljana. Ob tem je treba
opozoriti, da je s slabe banke pred približno enim
letom prišla pobuda, da bi na zemljiščih v njeni lasti
gradila dostopna stanovanja in domove za starejše.

Na občini niso za javnozasebna partnerstva
Gotovo bi najhitreje do novih domov za starejše v
Ljubljani prišli, če bi se zanje angažirali na občini. V
njeni lasti so lokacije blizu nove stanovanjske
soseske republiškega in občinskega stanovanjskega
sklada na Brdu, na nesojeni lokaciji velike
stanovanjske soseske v Stanežičah in pri Rožičevi
ulici v Zeleni jami, v bližini več načrtovanih
stanovanjskih sosesk. Vsaj lokaciji na Brdu in v
Zeleni jami sta tudi komunalno urejeni, kar ne velja
za lokacijo v Stanežičah.
Na vprašanja o tem, kakšne načrte imajo s temi
zemljišči, so nam na ljubljanski občini najprej
odgovorili, da tam v kratkem nimajo namena graditi
in da ni naloga občine, da gradi domove za starejše
občane, saj je za to pristojna država. Kar drži, a v
Sloveniji je tudi mnogo primerov, ko so pobudo za
gradnjo domov prevzele tudi občine. Pred kratkim
smo recimo poročali o načrtovani gradnji doma na
Igu, kjer je občina svoje zemljišče vložila v projekt
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javno-zasebnega partnerstva z družbo Lobium, ki bo
po načrtih poskrbela za gradnjo in upravljanje doma,
za katerega bo od države pridobila koncesijo. V
NAJNOVEJŠE
7 min

14 min

15 min
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15 min

15 min

Domovi za
starejše:
napovedujejo
500
koncesionarskih
postelj
Zakaj
totalna
revolucija
zanj ni
rešitev

domu za starejše na Igu naj bi skladno z dogovorom
med občino in Lobiumom zagotovili prostor za
najmanj 150 stanovalcev, gradnja pa naj bi stala
okoli 12,5 milijona evrov brez davka na dodano
vrednost. Po zaključku gradnje je predvideno, da bo
Lobium 40 let upravljal dom, občina pa dnevni center
za starejše na isti lokaciji, ki bo v njeni lasti. Po
preteku koncesijskega obdobja bo tudi dom za
starejše prešel v last občine.
Na ljubljanski občini so na vprašanja o povezovanju

Bogomir
Strašek,
predsednik
sveta
Gazela: V
krizi je
treba
vztrajati,
ne reči, n...

z zasebnimi družbami, ki bi gradile domove za

Slovenije
ni več.
Imamo
dve
Sloveniji.

partnerstva oziroma koncesije gradenj za dom za

Startupi s
prenosom
znanja in
izkušenj
do
hitrejšega
uspeha

pobudi še čakamo.

koncesije, sprva odgovorili, da je javni partner pri
projektih gradnje domov s koncesijo lahko država in
ne občina, saj je to področje v njeni pristojnosti. Ko
smo jih soočili s primerom z Iga, pa so nam pojasnili,
da sami nimajo v načrtu razpisati »javno-zasebnega
starejše«. So pa dodali, da »potekajo pogovori z
zasebnikom, ki se pripravlja, da vloži pobudo za
koncesijo za 500 postelj«. Več informacij občine o tej

Vse
objave
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Oskrba pri koncesionarjih tudi
za tretjino dražja
NAJNOVEJŠE
7 min

14 min

15 min
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15 min

15 min

Vse
objave

Domovi za
starejše:
napovedujejo
500
koncesionarskih
postelj
Zakaj
totalna
revolucija
zanj ni
rešitev
Bogomir
Strašek,
predsednik
sveta
Gazela: V
krizi je
treba
vztrajati,
ne reči, n...
Slovenije
ni več.
Imamo
dve
Sloveniji.
Startupi s
prenosom
znanja in
izkušenj
do
hitrejšega
uspeha

Na Magistratu so sicer že večkrat poudarili, da si v
Ljubljani želijo domov, ki bi jih upravljali javni zavodi.
Pomembno se jim tudi zdi, da bi za mrežo domov za
starejše poskrbela država. S tem se strinja tudi
vršilec dolžnosti sekretarja Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije Denis Sahernik, ki poudarja, da
ima le država zadostne vire, da »oblikuje najbolj
optimalno javno mrežo, ki vsem prebivalcem – ne
glede na to, kje živijo – zagotovi storitve, ki jih ti
potrebujejo za dostojno in kakovostno starost«. Ker
pa je država pomanjkanje prostora v domovih za
starejše reševala predvsem s koncesijami, se je
zgodilo, da so koncesionarji domove gradili na
lokacijah, kjer so cene zemljišč nižje in ne v
Ljubljani, kjer je pomanjkanje največje. Zaradi tega
že okoli 1500 Ljubljančanov živi v domovih v drugih
občinah, kljub temu da se na Magistratu po
Sahernikovem mnenju trudijo na več načinov
pomagati starostnikom, tako z dobro mrežo dnevnih
centrov aktivnosti za starejše, sofinanciranjem
številnih programov za starejše in visokim
sofinanciranjem storitve pomoči na domu.
Pomembno je tudi dejstvo, da je cena oskrbe v
domovih s koncesijo višja od cene oskrbe v javnih
domovih. V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
so nam postregli s primerjavo, da je povprečna cena
tako imenovane oskrbe 1 v javnem zavodu 20,49
evra, pri koncesionarju pa 24,81, to pa naj bi bilo
povezano tudi s tem, da so domovi s koncesijo
novejši in omogočajo višji standard bivanja. A na
ljubljanski občini opozarjajo, da so v Ljubljani razlike
še bistveno višje, saj cena dnevne oskrbe v javnem
domu stane približno 20 evrov, v domu s koncesijo
pa kar 35 evrov, kar je tudi ključni razlog, zakaj si
želijo, da država primanjkljaja v glavnem mestu ne bi
reševala zgolj s koncesijami.
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DOMOVI

ZA

STAREJŠE

Ljubljanski starostniki od Goričkega do Pirana
f

Peter Pahor

Podatki

Skupnosti

so-

cialnih zavodov Slove-

nije

da že

razkrivajo,

skoraj 1500 ljubljanskih

starostnikov živi
movih

naj
'

nah,

na

svoje

občine. Veči-

Horjulu,

v

Medvodah,

Mengšu, na Brezovici in Škofljici, a

ko

zu-

sicer v bližnjih obči-

na

primer

v do-

starejše

za

jih je razseljenih

tudi na vse

velidruge

konce Slovenije: od Prekmurja, Bele krajine, Kozjanskega Zasavja Gorenjske do

domovih za starejše na ministrstvu pre-

Da mora za področje institucionalnega

jeli kar 21 vlog s skupno 1800 posteljami.

varstva poskrbeti država,

A

slaba novica za Ljubljano je, da prav
nihče od potencialnih koncesionarjev ni

dovolj denarja, da vzpostavi najbolj op-

ponudil lokacije v prestolnici, kjer je tu-

timalno javno mrežo, pa opozarjajo tudi
v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

di glede na kriterije ministrstva pomanjkanje zmogljivosti v domovih za sta-

Rešitev je

rejše izrazito,

a še zdaleč ne tako pere-

zgradi nove javne domove za starejše,

kot opozarjajo na ljubljanski občini.

Gre namreč za to, da na ministrstvu pri-

prvenstveno na območjih, kjer je pomanjkanje največje. Če se gradnja in upra-

manjkljaja ne ocenjujejo na ravni obči-

vljanje domov

če,

ne,

temveč

precej

upravne enote,
slabo statistiko.

večjega

kar

bistveno

območja
popravi

tem, da so si ti Ljubljančani na stara

leta

zaželeli malo

pričajo

o

vse

temveč

spremembe,

večjih

problemih

na po-

dročju institucionalnega varstva ki ga je
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država prav po nemarnem v zadnjih letih izpustila iz rok.

torej preprosta. Država

naj

finančno izideta konce-

sionarjem, potem ni razloga, da pri tem
ne bi mogla biti uspešna tudi država. x

Rešitev je preprosta. Država

naj zgradi nove javne

Primorske. Seveda ti podatki ne govorijo
o

ki ima edina

Tudi razpisi ministrstva za koncesije pri
točkovanju vlog upoštevajo pokritost z

domovi na območju upravne enote, kar
pomeni, da je ponudnik z lokacijo v Veli-

domove za starejše,
prvenstveno na območjih,

kjer je pomanjkanje največje.

Vodicah ali Horjulu enako
točkovan kot tisti, ki ponudi dom v Lju-

kih Laščah,

bljani Ker so zemljišča v prestolnici veli-

Izbrala je pač najlažjo pot privatizacije in prostorsko stisko

v domovih

starejše reševala s koncesijami,
tem pa so

za

med-

naložbe v nove javne domo-

ve za starejše povsem usahnile. Na

mi-

nistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sicer priznavajo, da je področje

varstva finančno

institucionalnega

kadrovsko pov-

in

sem podhranjeno, kar

je ne nazadnje

brutalno razkrila epidemija covida-19,
a

rešitve

ne

vidijo

nujno

v

krepitvi

mreže javnih domov za starejše, temveč vsaj po zadnjih potezah predvsem
v nadaljnji privatizaciji.

ko dražja od zemljišč v bližnjih občinah,
kaj šele od lokacij na obrobju Slovenije,
je jasno, kaj bodo storili zasebniki V Ljubljani bodo gradili draga stanovanja, do-

move

za starejše pa

na lokacijah z najce-

nejšimi zemljišči

V

zadnjih letih jim

treba niti kupiti

zemZ/e dostikrat ni

saj so jo v projekt v

obliki javno-zasebnega partnerstva pripravljene vložiti kar občine, ki si na vsak

način prizadevajo, da se starostnikom
ne bi bilo treba seliti iz domačega kraja.
Ob tem se seveda pojavlja vprašanje, zakaj podobno ne stori tudi ljubljanska ob-

Zanimanje za gradnjo domov starejših

čina Seveda bi to lahko storila, a s tem
bi državo reševala še na področju insti-

očitno obstaja, saj so na zad-

tucionalnega varstva, pri čemer veliko

na

trgu

njem razpisu za 1100 dodatnih postelj v

denarja že zdaj namenja recimo za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj.
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LJUBLJANA /
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ZA

STAREJŠE

Mesto napoveduje 500 koncesionarskih domskih postelj
V

občinskem prostorskem na-

črtu smo našli kar 16 lokacij,
predvidenih

za gradnjo do-

mov za starejše. To je več kot

dovolj, da bi dolgoročno za-

dostili potrebam po dodatnih
posteljah v Ljubljani, a pro-

blem je, da se gradnje nihče

ne loti.

A

na občini pravijo, da
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se pogovarjajo z zasebnikom,

ki bi zaprosil za koncesijo za
500 dodatnih postelj.
/

oceno

ljubljanske

da bi v mestu potrebovali od 1500
do 2000 novih postelj v domovih za
starejše občane, bi

morali v prihodnjih letih zgraditi okoli deset novih
domov za starejše. Zanimivo je, da
občinski prostorski

načrt te

potre-

zemljišča

pri

Univerzitetnem
inštitutu

Soča,

Depal, ki se ukvarja s prometom ne-

in ugotovili, da jih je deset
v lasti fizičnih oseb, tri v lasti podjetij, tri lokacije pa si lasti ljubljan-

Stolpniški ulici za Bežigradom priš-

lokacije

premičnin, in Družba za upravljanje
terjatev bank,

ki

je

do zemljišč

ob

la na račun dolgov propadlega Cestnega podjetja Ljubljana. Ob tem je

ska občina.

treba opozoriti, da je s slabe banke

tolikšen delež zemljišč v
lasti fizičnih oseb, je mogoče ugoto-

pred

viti,

lasti gradila dostopna stanovanja in
domove za starejše.

je

Ker

da

je

večino

za

pričakovati, da bi se

lahko gradilo dom
mogrede, med

lokacij

težko

v kratkem tam
za

starejše.

Mi-

lokacijami v lasti

fi-

oseb izstopajo zemljišča za
dom Bonifacija, na katerih je vpisaobčine,

skega

rehabilitacijskem

še kar nekaj lokacij pa je takih, kjer
so domovi za starejše ena od mogočih pozidav. Pregledali smo vse te

zičnih

Peter Pahor

Glede na

be več kot upošteva, saj je za gradnjo domov rezerviranih 16 lokacij,

na zaznamba prepovedi odtujitve

obremenitve

zaradi

in

oprostitve pla-

čila bivanja v domu enega od lastnikov. Bolj verjetno je, da bi dom nekoč gradili na treh lokacijah v lasti
zasebnih družb, to so Sava, ki se je
recimo zanimala za nakup občin-

približno

pobuda,

enim letom prišla
da bi na zemljiščih v njeni

Nadaljevanje e
Komentar

o

8

14

Na Magistratu so že večkrat
poudarili, da si v Ljubljani
želijo

domov, ki

bi jih

upravljali javni zavodi.

Pomembno se jim
da bi

tudi zdi,

za mrežo domov

za

starejše poskrbela država.
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STAREJŠE

Napovedujejo 500 koncesionarskih postelj
Nadaljevanje s strani 1

G

ti.

soočili s primerom z

jih

smo

Ko

pa so nam pojasnili, da sami nimajo v načrtu razpisati »javno-za-

Iga,

Na občini niso za
javno-zasebna partnerstva

sebnega partnerstva oziroma konce-

Gotovo bi najhitreje do novih domov
za starejše v Ljubljani prišli, če bi se

pa

zanje angažirali na občini. V njeni las-

ži pobudo za koncesijo za

sije

ti so lokacije blizu nove stanovanjske
soseske

republiškega

in

občinskega

stanovanjskega sklada na Brdu, na nesojeni lokaciji velike stanovanjske

so-

seske v Stanežičah in pri Rožičevi ulici
v Zeleni jami,

v bližini več načrtova-

nih stanovanjskih sosesk. Vsaj lokaciji

dodali, da

zasebnikom,

So

»potekajo pogovori
se pripravlja, da

ki

z

vlo-

500 postelj«. Več informacij občine o tej pobudi še čakamo.

višji

standard bivanja.

v

med koncesionarji in javnimi
domovi še bistveno višje,

saj cena dnevne oskrbe
javnem domu stane
približno 20 evrov, v domu

v

s koncesijo pa kar 35 evrov.

Oskrba pri koncesionarjih
tudi za tretjino dražja
Magistratu

cena

sicer

so

občini

da

opozarjajo,

že

poudarili, da si v Ljubljani

večkrat
želijo do-

stane

dnevne oskrbe
približno

koncesijo pa kar

20

35

v javnem domu

domu s

evrov,

v

evrov,

kar

je tudi

va primanjkljaja v glavnem

cijo v Stanežičah.

mrežo

bi reševala zgolj s koncesijami. x

sta

vprašanja o tem, kakšne

Na

tudi ko-

načrte

občini najprej

tam v kratkem nimajo

za

tem

S

strinja

se

poskrbela

Peter

namena graditi

nik, ki poudarja, da ima le država za-

poudarili, da si v Ljubljani

starejše občane,

saj je za

to

dostne vire, da »oblikuje najbolj optimalno javno mrežo, ki vsem prebival-

-

ne glede

to, kje

živijo

-

za-

pristojna država. Kar drži, a v Sloveniji

cem

gotovi storitve, ki jih ti potrebujejo za

gradnjo domov prevzele tudi obči-

ne. Pred

kratkim smo recimo poročali

načrtovani gradnji doma na Igu,
kjer je občina svoje zemljišče vložila v
o

dostojno in

na

kakovostno starost«.

vsem

s koncesijami,

koncesionarji

so

družbo Lobium, ki bo po načrtih poskrbela za gradnjo in upravljanje do-

lokacijah, kjer so

ma,

la

države pridobi-

domu za starejše na
Igu naj bi skladno z dogovorom med
občino in Lobiumom zagotovili proskoncesijo. V

tor za najmanj 150 stanovalcev, gradnja pa naj bi stala okoli 12,5 milijona
evrov brez davka na dodano vrednost.
Po

zaključku

gradnje

je

predvideno,

da bo Lobium 40 let upravljal dom,
občina pa dnevni center za starejše na
isti lokaciji, ki bo v njeni lasti.

Po

pretudi

Ker

in

cene

gradili

zemljišč

ne v Ljubljani, kjer je pomanjkanje

Zaradi

največje.

tega

že

okoli

1500

Ljubljančanov živi v domovih v drugih občinah, kljub temu da se na Magistratu

po

Sahemikovem

mnenju

trudijo na več načinov pomagati sta-

rostnikom, tako z dobro mrežo dnevnih centrov aktivnosti za starejše, sostarejše

in

visokim

sofinanciranjem

storitve pomoči na domu.
Pomembno je tudi dejstvo, da je ce-

bami, ki bi gradile domove za konce-

povprečna

sije, sprva odgovorili, daje javni par-

krbe

tner pri projektih gradnje domov s

pri koncesionarju pa

država in ne občina,

saj je to področje v njeni pristojnos-

Denis Sahemik
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

financiranjem številnih programov za

je so nam postregli s primerjavo, daje

koncesijo lahko

da bi za mrežo domov

za starejše poskrbela država.

na

Na ljubljanski občini so na vpraša-

obdobja bo

tudi zdi,

nižje

nja o povezovanju z zasebnimi druž-

teku koncesijskega

želijo domov, ki bi jih upravljali
javni zavodi. Pomembno se jim

se je zgodilo, da

domove

oskrbe v domovih s koncesijo višja
od cene oskrbe v javnih domovih. V
Skupnosti socialnih zavodov Sloveni-

dom za starejše prešel v last občine.

Pahor
Na Magistratu so že večkrat

pa je država pomanjkanje prostora v
domovih za starejše reševala pred-

projekt javno-zasebnega partnerstva z

za katerega bo od

ne

tudi vršilec

je tudi mnogo primerov, ko so pobudo
za

mestu

da

odgovorili,

in da ni naloga občine, da gradi domove

država.

starejše

ključni razlog, zakaj si želijo, da drža-

dolžnosti sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Saher-

imajo s temi zemljišči, so nam na ljubljanski

mov,

domov za

v

so

Ljubljani razlike še bistveno višje, saj

munalno urejeni, kar ne velja za loka-

in v Zeleni jami

lju-

na

Ljubljani razlike v cenah

bljanski

Na

A

ki bi jih upravljali javni zavodi.
Pomembno se jim tudi zdi, da bi za

na Brdu

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

dom za starejše«.

gradenj za

jo

Na občini opozaijajo, da so

na

1 v

cena

tako imenovane os-

javnem zavodu

20,49

24,81,

evra,

to pa

naj

bi bilo povezano tudi s tem, da so domovi s koncesijo novejši in omogoča-

Občine imajo seveda pomembno

vlogo, na primer pri pripravi
prostorskih načrtov in iskanju
primernih zemljišč. Vendar bi
bilo napačno preveč

odgovornosti prenašati

na

lokalne skupnosti, saj mora biti

zgraditev primerne javne mreže
institucionalnega varstva
prvenstveno naloga države.
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Lokacije za nove domove za starejše v Ljubljani
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S TRAJNOSTNO NARAVNANOSTJO

DO KAKOVOSTNEJŠEGA BIVANJA
Če je zdaj naša pozornost v prvi vrsti usmerjena v energetsko učinkovitost

stavb, bomo morali v prihodnje več pozornosti namenjati doseganju
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

optimalne kakovosti notranjega okolja v smislu zagotavljanja celovitega
udobja in zdravih bivalnih razmer.
VOLČJAK

BARBARA GAVEZ

Slovensko združenje za trajnostno

gradnjo

GBC Slovenija je oktobra organiziralo
konferenco

trajnostne gradnje,

udeležencev

zaradi

tokrat spremljalo
Osrednja tema

okolju
je

jo je

ki

in

Sloveniji

bil na kakovostnih,

trajnostnih stavbah,

zdravih
ki

in

in

pa

sodobnih

uporabnikom

zago-

da

vire

nosti.

Slovenija
ki

je ključen

in

V

Celovit strateški

Slovenije

preko

preho-

obravnaval

in materiale ter stavbe

snovne, energetske

nev-

pripravi-

gospodarstvo.

v krožno gospodarstvo,

bo zlasti

gradnji,

tavljajo večjo vrednost.

med katerimi

bo poimenovan

projekt razogljičenja

ter

prenove objektov na trajnosten

Evropska komisija

načrt za krožno

dvodnevne spletne konfe-

prijazen način, glavni poudarek

je

okoljske cilje

postali prva podnebno

dokumentov,

la več

Akcijski

načrtovanje

bi lahko dosegli

Da

do leta 2050

tralna celina,

110

omejitev

zdravstvenih

odpadkov.

na daljavo prek spleta.

rence sta bila premišljeno
izvajanje

5.

upošteva življenjski

o trajnostni
ciklus stavb,

ima pa vrsto usmeritev, zapisanih v šteUpoštevati je treba vse faze življenjskega

vilnih

cikla stavbe

tudi

Na

ravni

Elije

gradbeni sektor odgovo-

36 odstotkov

40 odstotkov

odstotkov vode,
cikla

emisij COF.,

vseh naravnih

virov

in

porabo
in

30

30

odstotkov

temi

trajnostne

pripravila ZAG

Gradbeni Inštitut ZRMK, z njimi

gradbeništvo

izkoristilo

možnosti

Raba

energije v

pa bo

za večjo

tal, zmanjšanje vplivov

na podnebje in izboljšanje
vseh

gradivi je

sistema kazalnikov

ki sta ga za MOP

učinkovitost rabe

ob koncu življenjskega

pa generira še okoli

pregled

gradnje,

ren za porabo več kot 40 odstotkov vse
energije,

dokumentih. Med

fazi

bivalnega okolja,

uporabe

stavbe

njen manjši del,

obravnavati

tudi faze proizvodnje,
izrabe

ob

stavbe

Pri

nas

bo v

kratkem

tudi prvi Priročnik za trajnostno
bo

prispeval

hitrejši prenovi

k

izšel

gradnjo, ki

gradbenega

bo na voljo brezplačno.

in

fonda

in

za nadaljeva-

možnostih

njenega cikla.

nje

bo treba

gradnje, uporabe

pa

glede

emisijske produktiv-

nima uredbe

le

je torej

Več pozornosti zdravim
Stavbni

fond

je

in

star,

potraten

bivalnim razmeram

v Evropi

kot

največ energije

porabi za ogrevanje

stavbah
Ukrepi

tako

in

v Sloveniji
pa

se v

hlajenje.

so prvenstveno usmerjeni

v

izved-

bo učinkovitih toplotnih izolacij, visoko
zrakotesnost fasadnega
učinkovitih

zdaj

naša

mehanskih

pozornost

v energetsko

ovoja

in vgradnjo
Čeje

sistemov.

v prvi

učinkovitost

vrsti

stavb,

usmerjena
bomo

morali v prihodnje več pozornosti namenjati

doseganju

njega okolja v

optimalne kakovosti
smislu

zagotavljanja

notra-

celovi-
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enega

dediščina predstavlja

Stavbna

največjih

zalogovnikov

gospodarstva,

in če

kulturne
ohranjali,

dediščine ne bomo

bo ostala

turističnega

Zaradi

arhitekturne

kulturne

cije,

pristava Ormož

V Stanovanjskem

]

uporabnikom

predvidoma

na ramenih

in

celotne

na voljo

k trajnostni

so zavezani

uporabi

Sestavni

leta.

novih tehnologij.

del

celovite

lahko tudi njena

zakonodaje

stavb s prekomerno vlago

stroki

v Sloveniji

v Evropi v povprečju

okoljih se večajo

V takih

dosega
15 odstot-

tveganja za pojav

težave z dihali, kar je

se povečujejo

določajo tudi

ter projektantom

in

investitorjem

v letu 2016 in sta jih v tesnem sodelovanju
ZVKDS pripravljala

Urbanistični

za ranljive skupine

in Gradbeni inštitut ZRMK.

kljub

vsebujejo

tudi

gradbeni

bivalnega

ugodja z opisom

vplivajo na

ter tehnične ukrepe energetske

še vedno

oceni

vgrajujejo nekateri

katerih

sestavine

slabo

in okolje. Sindrom bolnih stavb

WHO

pojavlja

stavb po vsem

pri več kot

30

iz leta

se po

odstotkih

svetu, povzroča pa ga najpogo-

steje nezadostno

prezračevanje.

Pravi

pristop

stavba z minimalno
negativnih

ter

vplivov

možno rabo energije,

klimoje

z učinkovitimi ogrevalnimi
prezračevanja,

brez

na okolje. Notranje udobje

prijetno in zdravo

pa tudi z

mogoče

doseči

sistemi in sistemi

uporabo

ekoloških

prostore.

materialov za notranje

hovimi vplivi,

prednostmi,

reševanju

problemov

in posodobitev smernic
dolgoročne

osnutku

prenove stavb

dediščine

pod spomeniškim varstvom
V slovenskem

Registru

dediščine je trenutno

nepremične kulturne
vpisanih

okoli 30.000

sanaciji

ome-

na statični
ter

energet-

stanje stav-

Dopolnitev

sta že predvideni

v

strategije energetske

do leta 2050.

kakovosti

da bi v nacionalnem

poudarili

pomen kakovosti

gradbeni

in

energetski

projekta

V okviru
okriljem

pa Gradbeni inštitut ZRMK razvija

dediščine.

in

poškodb

Ukrepi

urejeno.

LIFE IP CARE4CLIMATE pod

(ZKG),

nji-

prenove z

slabostmi

z vlago.

korektno

kategorijo Znaka
Obnova stavb kulturne

učinkov ukrepov

prenove sledijo, ko je osnovno

be strokovno

drugim

Te med

poudarek je tudi

odpornosti,

in potresni

z

inštitut RS

parametre notranjega okolja in

jitvami. Poseben

ske

za trajnostno gradnjo je zdrava in udobna

tudi

smo jih začeli v Sloveniji snovati

V stavbe se

odredbi

izvajanju

in

dediščine so

pomembno

zdravje
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kultu rnovarstveni

pri načrtovanju

prenove stavbne

smernice, ki

teh-

v praksi pa poleg

prebivalcev.

proizvodi,

v

stavbje

prenove teh

še posebno

2011

cokla

energetska prenova,

nične rešitve za izvedbo

energetske

astme in

kot

velik razvojni

z vidika turizma ter povezovanja

tega udobja in zdravih bivalnih razmer. Delež

kov.

Žalje kultur-

družbe.

kulturnega turizma in naravne dediščine,

pogoji. V pomoč

30 odstotkov,

zgodovinske,

vrednosti je odgovor-

vendar pa je nedvomno

potencial

projektov

prihodnjega

konec

Kot javni sklad
gradnji

imajo

RS

kar nekaj

svoje

najemnimi stanovanji,

z okoli 2000
ki bodo

skladu

odprtih

trenutno

in

na dediščina pogosto razumljena
razvoju,

[ 2

dediščine, od teh je približno

polovica stavb.

nost, dajih ohranjamo tudi za bodoče genera-

nam

le naravna dediščina. Na

fotografiji Grajska

enot kulturne

MOP

tudi

novo

v graditeljstvu
okviru še bolj
postopkov

prenovi

stavb

pri
kulturne

■
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