Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 21. 11. 2020
Število objav: 22
Internet: 10
Radio: 1
Tisk: 11
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 22
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Dober zgled: Nagrajena slovenska hiša in blok

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...splošnega zavedanja o pomenu kakovostnega bivanja ter uporabi lesa v bivalnem okolju,“ je še dodal. Strokovno
komisijo, ki je nagrade podelila tudi javnim in inženirskim lesenim objektom, so sestavljali prof. dr. Martina Zbašnik
Senegačnik in prof. mag. Peter Gabrijelčič, zaslužni profesor, oba s Fakultete za arhitekturo,...

Naslov

Štajersko gospodarstvo v drugem valu epidemije v še večjih težavah (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 20. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot so gostinstvo, turizem in del storitvenih dejavnosti, še delujejo kolikor toliko normalno. Večjega upada namreč ne
beležijo, predvsem na področju gradbeništva, ki je še vedno v izjemnem vzponu, enako velja za področje kovinskopredelovalne industrije. Veliko pa bo po njegovem odvisno od tujih trgov in tega, kar...

Naslov

Negativno mnenje računskega sodišča Ceropu in pomurskim občinam razdvojilo župane

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 20. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ga ne bi smeli. Prav Mensana je za župana Radencev Romana Leljaka eden od dokazov, da bi moral direktor
Ceropa Franc Cipot odstopiti, ker je za njeno gradnjo dal 3,8 milijona evrov. "Po zakonu bi moral iti ta denar v
zmanjševanje cene javnih storitev. Nobeni socialni ali politični razlogi ne morejo biti drugačni....

Naslov

(INTERVJU) Mitja Hovrat, župan Dupleka: Zakaj se je podražila športna dvorana

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pridobil gradbeno dovoljenje, a sem leta 2012, na vrhuncu krize, ocenil, da takega projekta brez sofinanciranja ne
moremo izvesti. Zato je bila ideja o gradnji nekaj časa na stranskem tiru, dokler nismo dobili nove idejne zasnove
srbskega arhitekta, po kateri bi dvorano pokrili s ponjavo, in ta je res bila ocenjena...

Naslov

Višji Ceropovi zneski na položnicah zaradi Mensane

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ki jo določa pristojna uredba. Med drugim bi moralo ustvarjene prihodke podjetja uporabiti za nižanje cen storitev,
česar niso naredili. image Cerop gradnje Mensane ni mogel financirati s sredstvi, s katerimi bi smel razpolagati.
NATAŠA JUHNOV Direktor Ceropa Franc Cipot pojasnjuje, da so sami pridobili mnenje...
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Naslov

CUDV Črna načrtuje nove hiše za prijetno bivanje uporabnikov

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Jasmina Detela

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nakupu zemljišč bodo podpisali najpozneje do konca leta, prihodnje leto pa bi se začela gradnja objektov. Gre za
tipske hiše, ki bodo prilagojene življenju in potrebam stanovalcev, v vsaki jih bo živelo od štiri do šest. Gradnja bo
sklenjena jeseni 2023. Za stanovalce bo preselitev v stanovanjske enote pomenila bolj...

Naslov

V Celju nove stanovanjske gradnje kljub epidemiji

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Gordana Possnig

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V Celju nove stanovanjske gradnje kljub epidemiji V Celju nove stanovanjske gradnje kljub epidemiji ODPRI
GALERIJO Nova stanovanjska bloka v stanovanjski soseski Dečkovo naselje DN 10 GORDANA POSSNIG Gordana
Possnig...

Naslov

Al Balkan! Ali kako je zgorel Narodni dom v Trstu

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Gorazd Humar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Slovencem. Do fizične in dokončne izročitve prvotnim lastnikom doma bo minilo verjetno še nekaj let. O avtorju
Gorazd Humar je po poklicu inženir gradbeništva. Diplomiral je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani. V svoji profesionalni karieri se je veliko ukvarjal z vodenjem gradnje velikih infrastrukturnih objektov,...

Naslov

Proračun ministra Vrtovca za v zgodovino: prvič več od milijarde za infrastrukturo. Kaj vse
bomo gradili?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 20. 11. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Jerneja Vrtovca smo si doslej zapomnili predvsem po velikih obljubah: napovedal je prenovo regionalnih prog, gradnjo
proge proti Brniku, urejanje ljubljanskega železniškega obroča, v igri naj bi bila tudi gradnja proge skozi Savinjsko
dolino in hitra povezava z Mariborom. Za vse to je milijarda na leto premalo. Več iz...

Naslov

Velika gradbena podjetja so zmerno optimistična, obrtnike je zelo strah, kaj bo prihodnje
leto

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 20. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...del v prvih osmih mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani upadla za 3,8 odstotka. Vrednost del na stavbah je
bila nižja za 6,4, na gradbenih inženirskih objektih pa za 2,4 odstotka. Avgusta je bila vrednost opravljenih gradbenih
del višja od julijske letošnje in avgustovske v letu 2019. Avgustovska vrednost...
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Naslov

Do meje z Avstrijo skozi predor na Prevaljah

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 21. 11. 2020

Avtor

Kotnlk Mateja

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 340 cm2

...dostopno pot do deponije na območju Premogovnika Velenje, kamor bodo z gradbišč odvažali presežke materialov.
Mateja Kotnik Zaradi pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi je do sredine decembra zaprta cesta, ki iz
velenjskih Skal skozi Graško Goro vodi v Šmiklavž v občini Slovenj Gradec. Popolna zapora...

Naslov

Kažejo se orisi o graditvi hitre ceste tudi na Koroškem

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 20. 11. 2020

Avtor

Metka Pirc

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:16

Trajanje: 3 min

...RADIO SLOVENIJA 1, 20.11.2020, DANES DO 13-IH, 13:16 TOMAŽ POLAK (voditelj) Dober mesec dni po začetku
graditve hitre ceste na Koroško v Gabrkah, se kažejo orisi o graditvi hitre ceste tudi na Koroškem. Cesto najbolj
nestrpno čakajo v Mežiški dolini, Ravne so namreč gospodarsko središče regije. Potem...

Naslov

Energetske prenove objektov potekajo virusu navkljub

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Andreja Šalamun

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 71

Površina: 748 cm2

...(brez DDV). Povsod po EU poteka sistematična energetska prenova stavb, saj je treba vsako leto prenoviti vsaj tri
odstotke stavbnega sklada. Na področju gradnje in energetske prenove stavb je za Slovenijo zagotovo prelomno prav
letošnje leto. Potem ko smo potrdili celoviti Nacionalni energetski in podnebni načrt...

Naslov

Za čistejše načine prevoza od nekaj sto do nekaj deset milijonov evrov

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

M. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 59

Površina: 1.344 cm
2

...Krško, kjer so uporabniki z njihovim delom zelo zadovoljni,« še pove Bogovič. A. Š. za katero že pripravljajo
projektno dokumentacijo. Lani so ob zaključku gradnje krške obvoznice uredili tudi kolesarsko povezavo mimo Vipapa
preko novega mostu do Žadovinka. V Krškem imajo približno 300 aktivnih uporabnikov izposoje...

Naslov

Razvojno-tehnološke rešitve recikliranja odpadkov za prehod v krožno gospodarstvo

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 45

Površina: 399 cm2

...uniji. Ocena toplogrednih plinov, ustvarjenih v gradbenem sektorju pri proizvodnji gradbenih izdelkov ter gradnji in
obnovi stavb, znaša 5-12 %. Projekt Cinderela za zmanjšanje okoljskih vplivov urbanega gradbeništva Eden izmed
vidnejših članov SRIP na razvojnem gradbenem področju je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG),...
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Naslov

Sevnica - zeleno doživetje ob Savi

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 88

Površina: 371 cm2

...opremljanje, skrb za ugled občine kot celote in prijazen odnos do vseh deležnikov prostora, močno vplivajo na razvoj
podjetij in obrtnikov. Možnosti za poslovno gradnjo je v občini Sevnica v okviru sprejetih prostorskih načrtov kar precej,
med njimi poslovne cone pri hidroelektrarni Boštanj, na Savski cesti v Sevnici,...

Naslov

Občine z večjim deležem kmetijskih zemljišč so v izraziti prednosti

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Nina Šprohar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 53

Površina: 702 cm2

...Ormož, pohvali pa tudi občino Krško, kjer deluje namakalni sistem Kalce-Naklo. »Občina že snuje širitev obstoječega
sistema, ki vodo pridobiva iz Krke, in gradnjo novega na celotnem ravninskem delu na desnem bregu občine Krško, ki
bo vodo pridobival iz Save,« dodaja Glavan. Še tako dober namen ne pomaga, če ima država...

Naslov

Kljub epidemiji župani in županje večinoma zadovoljni z letošnjim letom

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Andreja Šalamun

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 1.784 cm
2

...izpeljali načrtovane naložbe; največ smo vlagali v cestno infrastrukturo. Peter Škrlec, župan Občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah Nadaljevali smo tudi gradnjo in ureditev objekta za potrebe občinskega režijskega obrata, veliko
truda in napora pa smo vložili v projekt Kolesarske povezave na območju Območno razvojnega...

Naslov

V zadnjem programskem obdobju občine niso izkoristile vseh evropskih sredstev

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Andreja Šalamun

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 801 cm2

...varnosti v porečju Drave - Območje Meže z Mislinjo in drugi; na področju mobilnosti upravičenec DARS izvaja
projekte, kot so AC Draženci-Gruškovje in gradnja obvoznic Murska Sobota in Krško,« povedo na SVRK in dodajo, da
imajo prebivalci veliko koristi tudi od naložb v podjetja in programe Zavoda za zaposlovanje....

Naslov

Občine pričakujejo učinkovitejše podporno okolje za izvedbo projektov

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Marko Krašnja

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 1.539 cm
2

...Zgornji Kungoti v vrednosti 78.723 evrov, od česar sofinancerski delež znaša 51.766 evrov. Hkrati pripravljajo
projektno in naložbeno dokumentacijo za gradnjo kolesarske poti Kungota-Maribor, pri čemer prav tako pričakujejo
podporo iz Evrope, kot povedo na Občini. V Novem mestu si v treh letih obetajo še 12 milijonov...
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Naslov

Na področju ravnanja z odpadki še veliko izzivov, a s premiki v pravo smer

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Barbara Rudolf

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 42

Površina: 1.183 cm
2

...je 14. oktobra prevzela odločbo inšpektorata za okolje in prostor, ki navaja, da je pomemben del glavnega objekta
Kemisove stavbe na Vrhniki nelegalna gradnja in da zato v tem delu objekta ne sme več opravljati poslovne dejavnosti.
Od 15. oktobra tako Kemis na tej lokaciji ne sprejema več novih nevarnih odpadkov....

Naslov

Samooskrbne skupnosti so trenutno velik hit

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Andreja Šalamun

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 78

Površina: 521 cm2

...Kitajska); izvajati se je začel novembra 2018 in bo trajal 42 mesecev. »Glavni namen projekta je zagotoviti možnosti
za razogljičenje oskrbe z energijo, gradnjo energetskih skupnosti ter ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih
koristi,« povedo v Petrolu in dodajo, da je projekt Compile omogočil prehod iz centraliziranega...
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Dober zgled: Nagrajena slovenska hiša in blok

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

AVTOR

Katarina Nemanič Mal

MIRAN KAMBIČ

Podelili so nagrade za „naj“ lesene objekte v Sloveniji, ki so bili zgrajeni v
zadnjih petih letih. Predstavljamo dve stanovanjski stavbi, družinsko hišo
Poljane in blok Karantanika.
Prvi Dan slovenskega lesarstva, ki je potekal pod naslovom Les – naša zelena prihodnost, sta
pripravila ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javna agencija Spirit Slovenija. Zaključil se je s podelitvijo
nagrad za najboljše lesene objekte, ki so se prijavili na razpis Spirit Slovenija. Nagrade so
podelili sedmim objektom, med katerimi sta dva stanovanjska. Na razpis za najboljšo leseno
stavbo je bilo v kategoriji stanovanjskih stavb prijavljenih 15.
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https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

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

MIRAN KAMBIČ

Hiša Poljane
V kategoriji družinskih hiš je nagrado dobila Hiša Poljane, pod arhitekturo katere so se podpisali
arhitekti iz 3biroja. “Enodružinska hiša v Poljanah vnaša v dosedanjo gradnjo lesenih enodružinskih objektov novo svežino. Namesto običajne
pritlične gradnje z izkoriščeno mansardo, ki je povsem vizualno ločena od pritličnih prostorov, so si avtorji zamislili enovit notranji volumen objekta, ki
sega vse do slemena, v katerega je lapidarno vstavljena funkcionalna medetaža, ki nadomešča nekdanje mansardne prostore. Ustvarjena je zadržana,
preprosta in vendar kompleksna arhitektura, ki se odlično vklaplja v prostor in ustvarja v notranjosti objekta vznemirljivo atmosfero,”

je nagrado

obrazložila petčlanska strokovna komisija.
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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!

MIRAN KAMBIČ

Kot lahko preberemo na spletni strani arhitekturnega biroja, so zasnovo hiše narekovali strm
teren in lokacija ob gozdu na robu naselja. S svojo obliko hiša premošča višinsko razliko med
nivojem ceste in višje ležečim pritličjem in hkrati omogoča krasne poglede na nižje ležečo
dolino.
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MIRAN KAMBIČ

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

„Gabarit hiše je izrazito podolgovat, strma streha pa se nad vhodnim delom nadaljuje v pokrit dovozni nadstrešek. V pritličju so bivalni prostori, ki so v
celotnem obrobnem pasu dvovišinski. V nadstropju je galerija s ﬁtnesom, savna in soba za goste, katere vidna lesena konstrukcija poudarja
konstrukcijsko logiko hiše.“
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MIRAN KAMBIČ

Konstrukcija hiše, ki ima 129 kvadratnih metrov površine, je narejena iz armiranobetosnke
plošče, opornega zidu in lesenega skeleta. Fasada pa je kombinacija lesene prezračevanje
fasade in tradicionalnega betonskega špičaka.
Arhitektura:

3biro d.o.o. (prof. Janez Koželj, Blaž Rupar, Tina Rupar Kobe; Sodelavci: Alenka

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

Jager, Barbara Petek, Črt Jaklič, Maruška Jamnik, Špela Jerkič)
Gradbene konstrukcije:
Izvedba:

Gradbeni biro Zajc d.o.o.

Tesarstvo Kaltak d.o.o.
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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!

DAMJAN ŠVARC

Blok Karantanika
“Avtorji so dokazali, da se da s sodobnimi tehnologijami uporabe lesa doseči primerljive konstrukcijske in funkcionalne karakteristike kot pri klasični
opečni ali betonski gradnji z nedvomno ugodnejšim bivalnim ugodjem, ki ga nudi les kot material. Hkrati objekt dokazuje, da se da tudi z uporabo lesa
zasnovati in oblikovati moderno občutene objekte s sodobnimi arhitekturnimi elementi,”

je nagrado obrazložila žirija.
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DAMJAN ŠVARC

Karantanika, ki stoji v Domžalah, je prva štirietažna lesena stavba pri nas. V njej je 20
stanovanj, velikih od 40 do 120 kvadratnih metrov.
„Objekt, razen betonske kletne etaže, je v celoti izveden s križno lepljenimi lesenimi paneli – sistem gradnje CLT. Ena izmed glavnih prednosti lesene
gradnje – poleg že velikokrat omejenih, natančnosti in hitrosti gradnje – je tudi minimalen vnos vlage v objekt med gradnjo. Vsi elementi konstrukcije so
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montažni in predhodno pripravljeni v proizvodnji. Tako je objekt, za razliko od tradicionalno grajenih objektov, za vselitev primeren takoj ob
dokončanju,“

pravijo v podjetju Alfa Natura, ki je stavbo izvedlo.

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

DAMJAN ŠVARC

Gradnja takšnega bloka je hitra, projektiranje je potekalo šest, gradnja pa 10 mesecev. Vanj so
vgradili 602 kubična metra lesa.
Arhitektura:

Tria Studio d.o.o., Matevž Vrhovnik

Gradbene konstrukcije:
Izvedba:

dr. Bruno Dujič, CBD d.o.o

Alfa Natura d.o.o.

Natečaj spodbuja zavedanje o pomenu lesene gradnje
Natečaj, tretji do zdaj, so organizirali v Spirit Slovenija, z njim pa želijo „krepiti zavedanje o lesu in njegovi
kulturni razsežnosti, spodbujati uporabo lesa tako pri gradnji objektov kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerjati pozornost širše javnosti na
kakovostno arhitekturo,"

je povedal Tomaž Kostanjevec v. d. direktorja, SPIRIT Slovenija.

NOVA HIŠA
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Izračuni, ki govorijo v prid leseni gradnji
Poleg tega želijo spodbuditi trajnostno, ekonomsko in kakovostno uporabo lesa,
povečati njegovo rabo, predvsem pa promovirati rabo lesa v gradbene namene in v
vsakodnevnem življenju. Vplivati želijo tudi na izboljšanje izboljšanje stanja slovenske
lesnopredelovalne industrije in prispevati k prehodu Slovenije v nizkooogljično družbo.
„S podelitvijo nacionalne nagrade za naj leseno gradnjo, želimo spodbujati tudi arhitekte, naročnike in izvajalce k večji uporabi lesa, ki je že
tradicionalno slovenski naravni potencial in obenem tudi aktualna svetovna smernica. Veseli nas, da v zadnjih letih opažamo povečano zanimanje za
gradnjo lesenih objektov tudi pri nas, kar je posledica večje ozaveščenosti investitorjev in splošnega zavedanja o pomenu kakovostnega bivanja ter
uporabi lesa v bivalnem okolju,“

je še dodal.

Strokovno komisijo, ki je nagrade podelila tudi javnim in inženirskim lesenim objektom, so
sestavljali prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik in prof. mag. Peter Gabrijelčič, zaslužni profesor, oba s
Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, prof. dr. Milan Šernek in izr. prof. dr. Manja Kitek
Kuzman

oba z oddeleka za lesarstvo Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in doc. dr. Iztok
InnoRenew CoE, FAMNIT Univerza na Primorskem.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Štajersko gospodarstvo v drugem valu
epidemije v še večjih težavah (tema)
Podjetja v severovzhodnem delu Slovenije se v drugem valu soočajo s še bistveno večjimi težavami kot v prvem, pravi
direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik. Kot dodaja, so po zaprtju vrtcev in šol nastopile
kadrovske težave, kar terja dnevno prilagajanje razmeram in spremembe v organizaciji dela, boji pa se serije stečajev.
Podgornikova je med drugim navedla opažanja, da se nekaterim podjetjem zapirajo določeni trgi. Zbornica absolutno
podpira zadnje protikoronske ukrepe vlade, kar pa je po njenih besedah premalo za rešitev razmer. "Ne znam si
predstavljati, kako bodo v podjetjih, ki so zaprta, poravnali vse stroške, saj vsak dan zaprtja obratov oziroma lokalov
zanje pomeni dodatne obremenitve," je dejala.
Naslednje leto zato pričakuje več stečajev in zapiranj obratov, predvsem iz turistične panoge, pa tudi drugih. Kot je
povedala, so pred časom opravili anketo v 151 podjetjih iz regije in že takrat ugotovili, da jih ima kar 51 zaposlene na
čakanju. "Upam, da ne, vendar mislim, da bo kar nekaj podjetij te ljudi odpuščalo. Seveda je država z ukrepi nekoliko
blažila razmere, vendar so pogoji zdaj bistveno bolj ostri in to v neskončnost niti ne bo mogoče početi," se zaveda
direktorica štajerske zbornice.
Ob tem poudarja, da regijsko gospodarstvo sloni na malih podjetjih, ki jih je kar 98 odstotkov in imajo zdaj zelo velike
težave. Občine ali država so nekaterim lahko vsaj oprostile najemnine, ostali pa tega bremena po njenem mnenju ne
bodo zmogli. Prihodnje leto se bodo zato primorani spet bistveno bolj ukvarjati s tem, kako oživiti gospodarstvo in priti na
raven, na kateri je nekoč bilo.

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

Da so vladne ukrepe podjetja s pridom koristila, zatrjuje tudi predsednik mariborske obrtno-podjetniške zbornice Aleš
Pulko. Nekoliko manj kreditne linije, ki so bile tako za banko kot za podjetja zelo zahteven in manj koriščen ukrep. Sicer
pa je peti protikoronski paket po njegovem mnenju prinesel pričakovane rezultate, ki so pomenili vsaj del obliža na rane.
Ne rešujejo pa ključnih težav, torej težav z likvidnostjo, ki jih imajo podjetja ali pa jih bodo še imela, pravi Pulko.
Po njegovih besedah ta trenutek mikro, mala in srednje velika podjetja v Podravju z izjemo nekaj panog, kot so
gostinstvo, turizem in del storitvenih dejavnosti, še delujejo kolikor toliko normalno. Večjega upada namreč ne beležijo,
predvsem na področju gradbeništva, ki je še vedno v izjemnem vzponu, enako velja za področje kovinsko-predelovalne
industrije. Veliko pa bo po njegovem odvisno od tujih trgov in tega, kar se bo dogajalo v Evropi in svetu v prihodnjem
obdobju.
Pulko meni, da je zato nujno v šestem paketu dati velik poudarek likvidnosti podjetij. Pri tem se zaveda, da si Slovenija
ne more privoščiti podobnih ukrepov kot Avstrija, kjer bodo podjetjem za november v času "lockdowna" pokrili 80
odstotkov prihodkov, ki so jih imeli v enakem obdobju lani.
"To bi rešilo slovensko gospodarstvo, a vemo, da naša država nima niti lastnih niti dolžniških virov, kakršne ima na voljo
Avstrija. Ukrepi so vseeno dobrodošli, zagotovo pa premalo za to, kar se bo dogajalo v prihodnje. Leto 2021 bo zato leto
velikih odpuščanj in kar nekaj stečajev," je pesimističen prvi mož mariborskih obrtnikov in podjetnikov.
Podravska regija je sicer največji odstotek brezposelnosti zabeležila v prvem valu epidemije, aprila in maja, ko so našteli
okoli 12.600 nezaposlenih. Številka je nato iz meseca v mesec nekoliko padala, tako da je teh trenutno okoli 12.200.
Kot pojasnjuje direktor podravske območne službe zavoda za zaposlovanje Bernard Memon, je v primerjavi z enakim
obdobjem lani stopnja nezaposlenosti narasla za okoli 15 odstotkov, v primerjavi s septembrom pa se je oktobra znova
povečala za poldrugi odstotek oziroma za okoli 170 ljudi. Zdaj so glede na dogajanje v drugem valu razmere še relativno
stabilne, vendar pričakuje, da se bo konica najbolj odražala v naslednjem mesecu.
Memon upa, da bodo vsaj srednjeročno prijeli napovedani ukrepi iz šestega paketa. Pozitivno novico vidi tudi v tem, da
naj bi država pomagala pokrivati tudi fiksne stroške podjetij, česar doslej ni bilo, saj so se ukrepi večinoma osredotočali
na zaposlene. Računa, da se bo zato likvidnost podjetij vsaj nekoliko stabilizirala in se bo njihovo poslovanje vsaj
nekoliko ublažilo.
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"Stanje je bilo oktobra stabilno, kaj bodo prinesli naslednji meseci, pa težko napovem. Upam, da čim manj tistega, kar
napovedujejo predstavniki regijskega gospodarstva, in da bodo ukrepi vlade dejansko učinkovali," je še dodal prvi mož
mariborskega zavoda za zaposlovanje.
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Med podjetji, kjer trenutno proizvodnja stoji, je v Mariboru tudi nekaj večjih. Magnini delavci že od pomladi na delo hodijo
v Gradec, na čakanju so zaposleni v družbi Tam Europe, tam so tudi delavci mariborskega obrata Cimosa, katerih večina
pa bo sredi decembra prejela odpovedi, saj je podjetje že pred časom napovedalo njegovo zaprtje.
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Negativno mnenje računskega sodišča Ceropu
in pomurskim občinam razdvojilo župane
Ponedeljkovo negativno mnenje računskega sodišča Javnemu podjetju center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop) in
njegovim 27 pomurskim občinam ustanoviteljicam, ki so po oceni sodišča so preplačale storitve, je sprožilo številne
odzive med občani, župani pa večinoma zadržani in razdeljeni.
Župani se večinoma strinjajo, da je problematika Ceropa zelo zahtevna in da jo je treba dobro preučiti in obravnavati
celovito. To za STA poudarja tudi predsedujoči svetu ustanoviteljic Ceropa, tišinski župan Franc Horvat, ki je vsem 27
lastnicam že poslal vabila za sejo sveta zavoda, ki bo potekala na daljavo.
"Je pa treba poudariti, da Cerop svoje osnovno poslanstvo dobro opravlja in to je treba ohraniti, to je moj cilj. Križati
nekoga ni dobro, ohraniti moramo trezno glavo, k reševanju moramo pristopiti z razumom, ne z vročo krvjo, ker to ne
prinese pozitivnega rezultata," je povedal Horvat in dodal, da se s projektom medgeneracijskega središča Mensana sam
ni strinjal, vendar se je tako odločila večina večjih občin.
Računsko sodišče pri poslu z Mensano ugotavlja vrsto nepravilnosti, od neustreznega načrta financiranja, napačne
predpostavke programa projekta, premalo prihodkov glede na načrte, predvsem pa, da so ga gradili z denarjem, s
katerim ga ne bi smeli.
Prav Mensana je za župana Radencev Romana Leljaka eden od dokazov, da bi moral direktor Ceropa Franc Cipot
odstopiti, ker je za njeno gradnjo dal 3,8 milijona evrov. "Po zakonu bi moral iti ta denar v zmanjševanje cene javnih
storitev. Nobeni socialni ali politični razlogi ne morejo biti drugačni. Odredba pravi, da če nastane dobiček iz posebnih
storitev, mora ta iti v ceno javnih storitev. Če bi imel Cerop te štiri milijone, bi se javne storitve pocenile, vsi imeli koristi,
konkretno, vsak občan vsake občine pet evrov mesečno," utemeljuje Leljak.
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Na drugo stran se je postavil soboški župan Aleksander Jevšek, ki se z mnenjem računskega sodišča ne strinja, ga pa,
kot pravi, spoštuje. Soboška občina ima sicer najvišji delež lastništva v Ceropu, dobrih 27 odstotkov.
Nekatere izjave v zvezi z revizijo, "da so občanke in občani, ki so vključeni v sistem zbiranja in obdelave odpadkov v
Cerop plačevali višje položnice zaradi investicije v Mensani, označujem kot populizem. Tako, kot smo v postopku
oblikovanja revizije utemeljevali računskemu sodišču, je mogoče tudi s podatki o investiciji dokazati, da občani zaradi
tega niso plačevali višjih položnic storitev," trdi Jevšek.
Leljak mu vrača da gre pri populizmu za osnovnošolsko znanje, da bi s štirimi milijoni evri, ki naj bi šli za financiranje
Mensane, lahko bistveno zmanjšali cene položnic. Leljak bo, kot pravi, glasoval tako, kot predlaga računsko sodišče, kar
pomeni prodajo Mensane in vrnitev denarja Ceropu. Dodaja pa tudi, da po njegovem župan tudi nima pravice javno
povedati, da se ne strinja z odločitvijo sodišča.
Da je sodišče narobe tolmačilo pravo, naj bi dokazovalo tudi pravno mnenje Inštituta za javno upravi pri Pravni fakulteti v
Ljubljani, pod katero se je podpisal Rajko Pirnat, naročil pa ga je Cerop.
Cipot pravi, da je Mensana ekološko-razvojna naložba v skladu s smernicami EU, da je nadgradnja ravnanja z odpadki,
gre v njej za dejavnost vnovične uporabe. Zato je po njegovem prav, da so pri tem solastniki. V zakonu ni določbe, po
kateri bi lahko predpisali, da morajo ves dobiček nameniti za subvencioniranje javne službe, pojasnjuje in dodaja, da tudi
mnenje inštituta pravi, da so občine ustanoviteljice ravnale ustavno in zakonsko pravilno, ko so namenile dobiček iz
opravljanja posebnih storitev le za pokritje negativne poslovnega rezultata podjetja iz opravljanja gospodarskih javnih
služb, ne pa v večjem obsegu.
Ob ugotovitvi računskega sodišča, da župani ne smejo biti na skupščini javnega podjetja, ker je to v nasprotju z zakonom
o integriteti in preprečevanju korupcije, pa Cipot pravi, da je tako določeno v odloku o ustanovitvi javnega podjetja, ki je
potem pač narobe napisan.
Cerop in pomurske občine morajo sprejeti popravljalne ukrepe in pripraviti odzivno poročilo v treh mesecih. Računsko
sodišče jim med drugim svetuje, naj pripravijo analizo možnosti prodaje premoženja, povezanega z Mensano, in načrt
prodaje premoženja, ki ni povezano z izvajanjem temeljne dejavnosti Ceropa.
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(INTERVJU) Mitja Hovrat, župan Dupleka: Zakaj
se je podražila športna dvorana

ODPRI GALERIJO
Mitja Horvat: ”Veliko vlagamo v šolstvo, a imamo na tem področju še precej izzivov, ker smo občina s pozitivnim
priselitvenim prirastom.”
ANDREJ PETELINŠEK

Igor Selan
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Z županom Dupleka na polovici mandata o projektih, ki bodo prinesli razvojni
preboj, izzivih v gramoznici za rekreacijo in na gradu Vurberk, spopadanju s
koronakrizo ...
Na čelu občine Duplek je 43-letni ekonomist Mitja Horvat od leta 2012 in je njen šele drugi župan od
ustanovitve leta 1995. Na polovici drugega polnega mandata pravi, da dela kar noče zmanjkati ... "Ves čas
imamo vizijo, da bi se občina razvijala tako, da ne bo prijetna le za bivanje, ampak bo zanimiva tudi za goste
od drugod. Osebno si želim, da naredimo tudi kaj drugačnega, da ne skrbimo samo za ceste, šole, vrtce,
ampak naredimo tudi kak projekt, ki bo na dolgi rok pomenil razvojni preboj. Ocenjujem, da nam je to z
oživitvijo gramoznice uspelo, nas pa seveda tu čaka še veliko dela. Sicer pa skušam kot ﬁnančnik pri svojih
obljubah biti vzdržen, če kaj ni neposredno v mojih rokah, ne obljubljam, raje govorim o ciljih. Med
uresničene zagotovo sodijo izgradnja športne dvorane in zagotovitev prostorskih pogojev za predšolsko
vzgojo, pa čeprav imamo tu še precej izzivov, ker smo občina s pozitivnim priselitvenim prirastom. Si pa tudi
želimo, da bi izboljšali cestno infrastrukturo, počrpali vsa razpoložljiva evropska sredstva za kanalizacijo,
predvsem za aglomeracijo Zgornji Duplek, pa še tudi kak produkt, ki bo pripomogel, da bomo bolj zanimivi
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za turiste. Je pa na tem področju tako, da občina poskrbi za infrastrukturo, vse drugo pa je odvisno od
podjetniške pobude občanov."
Za kaj, poleg gramoznice seveda, bi torej občina na področju turizma lahko še poskrbela?
"Imamo dva paradna konja, gramoznico za rekreacijo in grad Vurberk, ki je znan po izjemnem pogledu na
Dravsko polje. Tu smo se že nekako proﬁlirali kot prireditveni prostor, čeprav so letos številne prireditve
zaradi pandemije žal odpadle. Ja pa to točka vseh nas v občini za oddih in polnjenje baterij. Tu imamo precej
izzivov, infrastruktura je stara in jo najeda zob časa. Treba bo najti vire soﬁnanciranja, se pa bojim, da bo ta
segment zdaj postavljen v ozadje, vemo, da se pri kulturi najprej reže."
Verjetno bi se na gradu Vurberk vseeno dalo že zdaj narediti precej več, tudi z grajsko kletjo, kjer se je
zrušil del ostrešja ...
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"To nam je vsekakor poslalo pomemben signal, da je nekaj treba narediti. V tem času tako teče že drugi del
obnove, lani v tem času smo obnovili porušen del ostrešja, letos nadaljujemo, tako da bo vurberška klet kmalu
v celoti prekrita in zaščitena pred propadanjem. Ko bo to urejeno, bo grad dobil neki nov potencial. Smo pa
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kljub vsem drugim investicijam v tem mandatu opravili tudi statično obnovo tribune na gradu."

Mitja Horvat
ANDREJ PETELINŠEK

Ko sva že pri Vurberku ... Kako je s tamkajšnjo kanalizacijo, tudi to bi bilo treba urediti?
"Upam, da se bo v prihodnjih letih pojavila možnost soﬁnanciranja malih čistilnih naprav. Gre namreč za
zaselke, kjer lega ni primerna za navezavo na centralno čistilno napravo v Dogošah. Občina ima speciﬁčno
konﬁguracijo, v obronkih Slovenskih goric je večje kanalizacijske sisteme zelo težko načrtovati. Prvi cilj je
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zato zdaj črpanje evropskih sredstev za izgradnjo kanalizacije v Zgornjem Dupleku, ki je bila eden večjih
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ciljev v začetku mandata, vredna je namreč kar tri milijone evrov, dva od tega si obetamo od EU in države."

Občina Duplek
ANDREJ PETELINŠEK

Kar nekaj investicij je v tem mandatu že bilo izvedenih, so pa se številne precej podražile. Športna
dvorana, vrtec v Žitečki vasi ...
"Ne gre za podražitve kar tako. Denimo vrtec, prva ocena je res bila okrog 670 tisoč evrov, saj se ga je
načrtovalo kot dvooddelčni vrtec. Kasneje smo zaradi potreb zgradili štiri oddelke, zato smo spremenili
investicijski program. Kar se tiče športne dvorane, pa je treba poznati zgodovino projekta. Že prejšnji župan
je za projekt, vreden kar pet milijonov, pridobil gradbeno dovoljenje, a sem leta 2012, na vrhuncu krize,
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ocenil, da takega projekta brez soﬁnanciranja ne moremo izvesti. Zato je bila ideja o gradnji nekaj časa na
stranskem tiru, dokler nismo dobili nove idejne zasnove srbskega arhitekta, po kateri bi dvorano pokrili s
ponjavo, in ta je res bila ocenjena na milijon. Na podlagi te ideje smo potem s slovenskim arhitekturnim
birojem projekt dopolnjevali tako, da smo zadostili vsem standardom in potrebam za šolsko športno dvorano.
Tako je bila vrednost prvega investicijskega programa 2,2 milijona. Vendar smo nato tudi ta projekt
spreminjali, saj smo ugotovili, da lahko objekt prekrijemo s ﬁksno streho. S še nekaterimi dodatnimi
prilagoditvami smo nato zadostili tudi zahtevam Eko sklada za soﬁnanciranje, s čimer je cena projekta narasla
na 3,3 milijona. A je novi investicijski program občinski svet potrdil soglasno. Zaradi preprojektiranja smo
namreč nato dobili denar Eko sklada v višini 880 tisoč evrov in ministrstva za šport v višini 480 tisoč evrov.
Za občino je torej to bilo zelo ugodno, saj stavba ni dobila le ﬁksne strehe, ampak tudi dodaten toplotni ovoj,
boljšo stavbno pohištvo, dobili smo skoraj ničenergijski objekt. Obe investiciji smo izvajali transparentno, vse
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spremembe je potrdil tudi občinski svet."
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Nova športna dvorana v Spodnjem Dupleku je stala 3,3 milijona evrov, skoraj polovico denarja sta primaknila Eko
sklad in ministrstvo za šport. Na gradnjo so krajani čakali praktično od ustanovitve občine leta 1995.
ANDREJ PETELINŠEK

Kljub temu pa športna dvorana še ni dokončana, parkirišč, denimo, še ni.
"V tem projektu parkirišč sploh ni bilo. Letos smo zato naročili projekte za obvoznico, parkirišča in novo
pomožno igrišče z umetno travo v Spodnjem Dupleku. Ta projekt bo v naslednjih mesecih predstavljen
svetnikom in upam, da bo v proračunu za 2021 tudi potrjen. Če se bo pokazalo, da bo to prevelik zalogaj za
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en proračun, lahko parkirišča začasno zagotovimo z lastnimi sredstvi v gramozni obliki."

Športna dvorana v Dupleku
ANDREJ PETELINŠEK
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Nadaljujejo se tudi investicije v šole.
"Nadaljevali bomo projektiranje enote vrtca v Spodjem Dupleku, saj se kljub vsem investicijam na tem
področju še zmeraj kažejo potrebe po novih prostorih. Ob tem smo v potrjevanju investicijske dokumentacije
za javno-zasebno partnerstvo za energetsko obnovo treh šol. Obetamo si uspešno prijavo na državni razpis, v
tem primeru bi namreč za realizacijo načrtovane energetske obnove morali zagotoviti le štiri odstotke lastnih
sredstev - za prenovo ogrevalnega sistema v šoli Korena in v Žitečki vasi ter prenovo sistema ogrevanja,
izolacijo severne fasade šole in telovadnice, zamenjavo stavbnega pohištva in menjavo strehe veznega
hodnika in telovadnice ter toplotno izolacijo podstrešja v Spodnjem Dupleku. Vrednost navedenih in drugih
ukrepov je ocenjena na dober milijon evrov."
Boste za vse to našli dovolj denarja za soﬁnanciranje? Občina je že zdaj precej zadolžena, tudi
proračuni so s pričakovanimi prihodki okrog 10 milijonov evrov po mnenju nekaterih nerealno
načrtovani.
"Občina je zadolžena, vendar kot ﬁnančnik ocenjujem, da gre za zdravo zadolženost, z lastnimi viri jo lahko
normalno ﬁnanciramo. Zagotovo je to neko breme za prihodnost, a še zdaleč od alarmantnega. Kar pa se
proračunov tiče, ja, so visoki, ampak z razlogom. Ključ do uspeha je namreč v pridobitvi soﬁnancerskih

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

sredstev, če želiš načrtovati investicije, se prijavljati na razpise, moraš projekte in denar imeti zagotovljen v
proračunu."
Za razliko od nekaterih okoliških občin v Dupleku še zmeraj nimate obrtne cone.
"Številne od teh občin imajo strateško lego bistveno boljšo od Dupleka, so bližje avtocestnemu križu, pa so v
nekaterih cone danes prazne. Pri nas velikega zanimanja gospodarstva glede tega ni bilo, ob tem so se ljudje
že v času prejšnjega župana odločili, da takega območja ne želijo. Smo pa vseeno letos sprejeli občinski
prostorski načrt, kjer je umeščeno območje obrtne cone s podrobnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, zato ne
bo treba sprejemati novega OPPN, če bo obrtna cona kdaj vzpostavljena."
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Mitja Horvat
ANDREJ PETELINŠEK

Kako se v občini spopadate s koronakrizo?
"Vidim, da je ljudem zaradi vseh teh omejitev težko, a verjamem, da bomo z nekim optimizmom skupaj
prebrodili to epidemijo. V drugem valu delujemo precej bolj mirno, ne zapiramo denimo športnih površin, da
lahko ljudje poskrbijo za svoje zdravje. Ob tem smo skušali občane nagovoriti, da v času koronakrize
uporabljajo domače lokalne storitve, pri naših gostincih, frizerjih, kozmetičarkah, mehanikih in podobno. Se
pa bojim, da se bo ta situacija prihodnje leto poznala na zmanjšanju investicijske dejavnosti, to je dolgoročni
vidik, ki se bo poznal v proračunu. Negativni pritisk nanj je sicer že zdaj, izdatki za socialne transferje so
precej večji."
Bo torej ostalo kaj še za asfaltiranje cest v izteku mandata, če se lahko malo pošalim?
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"Če bi računal na to, športne dvorane ne bi naredil v prvi polovici mandata. So pa na tem področju realno
izražene potrebe, prenova cest se praktično ne konča nikoli, ne nazadnje je pred nami dokončanje
rekonstrukcije državne ceste, ki pelje skozi Duplek z obvoznico pri Dvorjanah in njeno dokončno navezavo
na Korensko cesto. Treba bo razrešiti nekatera premoženjskopravna razmerja, da lahko vse skupaj izpeljemo
leta 2022. Ne osredotočamo se na volitve, ampak na to, da imajo projekti neko kontinuiteto. In projektov pa
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tudi dela nam ne bo zmanjkalo."
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Višji Ceropovi zneski na položnicah zaradi
Mensane

ODPRI GALERIJO
Direktor Franc Cipot je bil večkrat v nasprotju interesov.
NATAŠA JUHNOV

Timotej Milanov, Vestnik

20.11.2020, 06.05
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Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci in občine ustanoviteljice so
si prislužili negativno oceno računskega sodišča
Po dolgotrajnem postopku revizije je računsko sodišče odločilo: javno podjetje Center za ravnanje z odpadki
Puconci (Cerop) in občine ustanoviteljice so odgovorni, da so občani pomurskih občin preplačevali
komunalne storitve. Tudi tako bi lahko strnili izsledke več kot 140 strani dolgega revizijskega poročila
računskega sodišča.

Se medobčinski javni servis sploh sme obnašati kot proﬁtno usmerjeno zasebno podjetje?
Kaj ima center za ravnanje z odpadki z medgeneracijskim središčem, javnosti ni povsem jasno.
Če ima en posameznik preveč pristojnosti na preveč področjih, to skoraj nujno privede do nepravilnosti.
Le kaj je svet zavoda počel doslej, če ugotovitve računskega sodišča "niso nobeno presenečenje"?
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Kaj vse je zajela revizija? Kot smo že večkrat poročali, je računsko sodišče revidiralo pravilnost poslovanja
Ceropa pri oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe (GJS) ravnanja s komunalnimi odpadki in vseh
27 pomurskih občin ustanoviteljic pri določanju cen storitev izvajanja GJS v letih 2017 in 2018. Prav tako so
pregledovali učinkovitost javnega podjetja pri izvajanju dejavnosti in občin ustanoviteljic pri nadzoru nad
poslovanjem Ceropa v letih od 2015 do 2018.
V prvem delu, glede oblikovanja cen storitev, je sodišče Ceropu izreklo negativno mnenje. Javno podjetje
namreč ni ravnalo v skladu z metodologijo za oblikovanje cene, ki jo določa pristojna uredba. Med drugim bi
moralo ustvarjene prihodke podjetja uporabiti za nižanje cen storitev, česar niso naredili.
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Cerop gradnje Mensane ni mogel ﬁnancirati s sredstvi, s katerimi bi smel razpolagati.
NATAŠA JUHNOV

Direktor Ceropa Franc Cipot pojasnjuje, da so sami pridobili mnenje Inštituta za javno upravo, ki je povsem
nasprotno od mnenja računskega sodišča. "Uredba o metodologiji za oblikovanje cen je bila izdana na podlagi
149. člena zakona o varstvu okolja. V tem zakonu ni določbe, po kateri bi lahko z uredbo predpisali, da
morajo družbeniki ves dobiček nameniti za subvencioniranje javne službe. Ravnali smo prav, saj smo
negativni rezultat na področju javnih služb zaradi nizkih cen pokrili iz dobička, ustvarjenega iz posebnih
dejavnosti. Preostali del dobička smo namenili za razvoj."

Cipot poskrbel za svoj Ograček
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Nadalje je računsko sodišče ugotovilo, da je bilo poslovanje javnega podjetja v letih 2015-2018 neučinkovito.
Ena od zadev, ki po mnenju sodišča pomenijo tveganje za zmanjšanje prihodkov javnega podjetja iz posebnih
storitev, s katerimi bi morali zmanjševati cene GJS, je obstoj družbe Ograček. Kot pojasnjujejo, je bil
Ograček ustanovljen za trženje proizvodov in storitev, ki nastajajo znotraj infrastrukture Ceropa in so del
dejavnosti javnega podjetja, medtem ko se dobički od teh dejavnosti ne vodijo v njegovih poslovnih knjigah.
"Ker javno podjetje občinam ustanoviteljicam ni zagotovilo vpliva na poslovanje družbe Ograček, niso imele
možnosti upravljanja in nadzora nad deli premoženja, ki so javna sredstva. Sklepanje določenih pravnih
poslov z družbo Ograček in odrejanje plačil tej družbi, pri čemer je direktor javnega podjetja nastopal v
poslovodni funkciji tudi v tej družbi, je predstavljalo nasprotje interesov, ki bi se jim direktor javnega podjetja
moral izogniti oziroma o tem obvestiti skupščino," so zapisali.
Cipot glede tega pravi: "Vsakemu poslovnežu je jasno, da mora pri razvoju novih izdelkov paziti tudi na
blagovno znamko. Ne more biti na izdelkih, ki so povezani z občutljivim pristopom kupca, kot so gnojilo in
razni substrati, napisano, da je bilo proizvedeno v centru za ravnanje z odpadki. Ni pa namen tega podjetja, da
bi prek vzporedne družbe ustvarjalo dobičke." Vodenje Ogračka, ki je v stoodstotni lasti Ceropa, je z
letošnjim avgustom od Cipota prevzel Boris Velner. Družba je lani ustvarila 65 tisoč evrov prihodkov in
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6400 evrov dobička.

Kaj ima Mensana z odpadki
Sodišče ugotavlja, da je Cerop za projekt gradnje medgeneracijskega središča Mensana v Murski Soboti
namenil več kot 3,8 milijona evrov, kar je več kot 60 odstotkov vseh investicijskih vlaganj Ceropa v letih
2015-2018. Pri tem se za to niso odločili na podlagi analiz, ki bi pokazale ekonomsko upravičenost
investicije. Investicijski program projekta je bil izdelan šele po začetku izvajanja investicije, prav tako je bil
po mnenju sodišča pripravljen na napačnih predpostavkah, saj ni zajemal že izvedenih vlaganj v nakup
nepremičnin in deleža v družbi Mensana.

Skupščina brez županov?
Računsko sodišče je ugotovilo, da je udeležba županov na sejah skupščine javnega podjetja v nasprotju z
zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. "Morda je res tako, ampak tako je določeno v odloku o
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ustanovitvi javnega podjetja, ki je potem narobe napisan," pravi Cipot in še dodaja, da bo zaradi tega
verjetno treba spremeniti omenjeni odlok v vseh 27 občinah ustanoviteljicah.

Z Mensano je povezana še vrsta nepravilnosti, ki jih ugotavlja računsko sodišče. Tako niso izdelali ustreznega
načrta ﬁnanciranja, Cerop pa je imel z investicijo v Mensano za skoraj 48 odstotkov večje stroške od
predvidenih. Hkrati v zvezi z investicijo niso ustvarili prihodkov, ki so jih predvideli v investicijskem
programu. Tako so stanovanja in poslovne prostore v objektu prodali po 14,3 odstotka nižji vrednosti od
načrtovane, prav tako so dosegli 93,4 odstotka manj prihodkov od načrtovanih z oddajo prostorov v najem.
Cerop, ugotavlja sodišče, ni mogel ﬁnancirati investicije s sredstvi, s katerimi bi smel razpolagati.
"Posledično je izvedbo investicije ﬁnanciral tudi iz prihodkov posebnih storitev, ki bi jih moral nameniti za
nižanje cen storitev GJS." Cipot to komentira enako kot siceršnji očitek, da prihodkov niso uporabili za
zniževanje cen. "To je osnovna dilema. Če smo razčistili, ali je ostanek dobička, ki ga nismo namenili za
pokrivanje negativnega poslovnega rezultata v javni službi, lahko namenjen za investicijo, potem ni
pomembno, za kaj smo ga namenili."
Cerop je nekatere pravne posle sklenil brez predhodnega soglasja skupščine, ugotavlja revizija. Tako je bilo
recimo v primeru sklenitve pogodbe o prevzemu poslovnih deležev v družbi Mensana z družbo Financ
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svetovanje, katere lastnik je Cipot. Prav tako v primeru sklepanja poslov z družbo Mensana, ko je Cipot
nastopal v poslovodni funkciji ali v funkciji prokurista tudi v tej družbi, pri čemer gre za nasprotje interesov.
Direktor Ceropa ni pridobil soglasja skupščine javnega podjetja niti v primeru odobritve kratkoročnih
kreditov Mensani v skupnem znesku 220 tisoč evrov. Občine ustanoviteljice so bile v letih 2017 in 2018
neučinkovite pri nadzoru oblikovanja cene GJS. Odločanje o tem na sejah sveta ustanoviteljic po mnenju
sodišča ni temeljilo na enakovredni teži glasu vsake izmed občin, temveč je omogočalo samostojno odločanje
štirim občinam z največjim deležem glasov. "Občine ustanoviteljice niso spremljale prihodkov in stroškov
posamezne GJS in posebnih dejavnosti ter niso zahtevale, da bi razlika med prihodki in odhodki posebnih
storitev zmanjševala cene storitev GJS ... Kljub neustrezni investicijski dokumentaciji so odobrile investicijo
v medgeneracijsko središče, glede katere je obstajalo tveganje, da je javno podjetje ne bo sposobno ﬁnancirati
iz razpoložljivih lastnih sredstev."
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3,8
milijona evrov ali več kot 60 odstotkov investicijskih sredstev je Cerop namenil za gradnjo Mensane

Pomurske občine morajo sedaj pripraviti odzivno poročilo, računsko sodišče pa jim med drugim svetuje, naj
pripravijo analizo možnosti prodaje premoženja, povezanega z medgeneracijskim središčem, in načrt
odprodaje premoženja, ki ni povezano z izvajanjem temeljne dejavnosti Ceropa. Cipot pravi, da gre pri tej
zahtevi samo za prodajo še neprodanih stanovanj v medgeneracijskem središču, ne pa tudi za prodajo
poslovnega deleža Ceropa v Mensani. "Del dejavnosti, ki jih izvaja Mensana, je vezanih na nadgradnjo
ravnanja z odpadki, gre za dejavnosti ponovne uporabe. Zato mislim, da je prav, da smo pri tem udeleženi kot
solastniki in s tem spodbujamo nadaljevanje teh procesov."

Leljak Cipota pozval k odstopu
Najbolj kritičen do vodstva Ceropa med župani občin ustanoviteljic je župan Občine Radenci Roman Leljak,
ki je po objavi revizijskega poročila Cipota vnovič pozval k odstopu. "Če bi Cerop posloval pošteno, bi imeli
občani pomurskih občin vsak mesec za pet evrov nižje zneske na položnicah, tako pa je samo Murska Sobota
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dobila nov objekt, drugi pa nič."
Cerop mora delati zakonito in v skladu z uredbo MEDO, pravi Leljak, ki ostaja zelo kritičen do vodstva
družbe. "Ne pa da sodelujejo pri napol zakonitih in zasebnih poslih. Upam, da bo Cipota in vse župane, ki so
to omogočili, obiskala kriminalistična policija." Na vprašanje, ali še kateri drugi pomurski župan meni tako
kot on, Leljak odgovarja, da je na zadnji seji sveta ustanoviteljic, ko je zahteval pojasnila glede posojila
Ceropa Mensani, že bilo mogoče opaziti, da "župani niso več samo kimali". Sam pravi, da je enakega mnenja
približno polovica pomurskih županov. "Tudi računsko sodišče predlaga prodajo Mensane, tako se bo denar
vrnil v javno podjetje. Zame nobena druga možnost ne pride v poštev. Objekt bi lahko kupila tudi Mestna
občina Murska Sobota (MOMS)."
Predsedujoči svetu ustanoviteljic Ceropa je trenutno tišinski župan Franc Horvat, ki pravi, da bo v zvezi z
revizijo kmalu sklical sejo sveta, tokrat zaradi splošnih razmer v obliki videokonference. Dodaja, da bo treba
zadevo podrobno preučiti in se ustrezno odzvati, za kar imajo na voljo tri mesece. O pozivu k odstopu
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direktorja pravi, da samo s tem ne bi rešili ničesar. "Ni dobro zadev reševati kar tako na hitro, saj bomo
morali še naprej Cerop upravljati tako, da bo javno podjetje dobro služilo vsem občanom. Nekatere stvari pri
tem niso v redu, to moramo priznati, zato si moramo vsi skupaj prizadevati za odpravo nepravilnosti."
Župan MOMS Aleksander Jevšek je glede revizije povedal, da je soboška občina zgolj ena od 27
ustanoviteljic in da bodo poročilo temeljito preučili. "Rezultat ni nobeno presenečenje, saj smo že v času
usklajevanja ugotovili, da računsko sodišče ne sprejema naših pojasnil, bomo pa skupaj z drugimi občinami
ustanoviteljicami izvedli ukrepe, ki jih od nas zahtevajo." Glede očitkov o neuporabi prihodkov za
zmanjševanje cene GJS Jevšek trdi, da zaradi Mensane občani niso plačevali dražjih storitev in da se glede
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tega sodišče moti.
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CUDV Črna načrtuje nove hiše za prijetno bivanje
uporabnikov

ODPRI GALERIJO
Skrbijo za okoli 300 oseb z motnjo v duševnem razvoju.
ANDREJ PETELINSEK

Jasmina Detela

20.11.2020, 06.15
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V treh letih bo v šestih občinah vzpostavljenih 13 novih stanovanjskih skupnosti.
Sedemdesetim stanovalcem zavoda bodo zagotovili več zasebnosti in bolj
samostojno življenje
Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, ki si že dlje časa prizadeva za
nadaljevanje procesa deinstitucionalizacije - to pomeni, da bi čim več njihovih varovancev namesto v velikem
zavodu živelo v manjših stanovanjskih enotah -, bo lahko kupil 13 zemljišč v šestih koroških občinah, kjer
bodo do leta 2023 zgradili tipske hiše, prilagojene za življenje in potrebe njihovih stanovalcev. Denar za
odkupe zemljišč v višini 330 tisoč evrov je nedavno odobrila vlada.

Razpršene enote
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nov projekt - odkup zemljišč na Koroškem
za potrebe CUDV Črna. Ocenjena vrednost naložbe je 327 tisoč evrov z DDV. Sredstva za nakup zemljišč bo
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zagotovilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

38

Vecer.com
Država: Slovenija

20.11.2020
Petek, 06:15

Kazalo

https://www.vecer.com/lokalno/koroska/cudv-crna-na...

3/5

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

Dalja Pečovnik, direktorica
ANDREJ PETELINŠEK

"Dobili smo zeleno luč za odkup 13 zemljišč, ki so v glavnem že znana," je povedala direktorica CUDV
Črna Dalja Pečovnik. Pojasnjuje, da aktivnosti za iskanje primernih zemljišč, ki so v glavnem v občinski
lasti, potekajo že od letošnjega marca. Ležijo v šestih koroških občinah: po dve parceli v Mežici, Slovenj
Gradcu, Radljah ob Dravi in Dravogradu, štiri na Ravnah in ena na Muti. Na vsaki od parcel bodo zgradili po
en objekt.

Pogodbe o nakupu zemljišč bodo podpisali najpozneje do konca leta
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"Odziv županov je bil zelo pozitiven, sprejeli so nas zelo odprto in nam pomagali pri iskanju parcel v
urbanem okolju. To je pomembno tudi zato, ker bodo imeli uporabniki možnost dostopa do lekarne, knjižnice,
drugih ustanov in zavodov," pove direktorica. Pogodbe o nakupu zemljišč bodo podpisali najpozneje do
konca leta, prihodnje leto pa bi se začela gradnja objektov. Gre za tipske hiše, ki bodo prilagojene življenju in
potrebam stanovalcev, v vsaki jih bo živelo od štiri do šest. Gradnja bo sklenjena jeseni 2023. Za stanovalce
bo preselitev v stanovanjske enote pomenila bolj neodvisno življenje in vrnitev v domače okolje, saj se bodo
vanje preselili po večini stanovalci, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Tako bodo bližje svojcem, lažje se bodo
vključevali v lokalno okolje, obiskovali prireditve v kraju, knjižnice, se včlanili v razna lokalna društva, se
družili z lokalnim prebivalstvom in si s tem širili socialne stike.

Natrpane stavbe žarišča okužb
Projekt deinstitucionalizacije CUDV je sicer sestavljen iz vsebinskega in investicijskega dela. V okviru
vsebinskega dela so letos jeseni za obdobje treh let zaposlili dvanajst ljudi, ki so zadolženi za podporo pri
načrtovanju in izvedbi organizacijskih sprememb in uvedbo novega načina delovanja (med drugim je njihova
naloga priprava uporabnikov na nov način življenja, da jim poiščejo čim boljše možnosti njihovega
vključevanja v lokalna okolja, iskanja možnosti za zaposlitve uporabnikov in podobno). Za potrebe njegove
uresničitve so že poleti pridobili 2,4 milijona evrov evropskih sredstev. Investicijski del pa zajema gradnjo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

manjših namestitvenih enot za podporo bivanju osebam z motnjo v duševnem razvoju in nakup treh mobilnih
enot (avtomobilov). Kot so pojasnili pri ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo
za investicije namenjenih 4,8 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okoli 80
odstotkov denarja, razliko pa državni proračun. Vloga za pridobitev sredstev je v obravnavi pri službi vlade
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
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V CUDV Črna, kjer skrbijo za osebe z motnjo v duševnem razvoju, živi okoli 300 stanovalcev.
ANDREJ PETELINSEK

V CUDV Črna, kjer skrbijo za osebe z motnjo v duševnem razvoju, imajo okoli 300 uporabnikov, od tega jih
v centralni stavbi biva 150, 70 jih v dnevne oblike varstva prihaja iz domačega okolja, 50 jih biva v
dislociranih enotah. V Črni že imajo dve bivalni enoti in sedem stanovanj, na Prevaljah in Ravnah pa
stanovanjsko hišo.
Prav pri novem koronavirusu, s katerim so se v CUDV spopadli in ga obvladali z vrsto ukrepi, tudi z začasno
preselitvijo stanovalcev, se je deinstitucionalizacija zavoda potrdila kot pravilna strategija. "Natrpane stavbe
so lahko žarišče in vir različnih težav, saj je zelo težko zagotoviti, da se okužbe ne prenašajo," pravi
Pečovnikova.
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V Celju nove stanovanjske gradnje kljub epidemiji

ODPRI GALERIJO
Nova stanovanjska bloka v stanovanjski soseski Dečkovo naselje DN 10
GORDANA POSSNIG

Gordana Possnig
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V knežjem mestu v zadnjih mesecih pospešeno gradijo neproﬁtna stanovanja za
najemnike in proﬁtna za trg
Potem ko v Celju več kot desetletje ni bilo zgrajeno nobeno stanovanje, ne neproﬁtno ne proﬁtno, ta v tem
letu kljub epidemiji covida-19 pospešeno gradijo. Nekatera stanovanja za trg so tako interesentom že na voljo.
Cene pa so, sodeč po spletnih portalih, ki oglašujejo stanovanjske enote, za Celje presenetljivo visoke.
Vseeno pa je med interesenti za nakup proﬁtnih stanovanj (objekti Hudinja, Glazija Center Celje - v obeh
primerih gre za poslovno-stanovanjska objekta - in proﬁtna stanovanja v zaselku Novi trg/Ostrožno) veliko
zanimanje. Interesentom je oziroma še bo skupaj na razpolago 85 novih proﬁtnih stanovanj, tudi
nadstandardnih.
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Povpraševanje po stanovanjih še vedno presega ponudbo
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Poslovni stanovanjski objekt Glazija Center Celje
GORDANA POSSNIG

Za trg in najem
Iz podjetja Ansistra, ki prodaja stanovanja v poslovno-stanovanjskem objektu Glazija Celje Center, so na naše
poizvedovanje za njihove stanovanjske enote in poslovne prostore odgovorili: "V poslovno-stanovanjskem
objektu je na razpolago 23 stanovanj. Zanimanje je veliko, zato jih je polovica že prodanih, pri četrtini pa
trenutno potekajo usklajevanja. Poleg stanovanj, namenjenih za prodajo, je v objektu tudi sedem v celoti
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opremljenih najemniških stanovanj, ki bodo na voljo predvidoma s 1. decembrom. Ob tem pa je v pritličju še
sedem poslovnih prostorov, od tega je pet že oddanih. Tretje nadstropje je sestavljeno iz osmih sklopov
poslovnih prostorov, namenjenih medicinski dejavnosti."

Blok v Dečkovem naselju
To pa še ni vse. Do torka je bil v javni razgrnitvi predlog celjskega občinskega prostorskega načrta Dečkovo
naselje DN-5-1 (umeščen je med Šaranovičevo in Drapšinovo ulico), ki predvideva gradnjo stanovanjske
stavbe s 46 stanovanjskimi enotami, kletno garažo s 56 parkirnimi mesti, ob tem pa še 16 zunanjimi
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parkirnimi mesti.

Poslovno-stanovanjski objekt Glazija Center Celje

45

Vecer.com
Država: Slovenija

20.11.2020
Petek, 06:25

Kazalo

https://www.vecer.com/lokalno/celje/v-celju-nove-s...

5/6

GORDANA POSSNIG

Svoje stališče v tej zadevi je že soglasno sprejel svet Mestne četrti (MČ) Dečkovo naselje in ga posredoval
pristojni občinski službi. V stališču so zbrani predlogi krajanov, ki sicer ne nasprotujejo gradnji na tem
zemljišču. Je pa v njihovih predlogih izraženo nasprotovanje gradnji predlaganega objekta, preden se
strokovna služba občine jasno opredeli do njihovih pripomb in jih tudi upošteva v največji možni meri.
Predlogi so povezani z rešitvami, od manjkajočih parkirnih mest za sedanje stanovalce do prometnega režima
znotraj območja, dodatnih igralnih in športnih površin. Ob tem naj bi se pristojni opredelili do predloga o
drugačni zasnovi gradnje na omenjenem zemljišču. Objekt bi bil namreč največji na tem območju. Postavlja
se tudi tudi vprašanje prometnega režima pri izvozu oziroma uvozu v Drapšinovo ulico. Javna obravnava
prostorskega načrta je na celjski občini predvidena za 2. december.

Trg kljub epidemiji živahen
Kako gredo v prodajo stanovanja za trg v celjski občini, smo povprašali na nepremičninsko agencijo
Kapitol. V odgovoru so nam zapisali: "V času covida-19 se prodaja stanovanj ni ustavila. Povpraševanje
še vedno presega ponudbo, kar se odraža tudi na cenah, ki sledijo trendom na ravni države. Razlog so
ugodne obrestne mere za stanovanjska posojila in pomanjkanje zaloge stanovanj. V naši ekipi Keller
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Williams Slovenia, katere partnerji smo postali prav v času epidemije, se lahko pohvalimo, da smo minuli
in ta mesec uspešno prodali prve nepremičnine na daljavo, z uporabo virtualnih ogledov in orodij za
sestanke in digitalne podpise, s katerimi smo brez stika zagotovili varno transakcijo za vse udeležence v
poslu."

"Ob tem velja spomniti, kakšni pomisleki so bili v naši mestni četrti, ko so pred leti na istem mestu že želeli
zgraditi stanovanjski blok, tedaj z več kot 100 stanovanji. A tedaj sprememba zazidalnega načrta Dečkovo
naselje ni bila sprejeta," pojasnjuje prvi mož MČ Primož Posinek.

Prva bloka neproﬁtnih stanovanj
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V stanovanjski soseski Dečkovo naselje pa že od marca gradijo šest blokov s 142 neproﬁtnimi stanovanji.
Prvih 50 naj bi bilo po napovedih zgrajenih čez eno leto, celoten projekt naj bi bil končan do sredine leta
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2022.

Garažna hiša v naselju Dečkovo naselje DN 10 pospešeno raste
GORDANA POSSNIG

Prva bloka sta zgrajena, končana so že krovska dela, vgrajeno je že stavbno pohištvo, potekajo suhomontažna
in instalacijska dela. Trenutno se gradi nadzemna garažna hiša s 150 parkirnimi mesti. Do stanovanjskega
naselja bo vodila tudi severna vezna cesta (odprli jo bodo do konca meseca), ki bo priključek na dovozno
cesto za novo stanovanjsko naselje.

47

20.11.2020

Primorske.si

Petek, 06:01

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/plus/7-val/al-balkan-ali-...

1 / 10

Al Balkan! Ali kako je zgorel Narodni dom v Trstu
Gorazd Humar

7. Val

20. 11. 2020, 06.01

Al Balkan! Al Balkan! Tako je kričala razjarjena in podivjana množica italijanskih nacionalistov, ki so
jo vodili fašisti na protestnem shodu v Trstu v poznih popoldanskih urah 13. julija 1920. Množica se je z
zborovanja na tržaškem trgu Unità preselila pred stavbo slovenskega Narodnega doma, v kateri je bil
tudi hotel Balkan. V samo nekaj trenutkih so fašisti in njihovi pomagači v stavbi zanetili požar, ki je v
parih urah povsem uničil Narodni dom.
Zgorela ni le stavba, v kateri je bil Narodni dom, z njo je v Trstu v simbolnem pomenu zgorela slovenska
kultura in njena bit med Slovenci na Tržaškem. Iz pepela, nad katerim so se še dolgo zatem naslajali fašisti in
označevali veliko zmago zoper slovensko prisotnost v Trstu, se je rodil najprej tih in nato stopnjevan
vsesplošni narodni odpor Slovencev do vse bolj prisotnega in naraščajočega italijanskega fašizma. V taistem
pepelu se je rodila tržaška protifašistična organizacija Borba kot veja širše in po vsej Primorski razvejane
organizacije TIGR, ustanovljene leta 1927 na Nanosu.
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Bolečina ob uničenju centra slovenskih gospodarskih, političnih in kulturnih dejavnosti je med Slovenci,
posebej še med tržaškimi Slovenci, še danes ostala, kljub temu da je bil Narodni dom s slovesnostjo na
državni ravni dne 13. julija 2020 za zdaj vsaj na simbolni ravni vrnjen tržaškim Slovencem. Do ﬁzične in
dokončne izročitve prvotnim lastnikom doma bo minilo verjetno še nekaj let.

O avtorju
Gorazd Humar je po poklicu inženir gradbeništva. Diplomiral je na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani. V svoji profesionalni karieri se je veliko ukvarjal z vodenjem gradnje
velikih infrastrukturnih objektov, tako avtocest, predorov, hidroelektrarn, letališč in še posebej mostov.
Že dolgo se ukvarja s študijem zgodovine gradbeništva. Leta 1996 je izdal svojo prvo obsežno knjigo o
Solkanskem mostu, mostu z največjim kamnitim lokom na svetu, kmalu zatem je leta 1998 izdal knjigo o
ljubljanskem Zmajskem mostu in nato še več knjig, predvsem o mostovih. Med skupno desetimi izdanimi
knjigami jih je šest izšlo v angleškem jeziku. Zadnje tri knjige o mostovih pa so bile izdane v Londonu,
zadnja oktobra 2018, ponatis te knjige pa je izšel leta 2020. Še večje je število člankov objavljenih v
strokovnih revijah tako doma kot v tujini. Med letoma 2010 in 2012 je Gorazd Humar predsedoval
Evropskemu svetu gradbenih inženirjev. (ECCE).
Gorazd Humar je več let občasno predaval kot vabljeni predavatelj za zgodovino gradnje mostov tako na
ljubljanski kot mariborski gradbeni fakulteti, večkrat pa je bil povabljen na predavanja o mostovih na
fakulteto za arhitekturo v Benetkah (IUAV). Sedaj veliko predava, se z referati udeležuje mednarodnih
strokovnih kongresov in pripravlja več novih publikacij o zgodovini gradbeništva.
Letos je prejel Bevkovo nagrado, najvišjo nagrado Mestne občine Nova Gorica, za njegove raziskave o
primorskih mostovih, posebej še za raziskave o Solkanskem mostu.
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Požari, ki so spreminjali svet
Iz zgodovine in tudi iz nedavne preteklosti poznamo nekaj uničujočih in katastrofalnih požarov. Ti so ob veliki
materialni škodi za sabo pustili tudi posledice, ki so vplivale na velike spremembe v življenju človeške
civilizacije. Do mnogih velikih požarov je prišlo bodisi zaradi malomarnosti ali pa so bili podtaknjeni z
določenimi nameni.
Iz antike je zagotovo najbolj znan požar, ki naj bi ga cesar Neron leta 64 zanetil v Rimu. Zgoreli sta skoraj dve
tretjini osrednjega dela večnega mesta, kjer so prevladovale lesene hiše. Za požar je Neron okrivil krščansko
skupnost. Rim je takrat gorel celih šest dni. Drugi znan veliki požar je bil požar, ki je leta 1666 izbruhnil v
centru Londona. Skoraj v celoti je uničil mestno središče, zgorelo je več kot 13.000 hiš, brez domov je ostalo
70.000 prebivalcev. Iz 20. stoletja je v evropskem merilu verjetno najbolj znan požig Reichstaga v Berlinu, ko
naj bi nacisti leta 1933 požgali to znamenito berlinsko stavbo, ki je simbolizirala nemško republiko. Istega leta
je Hitler v Nemčiji prevzel absolutno oblast. Leta 1996 je v Benetkah zgorela znamenita operna hiša La
Fenice. V požaru, povzročenem iz malomarnosti, je izginila ena najlepših opernih stavb na svetu. Operno hišo
so z velikim trudom obnovili in odprli leta 2005.

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

Objekt je bil zasnovan kot multifunkcionalna stavba z vrsto različnih dejavnosti, ki jim je bilo potrebno
nameniti ustrezne prostore.

Požar, ki je v sodobnem času spremenil tudi svet, pa je 11. septembra 2001 uničil World Trade Center v New
Yorku. Požar, ki ga je povzročil teroristični napad z dvema letaloma, je v manj kot dveh urah povsem porušil
oba stolpa dvojčka tega centra. Umrlo je blizu 3000 ljudi. V letu 2019 je prišlo do še enega požara s
katastrofalnimi posledicami, ki je v veliki meri uničil cerkev Notre Dame v Parizu. Celotno leseno ostrešje
cerkve s 1400 kubičnimi metri lesa je zgorelo v manj kot dveh urah, požar je močno poškodoval notranje
kamnite svodaste stropove cerkve in le malo je manjkalo, da se ni celotna cerkvena stavba po sistemu domin
porušila.
Seveda požig in požar, ki je 13. julija 1920 uničil Narodni dom v Trstu, težko primerjamo s katerim koli od
navedenih požarov. Morda je najlažja primerjava s požigom Reichstaga, kjer je v požaru simbolno zgorela tudi
nemška republika, nacizmu pa je s požigom bila na stežaj odprta pot do prevzema oblasti. Vendar je Narodni
dom v Trstu zgorel kar nekaj let pred Reichstagom.
Uporaba požarno precej varnejših armiranobetonskih nosilnih stropnih plošč v času gradnje Narodnega
doma še ni bila vsesplošna in razširjena.
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Velika množica je opazovala požar, gasilcev pa ni nikjer pred stavbo. (foto: Arhiv Mario Tomarchio)

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

Več kot le požar
Z Narodnim domom v Trstu ni zgorela samo njegova stavba kot sedež številnih slovenskih in kulturnih
ustanov in društev. Namen požiga je bilo uničenje slovenstva v Trstu in vsega, s čimer so se slovenski
prebivalci Trsta enačili in identiﬁcirali kot narodnost. Simbolni pomen uničenja najpomembnejšega centra
slovenske prisotnosti in slovenske kulture v Trstu je bil s tem dejanjem še precej bolj tragičen kot povzročena
materialna škoda v požaru, ki je bila ogromna.
Na plošči nad pritličjem se je nagrmadil ves še nezgoreli les padlih stropov, zidaki predelnih sten, ki so
se zaradi velike vročine zrušile, padel pa je iz istega razloga tudi ves notranji omet vseh še stoječih sten.

Narodni dom je bil v podtaknjenem požaru praktično povsem uničen do skoraj popolne neprepoznavnosti.
Tudi v primeru tega požara ni dosti manjkalo, da se celotna stavba zaradi načina gradnje ne bi zrušila sama
vase, kar se je v veliki meri zgodilo v njeni notranjosti, ki je bila očem manj vidna. Od stavbe so ostale
neporušene predvsem obodne fasadne stene in del pritličnih stropov. Kaj se je med požarom dogajalo v sami
stavbi, pa sledi v nadaljevanju tega zapisa.

Arhitekturna in gradbena zasnova Narodnega doma
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Za razumevanje poteka požara usodnega 13. julija 1920 je nujno dobro inženirsko poznavanje načina, kako je
bila sama stavba zgrajena in s kakšno notranjo opremo je bila opremljena. Zato sem se pri tej dokaj zahtevni
nalogi zatekel najprej k natančni preučitvi gradbenih načrtov, ki jih je za gradnjo Narodnega doma izdelal
arhitekt Maks Fabiani. Dodatno analizo je bilo mogoče izdelati še z natančno preučitvijo ohranjenih fotograﬁj
Narodnega doma pred požarom, med njim in po požaru. Veliko fotograﬁj mi je prijazno odstopila Narodna in
študijska knjižnica (NŠK) v Trstu.
Stavbo Narodnega doma je najbolje opisal tržaški arhitekt Marko Pozzetto v knjigi Narodni dom v Trstu 19041920, ki je izšla leta 1995 pri Založbi Devin iz Trsta. Zato iz knjige povzemam predvsem tiste podatke, ki so
pomembni za razumevanje poteka in posledic požara.
Naročnica projekta stavbe Narodnega doma in nosilka te kar obsežne investicije je bila Tržaška posojilnica in
hranilnica. Po izvedenem natečaju v ožjem krogu je k projektiranju povabila priznan dunajski arhitekturni
urad Fellner& Helmer, arhitekta Maksa Fabianija in arhitekta Jožeta Plečnika. Vsi so v takratnem času veljali
za vrhunske arhitekte. Po izboru - Plečnik je odstopil od sodelovanja - se je investitor odločil za Maksa
Fabianija, domačina iz Kobdilja na Krasu. Fabiani ni imel lahke naloge.

Maks Fabiani ni imel lahke naloge

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

Objekt je bil zasnovan kot multifunkcionalna stavba z vrsto različnih dejavnosti, ki jim je bilo potrebno
nameniti ustrezne prostore. Na dokaj prestižni in zelo drago plačani lokaciji ob Vojaškem trgu v Trstu je
Fabiani postavil zgradbo, ki je v tistem času veljala za presežek v arhitekturi. Opremljena je bila s centralnim
ogrevanjem, hotelske sobe so bile opremljene z lastno kopalnico, hotel je imel dvigalo, kar je bila redkost v
evropskem merilu. Hotel Balkan, ki je bil predvsem v zgornjih treh nadstropjih stavbe, je veljal za hotel
najvišje kategorije.
Zunanjo fasado stavbe je Fabiani vizualno razdelil na dva dela. Spodnji del je bil obložen z gladkimi
fasadnimi ploščami iz kraškega apnenca, kamniti so bili tudi okvirji oken v pritličju in prvem nadstropju.
Zgornji del stavbe, ki je obsegal tri nadstropja, je imel opečno dvobarvno fasado. Na ta način je Fabiani tudi
vizualno ločil stavbo na del, kjer so potekale družbene dejavnosti, in na del, v katerem so bila stanovanja in
hotelske sobe.
V vsebinskem pogledu je Fabiani razdelil stavbo na več smiselnih enot. Predvsem je dokaj monumentalno
zasnoval vhod s stopniščem v mezzanin (vmesni višji del pritličja) in v prvo nadstropje. Glavni vhod z vrati je
oblikoval v konkavni obliki, s čimer je ustvaril zunanji vetrolov in potrebno zaščito vstopajočim pred dežjem.
Vhodna vrata so krasila večbarvna vitražna stekla, ki jih je oblikoval slikar Koloman Moser. Takoj ob vhodu
se je na levo vstopilo v kavarno, na desno pa v restavracijo. Oba lokala sta bila bogato opremljena z
mizarskimi izdelki mizarske zadruge iz Solkana. V pritličju stavbe ob ulici Galatti je bil sedež Političnega
društva Edinost, v polkletnem delu pod njim pa je bila tiskarna Edinosti. Od glavnega vhoda se je dalo
neposredno vstopiti tudi v dokaj veliko telovadnico, ki je bila pod gledališčem.
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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!

Fabianijev načrt za Narodni dom iz leta 1902 (povzeto po Marku Pozzettu: Narodni dom v Trstu 1904-1920)

Stopnice ob vhodu so vodile v mezzanin oziroma v vmesno nadstropje, kjer je bil glavni vhod v gledališko
dvorano. Stopnice so se nadaljevale do prvega nadstropja, kjer je bila na levi strani Tržaška posojilnica in
hranilnica, v sredini prvega nadstropja je bil vhod na galerije gledališča, desni vhod pa je vodil v prostore
Čitalnice s knjižnico.
V zgornjih treh nadstropjih so bile sobe hotela Balkan, ki so gledale bodisi na ulico Geppa bodisi na Vojaški
trg. Na drugi strani stavbe, ki je mejila na ulico Galatti, so bila predvsem stanovanja, v zgornjem nadstropju pa
je bilo nekaj manjših stanovanj, namenjenih zlasti osebju hotela.
Posebej zanimiva je bila postavitev gledališča z galerijami znotraj centralnega dela stavbe. Gledališče je imelo
350 sedežev v parterju in 80 sedežev na galerijah. Streha gledališča je bila delno pomična in zastekljena in se
jo je dalo s posebnim mehanizmom tudi do neke mere odpreti.
Kot mi je povedal Evgen Bavčar, prijatelj tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, je arhitekt Marko Pozzetto leta
1986 v Parizu v okviru prireditve Trouvez Trieste, na kateri je bil tudi Evgen Bavčar, predstavil Narodni dom
kot prvi polivalentni center v Evropi.
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Gradbena zasnova stavbe in njena požarna varnost
Fabiani je stavbo v statičnem pogledu zasnoval dokaj tradicionalno in času primerno racionalno. Na tak način
je bila v strukturnem pogledu takrat zgrajena večina stavb tako na Dunaju kot v Trstu. Fabianijevi načrti, ki
sem jih podrobno pregledal, nosijo letnico 1902. To je bil čas, ko se je armirani beton za strukturne nosilne
dele stavb že uporabljalo, vendar še vedno v dokaj omejenem obsegu. Armirani beton, ki danes dominira pri
gradnji stavb, je bil v začetku 20. stoletja šele na začetni poti svojega razvoja. Omenim naj samo primer:
avstrijske železnice so se pri gradnji velikega solkanskega železniškega mostu odločile izključno za uporabo
kamna, so pa istočasno na manj obremenjenem, vendar dokaj velikem, cestnem mostu pred železniško postajo
Most na Soči že uporabile armirani beton za nosilno konstrukcijo mostu.

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

Fabiani je armirani beton uporabil le na nekaterih statično obremenjenih elementih stavbe. Uporabil je
patentno zaščiten sistem Monier za izdelavo nosilne preklade nad vhodom v stavbo in pri izdelavi previsnih
delov gledališke galerije. Same stene stavbe so zidane iz opečnih zidakov. Probleme horizontalnih nosilcev,
predvsem za podpiranje številnih predelnih sten v stavbi in okenskih odprtin, je Fabiani reševal s polaganjem
dokaj nosilnih jeklenih nosilcev različnih prerezov. Najmočnejši jekleni nosilci, sestavljeni iz več jeklenih
proﬁlov različnih dimenzij, so bili namenjeni predvsem premoščanju velikih razponov v gledališču. Od prvega
nadstropja navzgor, vključno s strešnim delom stavbe, so bili praktično vsi nosilni deli stropov izvedeni v lesu
s tramovi, ki so se na konceh naslanjali na jeklene prečne nosilce. S tako konstrukcijsko zasnovo zgornjih treh
nadstropij stavbe Narodnega doma z lesenimi stropovi (kar je bilo sicer povsem normalno in običajno za tisti
čas) pa se je močno povečala požarna ogroženost celotne stavbe. Domnevam, da je bila vgradnja lesenih
stropnih nosilnih konstrukcij v času gradnje ocenjena kot cenovno ugodnejša in da je omogočala hitrejše
napredovanje gradbenih del. Uporaba požarno precej varnejših armiranobetonskih nosilnih stropnih plošč v
času gradnje Narodnega doma še ni bila vsesplošna in razširjena, zato Fabianiju ne moremo očitati, da ni za
gradnjo nosilnih stropnih plošč predvidel armiranega betona, ki je bil v začetku 20. stoletja komaj na začetku
svoje razvojne poti. Tudi cenovno ni mogel armirani beton pri gradnji stavb z manjšimi razponi tekmovati z
lesom, ki je bil cenovno še vedno ugodnejši gradbeni material. Podobne konstrukcijske zasnove stavb z
lesenimi stropovi so bile v tistem času običajne tako v Trstu kot v drugih mestih.
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Kljub temu da je bila stavba Narodnega doma v večini zidana iz opeke, je imela veliko vgrajenih lesenih
delov, ki so pomenili potencialno nevarnost za stavbo v primeru požara. Če se sprehodimo od pritličja proti
vrhu stavbe, bomo na zunanjosti stavbe opazili, da so bila vsa okenska zapirala iz lesenih polken, značilnih za
tržaško mestno okolje. Lesene polkne so bile vgrajene tudi v pritličju na zgornjem delu oken tako kavarne kot
restavracije. Lesena je bila notranja oprema obeh prostorov, kavarna je imela celo dodatno leseno ložo, ki je
bila nekoliko dvignjena od tal. Ni znano, ali je bil tlak kavarne in restavracije obložen s parketom, zagotovo pa
je bil parket uporabljen za pokrivanje tal večine prostorov od pritličja navzgor. Poseben problem je z vidika
požarne varnosti predstavljala Čitalnica s knjižnico, kjer je bilo koncentrirano ogromno dokaj gorljive mase,
če omenim samo knjige in knjižne police. Prav tako je bila lesena večina opreme Tržaške posojilnice in
hranilnice, kar je bilo prav tako običajno za tisti čas. Kot že omenjeno, so bile vse stropne konstrukcije od
prvega nadstropja navzgor lesene, lesena je bila tudi celotna strešna konstrukcija.

Kaj se je dogajalo med požarom?

Poteka požara ni mogoče povsem natančno rekonstruirati, saj so podatki o njem precej skopi. Tudi okoliščine,
v katerih je prišlo do požara, so bile precej kaotične. Vse skupaj je potekalo relativno hitro. Prvi ogenj je bil
zaneten ob 18.45. Požar je v nekaj minutah zajel večji del stavbe in grmado v pristanu, kot je požar opisal
pisatelj Boris Pahor, je bilo nemogoče pogasiti. Razlogov za hiter razvoj požara je bilo več. Predvsem je bilo
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na več mestih očitno podstavljeno gorivo v posodah s petrolejem ali bencinom. Nekatere posode so bile
domnevno vžgane s časovnim zamikom z zažigalno vrvico. Neki fašist je nekaj let po požaru priznal, da je
prinesel v hotelsko sobo posode z vnetljivo tekočino in jih v primernem trenutku vžgal. Priče so navajale tudi,
da naj bi pred požarom slišale v stavbi eksplozijo, nemogoče pa je ugotoviti, ali je bil to eksploziv ali le pok
hlapov vnetljivih tekočin ob vžigu. Na razpolago torej nisem imel nobenega dokumentiranega podatka, zato
sem sem za analizo poteka požara uporabil edini fotograﬁji, ki prikazujeta začetek požara in sta dovolj
zgovorni. Na obeh fotograﬁjah se vidi, da je najverjetneje začelo najprej goreti v pritličju v prostorih kavarne
in restavracije, kamor je uspelo požigalcem dokaj lahko priti. To se vidi po požganih polknih na zgornjem delu
oken restavracije in kavarne. Z nekaterih fotograﬁj pa je videti, da so lastniki kavarne in restavracije očitno
pričakovali napad in so zato na velikih oknih obeh lokalov spustili navzdol železne navojne rolete, da bi
zaščitili stekla in prostore same, vendar tudi ta ukrep ni pomagal pri prehitrem širjenju požara.

Vhod je bil najmanj prizadet

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

Na vseh ohranjenih fotograﬁjah med požarom in po požaru se vidi, da je bil vhod v stavbo razmeroma najmanj
prizadet, saj tam skorajda ni bilo nobenih gorljivih delov, cel vhodni notranji del je bil obložen s kamnitimi
ploščami, tudi stopnice so bile kamnite in položene na jeklene nosilce. Se pa da iz ohranjenih fotograﬁj,
narejenih po požaru, videti, da vitražnih stekel pri vhodu ni uničil požar. Luknje v steklih ob vhodu v stavbo,
ki so nastale na različnih višinah, dokazujejo, da so v stekla nasilneži metali kamenje. Ogenj takih poškodb
vitražnih stekel ni mogel povzročiti. Še en dokaz več o vsestranskem nasilju za čim večje uničenje Narodnega
doma.
Vendar se požar iz pritličja ni mogel hitro širiti navzgor, saj so bili vsi stropovi nad pritličjem masivni (opečni)
in negorljivi. Ena od fotograﬁj tudi kaže, da so med požarom ljudje vstopali na balkon nad vhodom in
opazovali, kje gori. Na isti fotograﬁji je tudi videti, da se kadi iz polken oken v Čitalnici nad restavracijo. Iz
tega bi se dalo sklepati, da je bil podtaknjen hkrati tudi požar v Čitalnici, kjer pa je imel ogenj med vsemi
knjigami in leseno opremo Čitalnice povsem prosto pot. Od prvega nadstropja navzgor je bila ognju vse do
strehe povsem odprta pot, saj so bili vsi stropovi od tega nadstropja naprej leseni. Ogenj je požiral postopno
nadstropje za nadstropjem, dokler ni prišel do strehe, ki je zgorela zadnja. Tako kot so postopno gorela
nadstropja od spodaj navzgor, tako se je večal prazen prostor izgorelih nadstropij in goreči ostanki so prosto
padali navzdol na nosilno masivno in negorljivo ploščo prvega nadstropja. Na tej plošči nad pritličjem se je
nagrmadil ves še nezgoreli les padlih stropov, zidaki predelnih sten, ki so se zaradi velike vročine zrušile,
padel pa je iz istega razloga tudi ves notranji omet vseh še stoječih sten. Nakopičeni material na nosilni in
negorljivi talni plošči prvega nadstropja se lepo vidi na fotograﬁji stavbe Narodnega doma, posneti po požaru.
Ta plošča je prevzela težo vsega porušenega materiala, predvsem ometa in opečnih zidakov, in preprečila, da
bi ta material zasul pritličje in vhod v objekt.
Fotograﬁje, posnete po požaru, potrjujejo to razdejanje. Porušila se je večina predelnih sten v stavbi, zidanih
na jeklenih horizontalnih nosilcih, ki so obviseli v prostoru in se jih je prosto videlo z zunanje strani objekta.
Od strehe navzdol vse do nosilne masivne zidane plošče nad pritličjem je zazijala velika odprtina, povsem
odprta proti nebu. S fotograﬁj, posnetih po požaru, je videti, kako so sončni žarki skozi to odprtino lahko
obsijali notranje stene vse do prvega nadstropja.
Najhuje jo je morda odneslo gledališče, kjer je bilo še posebej veliko lesenih delov notranje opreme. Od
vročine se je ukrivila jeklena rešetkasta nosilna konstrukcija strehe gledališča in treščila na dno parterja. Prav
tako so se od vročine ukrivili tudi jekleni nosilci gledališčne galerije, ki se je skoraj povsem porušila. Začuda
so se ohranili vzdolžni jekleni nosilci v gledališču, ki so nosili tako galerijo kot stene stavbe vse do strehe. Je
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pa ob tem treba poudariti izredno previdnost in skrb arhitekta Fabianija, ki je v gledališču predvidel kar pet
pomožnih zasilnih izhodov v primeru požara. Priče požara so pripovedovale, da se je skozi te zasilne izhode
med požarom rešilo veliko ljudi, ki so se umikali iz zgornjih nadstropij in bežali na prostost skozi gledališče.
Uničenje po požaru je bilo popolno, totalno. Še čudno je, da se niso zrušile tudi zunanje fasadne stene, ki so
zaradi zrušenja predelnih sten in stropov ostale brez horizontalnih vezi in stabilizacijskih naslonov na predelne
stene. Od nekoč cvetočega Narodnega doma ni ostalo nič več.

Gašenja požara praktično ni bilo

O gašenju požara skoraj ni vredno izgubljati besed, saj ga skoraj ni bilo. Še več - tako vojaki, zadolženi za
čuvanje Narodnega doma na dan protestov, kot množica, ki je gledala požar, so se trudili, da so ovirali gasilce.
Sekali so jim vodne cevi in do resnega gašenja stavbe sploh ni prišlo. Gasilcem so dovolili pristopiti h gašenju
le v ulici Galatti in v ulici Geppa na tistem delu stavbe Narodnega doma, ki se je dotikala sosednjih stavb, in
še to z namenom, da se požar ne bi razširil na sosednja poslopja. Iz fotograﬁj je videti, da je stavba Narodnega
doma ostala najbolje ohranjena prav na tem delu.
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Želim dodati žalostno ugotovitev, da bi tudi v primeru, da množica ne bi ovirala gasilcev pri delu, zelo
verjetno prišlo do praktično enakega uničenja Narodnega doma. Tržaški gasilci v tistem času namreč očitno
tehnično sploh niso bili kos tako obsežnemu požaru, še posebej ne na taki višini. Iz ohranjenih fotograﬁj je
videti, da so njihove lestve prilezle le do drugega nadstropja petnadstropne stavbe Narodnega doma, vprašanje
pa je tudi, koliko vode za gašenje so lahko pridobili iz obstoječega hidrantnega sistema. Da gasilci niso bili
uspešni in kos požarom v operni hiši La Fenice v Benetkah in še posebej pri gašenju pariške cerkve Notre
Dame, se je pokazalo v tem, da je pri obeh stavbah zgorelo vse kar je zmoglo goreti. V obeh primerih gasilci
niso pravočasno intervenirali kot tudi niso imeli na razpolago dovolj tehničnih sredstev za gašenje tako
kompleksnih gorečih objektov.

In še o stavbi Narodnega doma po požaru

Naslednji dan po požaru se je iz razvalin stavbe kadilo še nekaj do konca neizgorelih lesenih delov. Poletni
sončni žarki so lahko posijali v notranjost stavbe vse do nosilne plošče nad prvim nadstropjem. V zraku je bilo
med preostalimi zidovi videti le nekaj prečnih jeklenih nosilcev, ki se v vročini niso deformirali. Od
nekdanjega Narodnega doma razen močno poškodovanih in ožganih zunanjih sten ni ostalo nič. Tržaška
posojilnica in hranilnica ni imela več denarja za obnovo in četudi bi ga obnovila, zagotovo ne bi imela
jamstva, da se kaj podobnega ne bi spet ponovilo.
Pisatelj Boris Pahor je imel še kako prav, ko je rekel, da se je italijanski fašizem rodil v Trstu. Narodni dom v
Trstu mu je očitno bil neke vrste zibelka. Martina Kafol in Ace Mermolja v knjigi Narodni dom Trst 19041920 pišeta, da je italijanski zgodovinar Renzo de Felice označil požig Balkana kot “krst organiziranega
škvadrizma”.
Leta 1924 je Tržaška posojilnica in hranilnica stavbo Narodnega doma prodala. V njej je novi lastnik uredil
hotel Regina, zanimivo pa je, da so po drugi svetovni vojni v njej stanovali oﬁcirji Zavezniške vojaške uprave
Svobodnega tržaškega ozemlja.
13. julija 2020 je bil Narodni dom ob stoletnici požiga končno po dolgoletnih prizadevanjih ponovno vrnjen v
roke tržaških Slovencev.
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Proračun ministra Vrtovca za v zgodovino: prvič več od
milijarde za infrastrukturo. Kaj vse bomo gradili?
Čas branja: 2 min
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V proračunu ministrstva za infrastrukturo bo za leto 2021 več kot
milijarda evrov, kar je skoraj 270 miljionov evrov več kot v prvotnem
načrtu in več kot 200 miljionov več kot letos
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NATAŠA KORAŽIJA

Ministra Jerneja Vrtovca smo si doslej zapomnili predvsem po velikih obljubah: napovedal je
prenovo regionalnih prog, gradnjo proge proti Brniku, urejanje ljubljanskega železniškega obroča,
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v igri naj bi bila tudi gradnja proge skozi Savinjsko dolino in hitra povezava z Mariborom. Za vse to
je milijarda na leto premalo.

Več iz teme:
železnice >

ceste >

Jernej Vrtovec >

Družba za avtoceste v... >

V proračunu ministrstva za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej Vrtovec, za leto 2021, ki je
bil potrjen ta teden, je za infrastrukturo prvič v zgodovini načrtovanih več kot milijarda
evrov (1,07 milijarde). To je skoraj 270 milijonov evrov več kot v prvotno sprejetem
proračunu za leto 2021 in približno 200 milijonov več od rebalansa za leto 2020 in
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realizacije za leto 2019.

Preberite tudi
Stomilijonski železničarski posli Janeza Škrabca
Minister Vrtovec: Ljubljanski železniški ring? Tudi to bomo rešili, denar
ni problem
Vrtovec: odločitev o gradnji NEK2 je treba sprejeti do leta 2025, morda
2027
Ministra Vizjak & Vrtovec v Krškem o premikih pri NEK2 in
hidroelektrarnah na srednji Savi

V proračunu za leto 2022 je predvidenih 994 milijonov evrov, kar je še vedno občutno
več kot leta 2019 ali 2020. Vendar pozor, dinamika je odvisna tudi od črpanja EU
sredstev. Tu nimamo najboljših rezultatov, predvsem zaradi zastojev projektov, ki so
rezultat počasne administracije. Pri tem spomnimo zgolj na projekt nadgradnje vozlišča
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Pragersko, kjer je zaradi birokratskih blesarij že od predlani ujetih 40 milijonov evrov
evropskih sredstev.
To so železniški, cestni in energetski projekti, ki bodo v gradnji prihodnje leto.

Železnice: 437 milijonov evrov
Med večjimi naložbami na železniškem omrežju bodo v prihodnjem proračunskem
obdobju naložbe na koridorskih progah, še zlasti aktivno bo na trasi Maribor – Šentilj in
na gorenjski progi. V prenovi je odsek Podnart- Lesce Bled in predor Karavanke, začela
se bo dolgo napovedovana gradnja vozlišča Pragersko in predvidoma tudi drugi tir
Divača – Koper. Na železnici naj bi bilo skupaj za 437 milijonov evrov projektov, v letu
2022 pa 390 milijonov. V rebalansu je bilo za drugo leto dodanih 92 milijonov evrov, za
leto 2022 pa 45 milijonov evrov.
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Državne ceste: 289 milijonov evrov
Na državni cestah je za leto 2021 predvidenih 289 milijonov evrov denarja, za leto 2022
pa 292 milijonov evrov. Gradili bomo obvoznice, kolesarske poti, rekonstruirali bomo
ceste, obnavljali cestišča in urejali brežine. V načrtu je tudi obnova 120 kilometrov
državnih vozišč in ukrepi na področju prometne varnosti. Za redno vzdrževanje in
upravljanje državnih cest je predvidenih 105 milijonov evrov. S tem bo omogočena
uporaba cest v vseh razmerah, hkrati pa se na dolgi rok zmanjšujejo stroški naložb v
omrežje. Na Darsu se bodo ukvarjali predvsem z odseki na tretji razvojni osi in z
gradnjo druge cevi predora Karavanke.

Trajnostna mobilnost: 216 milijonov evrov
Na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da bodo spodbujali predvsem naložbe v
infrastrukturo za pešce, kolesarje in v postajališča javnega in potniškega prometa,
sofinancirali pa bodo tudi sisteme izposoje koles v mestih, gradnjo P+R in drugo.
Večinoma gre za projekte občin, ministrstvo pa jih sofinancira s sredstvi EU. Z EU
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denarjem je predvideno tudi sofinanciranje drugih projektov upravljanja prometa in
prometne politike. V letu 2021 je predvidenih 216 milijonov evrov naložb v projekte
trajnostne mobilnosti in za financiranje cestnega in železniškega javnega in potniškega
prometa. V letu 2022 bo ta številka upadla na 198milijonov evrov.

Energetika: 53 milijonov evrov
Financiranje projektov na področju energetike je v veliki meri načrtovano z EU denarjem
in pripadajočo slovensko udeležbo. Ministrstvo za infrastrukturo prek proračuna
sofinancira občinske projekte energetske prenove stavb, pa tudi projekte daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso, sončne elektrarne in druge projekte proizvodnje in
distribucije energije iz obnovljivih virov ter razvoj pametnih distribucijskih sistemov. V
letu 2021 je v proračunu predvidenih 53 milijonov evrov, leta 2022 pa 47 milijonov
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evrov.
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Velika gradbena podjetja so zmerno optimistična, obrtnike
je zelo strah, kaj bo prihodnje leto
Čas branja: 4 min
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Na gradbiščih po vsej Sloveniji dela na velikih in malih gradbiščih tečejo
skoraj brez zastojev, povpraševanje zasebnikov je manjše, gradbinci pa od
države prihodnje leto pričakujejo več javnih projektov
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VASILIJ KRIVEC

Foto: Aleš Beno
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Več iz teme:
gradbeništvo >
Edo Škufca >

GIC Gradnje >

Ivan Cajzek >

Cestno podjetje Nova... >

CP Novo mesto >

SGP Pomgrad >

Iztok Polanič >

Velika slovenska gradbena podjetja bodo letos, vsaj tako napovedujejo, ustvarila
približno toliko prihodkov kot lani, za prihodnje leto niso posebej zaskrbljena, čeprav je
upad naročil iz zasebnega sektorja več kot opazen. Stavijo na več javnih projektov.
Spijo mirno, saj domnevajo, da bo država prihodnje leto zagnala več večjih javnih
projektov, s katerimi bi nadomestili izpad naročil zasebnega sektorja. Ali je sen
upravičeno miren ali gre za sanje, bomo lahko odgovorili šele prihodnje leto, saj je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

položaj danes preveč nepredvidljiv, da bi lahko karkoli napovedali. Gradbinci v dneh
med epidemijo upoštevajo predpise in navodila institucij, zato dela ne potekajo povsem
enako kot pred njo. Iz izjav vodilnih pri velikih slovenskih gradbenih podjetjih je jasno,
da so bili prisiljeni v omejitve in spremembe pri organizaciji dela na gradbiščih.

GIC Gradnje – letos za desetino več prihodkov kot lani
Ivan Cajzek, direktor gradbenega podjetja GIC Gradnje, nam je povedal, da so
možnosti okužb na gradbiščih zelo majhne. Gradbišča so velika, na tisoč kvadratnih
metrih včasih lahko dela le en delavec. »Gradbeni procesi sami niso problematični, smo
pa zelo zaostrili prehranjevanje, sestanke in druženja v bivalnih zabojnikih ter v
garderobah, prav tako dosledno upoštevamo navodila za prevoz na delo in z gradbišča,«
nam je povedal Ivan Cajzek, ki ne predvideva prekoračitve pogodbenih rokov za izvedbo
gradbenih del na projektih. Letos bodo v GIC Gradnjah v primerjavi z lani prihodke od
prodaje povečali za deset odstotkov, dodana vrednost bo letos predvidoma enaka, kot je
bila lani. Enako rast predvidevajo tudi v prihodnjem letu, pri tem pa upajo, da se bo
dinamika izdaje gradbenih dovoljenj iz druge polovice tega leta še izboljšala.
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CGP išče delo v tujini
Iz novomeškega gradbenega podjetja CGP so nam odgovorili, da so morali reorganizirati
delo na gradbiščih. »Namesto da delavce usmerimo na določen del gradbišča, smo
postopke prilagodili, da razpršeno delajo na večjih površinah,« nam je povedal član
uprave CGP Edo Škufca. Na vprašanje, ali bo to podaljšalo dela prek pogodbenih
rokov, ni mogel natančno odgovoriti, predvideva pa, da se to lahko zgodi. Prav tako nam
ni mogel odgovoriti na vprašanje, kako se bodo ob morebitnem podaljšanju del
dogovorili z naročniki. V CPG, ki se je zaradi manj posla v Sloveniji usmeril tudi na tuje
trge, letos pričakujejo podobne rezultate, kot so bili lani, opozarjajo pa, da so investitorji
v gradnjo poslovnih in industrijskih objektov letos precej bolj previdni. Zaznavajo, da je
v pripravi precej projektov, vendar je veliko ustavljenih, zato je težko napovedovati, kaj
se bo zgodilo prihodnje leto.
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Pomgrad ustavil gradnjo zdravstvenih objektov
V Pomgradu, kjer sicer ne želijo prekmalu ocenjevati, kako bodo končali letošnje
poslovno leto, a kaže, da bodo poslovali približno tako kot lani, se za zdaj še ne bojijo, da
bi morali podaljšali pogodbene roke pri gradnji projektov. »Tega sicer ne moremo
izključiti, v tem primeru se bomo morali o podaljšanju rokov dogovarjati z naročniki,«
nam je povedal predsednik uprave Pomgrada Iztok Polanič in dodal, da so morali
gradnjo objektov, ki jih gradijo za naročnike iz zdravstvenega sektorja, zaradi epidemije
za nedoločen čas ustaviti. Na drugih gradbiščih dela enako število ljudi, so pa razmere za
delo zaradi vseh zahtev NIJZ težje kot prej. »Več moramo načrtovati in drugače
organizirati delo na gradbiščih, kar pa tudi ni slabo,« nam je razložil Iztok Polanič in
dodal, da gradbeni sestanki potekajo na prostem, veliko njihovih režijskih delavcev dela
od doma, v pisarnah je le toliko ljudi, kot je nujno potrebno.

Kolektor zaznava zatišje pri naročilih zasebnikov
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Enako kot v drugih podjetjih tudi v skupini Kolektor Gradbeništvo pravijo, da je za
natančne ocene še prezgodaj, vendar bodo letošnji rezultati primerljivi z lanskimi.
Odvisni bodo tudi od tega, kako bodo zaradi epidemije delali na tekočih projektih. Od
države pričakujejo, da bo prihodnje leto nadaljevala projekte in s tem stabilizirale
slovensko gradbeno panogo. Opažajo namreč, da v zasebnem sektorju do konca tega leta
vlada zatišje, in predvidevajo, da bo tako tudi na začetku prihodnjega.
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Surs v prvih osmih mesecih zaznal 3,8-odstotni
upad vrednosti gradbenih del
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
(Surs) je vrednost opravljenih gradbenih del v prvih
osmih mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem
lani upadla za 3,8 odstotka. Vrednost del na stavbah
je bila nižja za 6,4, na gradbenih inženirskih objektih
pa za 2,4 odstotka. Avgusta je bila vrednost
opravljenih gradbenih del višja od julijske letošnje in
avgustovske v letu 2019. Avgustovska vrednost je
bila v primerjavi z lanskim avgustom višja za 4,8
odstotka, pri čemer so to zaznali prvič po petih
mesecih.
Medtem ko smo v prvih devetih mesecih letos po
podatkih Sursa v Sloveniji izdali za okoli 18
odstotkov manj gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb
kot v istem obdobju lani, so oktobrski podatki precej
bolj optimistični. Oktobra letos so tako upravne
enote izdale za 17 odstotkov več gradbenih del za
gradnjo stavb kot oktobra lani, površina stavb, za
katere so bila v tem mesecu izdana gradbena
dovoljenja, pa je na letni ravni večja za kar 43
odstotkov.
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Z izdanimi dovoljenji za gradnjo stavb lahko
predvidimo prihodnje delovanje na področju visokih
gradenj, nikakor pa ne moremo predvideti celotne
dinamike v tej panogi. V to statistiko namreč niso
vključena gradbena dovoljenja za infrastrukturne
projekte. Tako so letos izdali gradbeni dovoljenji za
inženirske objekte na severnem delu tretje razvojne
osi in na železniškem tiru od Divače do Kopra.
Obrtniki precej bolj črnogledi
Precej manj optimizma je razbrati iz izjav majhnih podjetij in samostojnih podjetnikov,
vezanih na gradbeni sektor. Člani, ki so združeni v slovenski obrtno-podjetniški zbornici,
upad prihodkov napovedujejo že letos. Jeseni so zasedeni, vendar jih zelo skrbita zima in
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prihodnja pomlad. Kupna moč fizičnih oseb se lahko pomembno zmanjša, zasebna
podjetja ustavljajo razvoj načrtovanih projektov, zato so mogoče v boljšem položaju
podizvajalci večjih gradbenih podjetij, ki pričakujejo več posla na javnih projektih.
Podjetniki so v drugi polovici minulega leta dobili veliko naročil. Dela so začeli v prvi
četrtini tega leta, torej med prvim valom epidemije, rezultate so dosegli zaradi lanskih
tržnih aktivnosti. Letos je prodajnih dejavnosti podjetij precej manj, splošne
gospodarske razmere in klima so negativne doma in v tujini.
Zoran Simčič, samostojni podjetnik in predsednik sekcije gradbincev pri Obrtno
podjetniški zbornici Slovenije, pravi, da v njegovem podjetju trenutno izvajajo dela,
ki so bila dogovorjena že prej. Prihodnost pa da je precej bolj negotova. »Slabo kaže,«
pravi Simčič. Vsi naročniki čakajo, kaj bo prinesel čas. Letošnja jesen se zelo razlikuje od
prejšnjih, saj letos povpraševanja za spomladansko obdobje ni.
Zelo podobno napoveduje Andrej Papež, direktor podjetja ENSI in predsednik sekcije
inštalaterjev energetikov pri obrtni zbornici, in opozarja, da zaradi epidemije in ukrepov
za preprečevanje prenosa okužb svoje storitve za prihodnje leto tržijo precej manj kot v
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preteklih letih. Ker je gospodarska klima glede investicij precej zadržana, prihodnje leto
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pričakuje upad poslov.
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cem Dars v Gaberkah pri Šoštanju

zasnovo za odsek Otiški

gradnja tretje osi od Slovenj

končuje

Vrh-Holmec.

sečnjo

hkrati gradi

in spravilo

dostopno

lesa ter
do de-

pot

Promet

•

Velenje, kamor

odvažali
Mateja

presežke

tretje

dine

decembra

razvojne

velenjskih

cesti
ke

je

skozi

Skal

Popolna

Gradec.

je

osi

Graško

Goro

Slovenj

je tudi

zapora

na

Sklop

eden

na trasi nove

od

Gradcem.

osmih

Velenjem

med

Medtem ko

Gaber-

Slovenj

in

šest odsekov

še projektirajo,

Jenina

odsek

pripomnil Tasič, ki si želi le krajših

trski predor.

rokov

je javno naročilo za
v slovenjgraški občini

meji z Avstrijo,

uro.

drugi

ponudnike, ki izpolnjuje-

pogoje, pozvali

Vrednost

V

k oddaji

na tem

del

ponudb.

odseku

je

cesto

Ministrstvo

infrastrukturo

za

nadaljujeta

drugih delih tretje
meje
Jernej

z

Avstrijo.
Vrtovec

vesticijsko
od

razvojne

Tako

je

že podpisal

in

tudi na

aktivnosti

osi

do

minister
predin-

zasnovo za odsek ceste
Vrha do Holmca na

Otiškega

Otiškim

načrt

za

hom

je

naj bi začeli graditi prvega,

to

je

odsek med Otiškim Vrhom in Ravnami na Koroškem. Ko bi leta 2030

na tem odseku, bo

gradnjo

predor z

vrsto

začetkom

na Prevaljah in zaključkom pri Štoparju.
Na

občini

Prevalje

so

s

predor-

strani Pre-

Z njo se bodo

valj zadovoljni.

rešili

tranzitnega
skozi

in tovornega prometa
Prevalje. Pod železnico pred

Štoparjem se bo

ječo
le

na obstocesto proti meji, ki jo bodo ne

posodobili,

struirali.

črt

ampak
bo

tudi

dolg

rekon-

približno

»Gre za rešitev iz leta
2017, ki so jo pripravili v sodelova-

2027.

na

na

in

gradnje
in

osi

Ravnami
okoli

450

leta

2026,

odseka

med

začel

Gradcem

odgovorni

pred

Otiškim

Vr-

napovedujejo

Državni

tretje

tem delu

po

prostorski
osi

naje bil tik

a se je zataknilo
območju Buvodovarstvenem

kovske

sprejetjem,

vasi. Občini Slovenj

Gradec

in Dravograd sta se z ministrstvom

za infrastrukturo, ministrstvom za
okolje in prostor in Darsom dogo-

vorili,

da bosta

hiše na tem

obmo-

čju

priključili na javni vodovod in
predlagali ukinitev vodovarstvenega območja.

sprejetje

»Ta ovira

državnega

načrta,« je napovedal

bo podaljšala
prostorskega
slovenjgraški

župan Tilen Klugler.
Gradbena dela

navezala

Predor

tri kilometre.

letu

razvojne

vreden

evrov,

začetek

pa

Slovenj

ki je raznaj bi sprejeli

tretje

Vrhom

Koroškem,

na

Otiški Vrh-Holmec,

sko različico na severni

Želijo si krajših rokov gradnje

Dars

100 kilometrov

deljena na tri odseke,
do decembra 2023. Tri leta kasne-

30

milijonov evrov brez DDV.

kjer bo promet poprostorski

Državni

prišel na

fazi bodo

med

tekal s hitrostjo

končali

sodelovanje.

seje pri vodovodu

se bo odsek

milijonov

sobljenost

jo

Če

na

v prvi fazi, v kateri preverjajo uspoza

gradnje.

Zataknilo

v Ga-

do sreki iz

občini

v

bo

berkah.

gra-

Velenje-Škale.

ceste

skozi Prevalje

cesta,

zaprta

Šmiklavž

v

za

z Avstrijo nadaljuje takoj,
se konča gradnja odseka med
Velenjem in Slovenj Gradcem,« je

potekal skozi trikilome-

zaprta zaradi del
del

se

meje

do

Cesta skozi Graško Goro

•

Kotnik

dnjo

vodi

materialov.

pripravljalnih

Zaradi

da

Gradca

ko

na območju Premogovnika
bodo z gradbišč

ponije

»Želimo,

Matic Tasič.

zvojne
šnjega
cij

osi

so

se

na trasi tretje
začela

sredi

ra-

prej-

meseca. Izvajalec je konzor-

Kolektor CPG s podjetjema CGP

Novo mesto in VOC Celje. Vrednost
del je 8,5 milijona evrov.
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Kažejo se orisi o graditvi hitre ceste tudi na
Koroškem
RADIO SLOVENIJA 1, 20.11.2020, DANES DO 13-IH, 13:16
TOMAŽ POLAK (voditelj)
Dober mesec dni po začetku graditve hitre ceste na Koroško v Gabrkah, se kažejo orisi o graditvi hitre ceste tudi na
Koroškem. Cesto najbolj nestrpno čakajo v Mežiški dolini, Ravne so namreč gospodarsko središče regije. Potem ko je
minister Jernej Vrtovec podpisal prednaložbeno zasnovo za hitro cesto na Koroško od Otiškega vrha do Holmca, naj bi s
tem potrdil, da se tretja razvojna os ne bo ustavila v Dravogradu, ampak bo šla vse meje z Avstrijo na Holmcu. Cesto v
Mežiško dolino pa naj bi začeli graditi čez 6 let. Več Metka Pirc.
METKA PIRC (novinarka)
Korošci vseeno upajo, da bi uspeli cesto v regijo speljati že vsaj kakšno leto prej. Ne bodo se namreč zadovoljili s tem, da
bi tretjo zgradili le do Slovenj Gradca. Predsednik Odbora za tretjo razvojno os na svetu koroške regije Matic Tasič.
MATIC TASIČ (predsednik Odbora za tretjo razvojno os na svetu koroške regije)
Mi pričakujemo, da bo kako leto prej se začelo, ker smo pač tempirali to izgradnjo, ko se je v tem delu med Velenjem in
Slovenj Gradcem zaključi, bi se morala takoj začeti od Slovenj Gradca preko Dravograda do Holmca, ampak ne glede na
to smo veseli, da je minister podpisal, ker to pomeni nadaljevanje postopkov pri umeščanju tretje razvojne osi.

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

METKA PIRC (novinarka)
Od Slovenj Gradca naprej namreč še nimajo veljavnih državnih prostorskih načrtov. Tik pred sprejetjem naj bi bil med
Slovenj Gradcem in Dravogradom, tisti čez Mežiško dolino pa šele čez 3 leta. V prvi fazi bodo gradili le dvopasovnico.
Vse do Raven bi bila možna razširitev v štiripasovno cesto, a tudi za naprej so možnosti širitve z vidika terena in občin
odprta, če bi se pokazale potrebe, pravi Tasić.
MATIC TASIČ (predsednik Odbora za tretjo razvojno os na svetu koroške regije)
Ker mimo Prevalj po severni strani strani železnice je predviden tunel in v primeru, da bo potrebno kaj več tudi
omogočajo možnosti nadgraditve, ampak v prvi fazi računam, da bo to dovolj, samo naj bo čim prej.
METKA PIRC (novinarka)
Tudi zaradi gradnje v Gabrkah je denimo ena od poti na Koroško in sicer čez Graško goro še vedno zaprta in tako naj bi
bilo še do sredine decembra.
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Energetske prenove
objektov potekajo
virusu navkljub
Andreja

Avtorica:

Šalamun

Tudi letos, kljub virusu SARS-C0V-2, po Sloveniji potekajo energetske prenove številnih projektov. V Mestni občini Ljubljana, kjer naj bi letos kon-

čali drugi paket energetske prenove stavb, so poleti že podpisali pogodbo
za tretji paket, ki je vreden skoraj 15 milijonov evrov (brez DDV).

Povsod

EU

po

stavb,

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

prenoviti

saj

vsaj tri

treba

prenova

vsako

Na

prenove

stavb je za Slovenijo

prelomno prav

letošnje leto.

potrdili celoviti Naci-

Potem

ko

onalni

energetski in podnebni

smo

(NEPN) in

strategije

stavb

do leta

predvidoma

bodo

do konca

v stavbah.

skoraj

učinkovitih

področje

lje, ki

Ta

rabi

bo določal,

da

pre-

energetsko

v Centru

rešitev (CER),

stavb

postavlja

NEPN

za

visoke

ci-

jih bo mogoče doseči zgolj

premišljenimi
k

objavljen

leta

nič-energijske.

pravijo

Kot

prenove

2050), bo

biti vse gradnje in

morale

nove

energetske

2050 (DSEPS

Pravilnik o učinkoviti

nov

energije

načrt

pripravili izhodišča Dolgo-

ročne

tudi

leto

stavbnega

odstotke

področju gradnje in ener-

sklada.
getske

zagotovo

je

siste-

poteka

matična energetska

pristopi in

s

politikami

razogljičenju stavbnega sklada do

leta

»Področje

2050.

in

usmeritve

natančneje opredeljuje DSEPS 2050.
Vizija,
je

ki

jo

znatno

opredeljuje DSEPS
izboljšanje

2050,

energetske

učinkovitosti in zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov pri povečevanju
uporabe

obnovljivih

virov

(OVE)

v
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Mzl pripravlja

celovite

nov razpis za

energetske prenove

javnih stavb
Na

začetku

septembra

je

Ministrstvo

za infrastrukturo (Mzl) objavilo, da
se z namenom
kohezijskih
investicij

pospešitve

črpanja

in spodbujanja

sredstev

predčasno zapirajo

bili 'OJS_2020' in 'ŠJS_2020'

'JOB_2020'.

razpis

njenih aktualnih
razpisa

čenih
ko

sofinanciranja

stroškov

ome-

razpisu

medtem

povabilih

slednja

49 odstotkov,«

upravi-

operacije,

v prihodnjih

bo

nem

»V sklopu

povabil in javnega

je upoštevana še 40-odsto-

stopnja

tna

pova-

ter javni

in jav-

dvignjena na

so zapisali

svoji

na

spletni strani.

Poudarili so,
pospešitve

in

sredstev

stavbah,«

li

so

med drugim

dogodku sredi maja.

spletnem

na

izpostavi-

Poudarili so, da se s tem približujemo neto

pripravi

so

z

namenom
kohezijskih

naložb v

spodbujanja

novi povabili za energetsko

pa je predvidena delna ener-

prenovo stavb

ožjega

getska sanacija z izvedbo posamičnih

torja in širšega

javnega sektorja ter

objektih

ukrepov

javni

energetsko učinkovitejšo

za

stavb do leta 2050, kar naj bi dosegli

rabo energije. Energetska sanacija bo

z ohranjanjem visoke stopnje ener-

izvedena na javnih objektih, kot so

razpis

javnega

za energetsko

prenovo

občin z

dvignje-

sofinanciranja.

Prvi rok

stavb v lasti in rabi

no stopnjo

sek-

za oddajo vlog naj bi bil predvidoma

usmerjenim

vrtci, osnovne šole, zdravstveni domovi,

že letos

novembra, pri čemer bo, kot

načinom ogrevanja v centralizirane

kulturni in športni objekti ter upravne

pravijo

na

sisteme ogrevanja in tehnologije OVE.

stavbe

prenov stavb in

getskih

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

ničelnim emisijam v sektorju

predvidena v 26 objektih, na ostalih 23

da

črpanja

Kot navajajo,

bodo takih spodbud

de-

ležne tako prenove kot novogradnje,
cilj

pa bo,

da

bi v svoji dobi

uporabe

stavbe dosegle skoraj ničelne emisije.

v okviru teh

Da

je energetska

prenov,

stavb,

ki

vo teh objektov je vredna

14,9 milijona

v Resalti,

bo skupaj

prvega projekta energetske

z rezultati

je bil končan leta 2018,

zavedajo tudi v

drugega projekta, zaključenega letos,

ki

občina Ljubljana vsako leto

občinah. Tako bodo na primer letos

Mestna

dokončali drugi paket

prihranila 14.970 MWh energije, pri če-

pre-

nove občinskih objektov v Mestni občini

mer

Ljubljana, znotraj katerega bo novo po-

emisij

bo zagotovila
za

C0

4.383

letno

zmanjšanje

samouprave in dva športna objekta).
julija pa so z družbami Resalta,

Konec

Petrol in

GGE

podpisali

pogodbo za

tretjo fazo energetske prenove občins-

kih objektov. Projekt

se

bo izvajal po

modelu javno-zasebnega partnerstva
in velja

naj

bi

za največjega

Mestna

do zdaj.

V

njem

občina Ljubljana izbolj-

so sklenili za 15

partnerstvo
pa

Aktivni so tudi v občini Brežice, kjer
so

prav tako maja

letos

sklenili

no-zasebno partnerstvo z

jav-

družbama

Petrol in Plistor za izvedbo projektov
celovite in

delne

energetske prenove,

v okviru katere bodo v

ton.

let, projekt

naj bi bil končan še letos.

15-letnem

cesijskem obdobju prenovili
Prenavljajo tudi v Kranju

kon-

Sredi maja je pogodbo o javno-za-

je

vredna okoli pet

sebnem partnerstvu za projekt celovi-

zaradi nje pa naj bi

te prenove izobraževalnih ustanov

za

Zlatem polju (gre za pet stavb) s

na

Petro-

lom in njegovima partnerjema (Domplan

Kranj

in

podpisala tudi

Gorenjske

15 javnih

objektov, od tega 10 celovito. Prenova

elektrarne)

Univerza v Mariboru.

Gre za skoraj 4,8 milijona evrov vreden

dobrih

308

izpuste C0
za

2

milijonov evrov,
na

leto prihranili

tisoč evrov in zmanjšali

za 485 ton letno.

prenovo na razpisu

Občina je

Ministrstva za

infrastrukturo pridobila 1,8 milijona
evrov

evropskih

sredstev iz kohezij-

skega sklada. Tudi energetska preobjektov naj bi bila končana

49 javnih

projekt, za katerega bo ministrstvo za

nova teh

objektih. Celovita energetska prenova je

izobraževanje namenilo dobre tri mi-

še v tem letu.

šala energetsko učinkovitost v

1,7 milijona evrov

2

dobo dobilo 11 objektov (štiri osnovne
šole, trije vrtci, dva objekta lokalne

lijone evrov, od tega

in

prenove,

energetske

povabilih

kohezijskih sredstev. Javno-zasebno

DDV.

porabijo ogromno energije, nujna, se

številnih slovenskih

aktualnih

razpisu.

gospodinjstev. Celotna naložba v obno-

Kot poudarjajo
prenova

in javnem

naj bi na leto prih-

Mzl, ta nadomestil no-

rok po

ranili toliko energije, kot jo porabi 274

evrov brez

Milijonske naložbe

vembrski

Ukrepi, ki jih bodo izvedli

MOL.
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Površina: 1.344 cm2

Za čistejše načine prevoza

od nekaj sto do nekaj
deset milijonov evrov
Avtor: Marko Krašnja

Slovenske lokalne
prometnega
načinov.

razvojnih
prostora

skupnosti

se

vse

bolj

zavedajo pomena

celostnega

načrtovanja m spodbujanja uporabe trajnostnih potovalnih

Številne občine

si na področju trajnostne

programov zastavljajo
za pešce

prednostne

mobilnosti v načrtih

naloge, kot

so

in kolesarje ter optimizacija in integracija

povečanje

javnega po-

tniškega prometa. Za ukrepe, programe oz. naložbe v infrastrukturo namenjajo od nekaj sto tisoč do nekaj deset milijonov evrov, odvisno od ve-

likosti občine. Rezultati večletnih vlaganj

se že

kažejo.
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!Vidmar,
]
■

M

tarka

sekre-

ciljem njihovega oživljanja, pri tem pa

za ves

Skupnosti občin Slovenije,

vedno več površin namenjajo trajno-

pešce tako

stnim oblikam mobilnosti.

li

generalna

pravi, da na področju trajnostne

mobilnosti in e-mobilnosti, kar je del

ob-

čina Murska Sobota zaključuje z obno-

pametnih mest in vasi ter digitalizacije v

vo

občinah, zaznavajo vse večje povpraše-

prometni režim,

vanje po celovitih,

in kolesarji imeli prednost,

s tem

več varnosti.

bodo po-

ki jih občine

integriranih rešitvah,

ne morejo same naslavljati.

»Na primer enotne

vozovnice ali sistemi

pa

sicer tako najmlajšim

B

izbirati med

in invalidom, pa tudi slepim

od

javnega, za-

bovidnim, za katere bodo namestili

sebnega ali kombinacijo obojega. V svo-

posebne

jih okoljih vzpostavljajo izposojevalnice
koles,

bodo pešci

Kot poudarjajo,

želi od točke

do točke

s katerim

sebno pozornost namenili ranljivim
skupinam, in

A

središča in vzpostavlja

mestnega

mobilnosti kot storitve, kjer uporabnik

različnimi možnostmi,

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

Mestna

tudi električnih, prizadevajo si za

talne

in sla-

taktilne označbe.

Tudi v občini Kočevje zaključujejo

motorni promet. Površine
trenutno

obsegajo

oko-

hektarjev. Z novimi mostovi

12

za

in

preurejenimi nabrežji, ki so postali še
privlačnejši za

pešačenje, so skrajšali

razdalje pešcem. Med ključne

pe prometne politike
tev kakovostnega

za

ukre-

vzpostavi-

javnega prostora

središču mesta na

v

uvrščajo tudi

MOL

preureditev dela glavne prometnice

-

Slovenske ceste v pešcem, kolesarjem

in

uporabnikom mestnih

prijaznejše območje. Kot
so se

avtobusov
poudarjajo,

po uvedbi spremenjenega pro-

s celovito rekonstrukcijo Roške ceste,

metnega režima

sisteme delitve avtomobilov, vzpostav-

ki je prav tako prinesla

tracije črnega ogljika znižale za kar 70

ljajo park&ride sisteme, polnilnice za

za

pešce in

nove površine

kolesarje.

središču mesta nastala

mestnih središčih imajo

prednost pešci
V zadnjih

letih so številne občine

pristopile k urejanju mestnih središč s

Na

deli

Mestni občini Ljubljana (MOL)

izpostavljajo ekološko cono

dišču mesta, ki

je leta 2007

z zaprtjem starega

hrup.

Občina Krško v mestu Krško, ki ga

ekološka cona
V

šest decibelov

se je zmanjšal tudi

pa

V

tej cesti koncen-

odstotkov, za približno

električne avtomobile in še bi lahko
naštevali,« pravi Jasmina Vidmar.

na

v srenastala

mestnega

jedra

reka

Sava, načrtuje

izgradnjo peš

mostu preko reke z Vidma do starega
mestnega jedra,

ki bo

lesarje dva dela

mesta

občina je

ena prvih v Sloveniji,

hkrati

za

pešce in ko-

povezal.

Krška
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Pametni projekti tudi na
področju mobilnosti
Na ravni
kaj

nastalo

kar

ne-

projektov

tudi

na

je

občin

pametnih

področju

trajnostne

predvsem

izkazali

se

mestnih občinah, evropski
ljudske

Slovenske

skem

izpostavi

polnilnih

vozila, tako
bile

tudi,

podeželju.

liko drugačen način

mestu

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

na

-

opozarja

voznike, da so prišli v prostor, ki ga je
treba

na področju

Zavoda

storitve

opravlja

več načrtov za medmestne in

in spodbujanju kolesarskeMestna

Sobota si tako trenutno dobrih 21

milijona

omrežja

mi naselji in sosednjimi
uspeva

s pomočjo

občinami,

ki-

ki jih podeljuje

Mestna

kar

sofinancerskih

nih več kot

Eko

kilometrov kolesarskih

poti. Ljubljana je že tretje leto uvrščena

na

lestvico

prijaznih

20

mest

kolesarjem najbolj

na svetu.

tudi prenova

mesto, Dunajske

Kolesarsko

vpadnic

v

in Tržaške ceste,

v

dveh

okviru katerih bodo uredili tudi nove
površine

za

pešce

CTN

in kolesarje

ki svoje

po več slovenskih

mojo pobudo

so začeli

z Občino Krško, kjer

še pove

delom zelo

Bogovič.

A. Š.

uporabnikov izposoje

6,8

koles. Trenutno je v

uporabi 35 koles na

Občina Krško postavila prvi števec

področju

Na

občini Krško

osmih izposojevališčih,

kolesarskih poti so v

metrov

vo,

ter

tudi na novo urjenem

letos s pomočjo evrop-

skih sredstev zgradili dodatnih
kolesarske

poti

na

P+R

števec kolesarjev v občini.

pripravljajo na širitev

Senovem,

avtomatskega sistema

Seno-

izposoje koles, in sicer s

V zaključni

štirimi novimi postajami.

fazi je izdelava projektne dokumentaza

zavo

parkirišču. Letos se

750

na kateri so postavili tudi prvi

in

cije

infrastrukturo še širijo, trenutno poteka

in sofinanciranje iz

ki povezuje Krško, Brestanico in

sklad.

občina Ljubljana ima ureje300

Sopotniki,

približno 300 aktivnih

kolesarjev v občini

želi

sredstev celostnih teritorialnih naložb,

na

V Krškem imajo

15 milijonov

milijona evrov.

nadgraditi s povezavami s primestni-

ji

podatkih MOL ocenjena

občina Murska

lometrov kolesarskega

pro-

starejših

med

evrov; predvidena lastna udeležba 8,5

Večina občin je zelo aktivna pri

ga prometa.

Po

vrednost projekta znaša

primestne kolesarske povezave

urejanju

projekte

katerimi je tudi razvoj trajnostne mo-

deliti s pešci in kolesarji.

bilnosti.
Vse

zadovoljni,«

mehanizma ce-

lostnih teritorialnih naložb (CTN),

Na

»Ko

mobilnosti,

so uporabniki z njihovim

kolesarske infrastrukture

izvajajo tudi v sklopu

povezave zaprevoza.

izmed takšnih je tudi

s sodelovanjem

prostor dodatno ozelenili. Izboljšave

neko-

s horizontalno

in

prevozov

En

veliko

na področjih

izpostavil

projekt

občinah.

-

imamo

o trajnostni

posebej

ki so

infrastruktu-

javnega

in

stovoljnih

samem

da

vozil

rabe

govorimo

ki predvsem v

kolesa,

priložnosti

sebnega

in

izgradnjo

za električna

električna

re. Verjame

skupne

kot

električne avtomo-

del turistične

razvojnih

bi

postaj

za

kot za

postala

v Evrop-

Bogovič

za razvoj trajnostne

e-mobilnosti
mrež

v večjih
poslanec

stranke

parlamentu Franc

prednostno

koles,

izposojanja

projektov

ki so

uveljavlje-

Poleg

in e-mobilnosti.
nih

mobilnosti

medmestno kolesarsko pove-

med občinama Krško-Kostanje-

vica na Krki, za dnevne migracije

bodo

za

katero že pripravljajo projektno

uredili kolesarsko povezavo Videm-

dokumentacijo. Lani so ob zaključku

Brestanica skozi Sotelsko. Direkcija

gradnje krške obvoznice uredili tudi

za

infrastrukturo načrtuje daljinsko

kolesarsko povezavo Senovo-Kozje,

kolesarsko

povezavo

mimo Vipapa

preko novega mostu do Žadovinka.
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- sistem

Izposoja koles

BicikeLJ po

ki

izposojo koles,

jih

in nadgrajujejo.

širijo

prednjači

vsekakor

njihov samopostrežni sistem
soje

BicikeLJ

ki je sistem razvila,
uporabi. V

po

Ljubljani

prvi

je

izpo-

družbe,

podatkih

po

na

svetu

povprečju kolesarji

vsako

v

uporabijo kar

kolo

osemkrat vsak dan. Obstoječo mrežo
postajališč

62

razširiti

z

že

nameravajo

devetimi novimi postajabi jih namestili

tudi prihodnje leto.

V

si

roku

treh

od septembra 2017,

ko je bil v

Krškem vzpostavljen sistem brezplačizposoje koles,

ne

postajah s 75 kolesi, od tega

je kar 30

uporabi 35

sojevališčih,
P+R

koles na
tudi na

parkirišču.

Letos

osmih

uporabe javnega prevoza.

Murski

V

Soboti

goča lažjo dostopnost do zdravniške

Prav

tako na Ptuju, kjer so uredili parkirišče
P+R z navezavo

na brezplačno izposojo

oskrbe, brezplačne

na

-

Souporaba vozil

Avant2Go

niki.

v

Murski Soboti in Ljubljani
Nekatere občine so se

odločile

tudi za sistem

souporabe

tem

temelji na uporabni-

Avant2Go

ških vzorcih mobilnosti, ki

vozil. Sis-

kažejo, da

lastniško vozilo v povprečju kar

pa

tem

Od

sta 2020

92

lastniku ves čas

prostovoljci v občini Krško

so

opravili 1.462 prevozov za skupno 265
uporabnikov. Od

mesec, prevozili

V

v

Ljubljani

13.809

kilometrov in

je v območju za pešce

središču potnikom vsa-

mestnem

kodnevno brezplačno na voljo šest

urjenem

nadomešča lastništvo, stroške mobil-

električnih vozil Kavalir,

po podatkih

nosti posameznika zniža tudi za več

janju storitev prevoza

vlakec Urban.

Mestna

občina

Murska Sobota vzpostavila v letu 2015,

50

odstotkov.

Avant2Go

uporab-

in

zanje pa plačajo

ga razširili z

Ta

način

le, ko jih uporabljajo.

souporabe

med

drugim

novimi postajami in kolesi ter nadgra-

poteka tudi v Mestnih občinah Murs-

ka Sobota in Ljubljana. »Izjemno smo

imajo osem postaj za izpo-

sojo, 42 koles, od tega 16 električnih.
poudarjajo na Občini, ob tem

tenzivno širijo in pripravljajo cestno

inin

ponosni,

da

je

bila

prijazno

MO

mesto

750.000

na

Na

pravijo na

je tudi

Ptuju

poskrbeli

pri izvauporab-

so

starejše občane

za

z vzpostavitvijo

storitve

prevoze po opravkih.

Po

mestu brezplačno z

Novem

Rudijem in Leonom

občina

Mestna

Novo

mesto

že dve

leti za gibalno ovirane in starejše ponuja brezplačne prevoze z električnim

Ljubljana.
je uporabnikom v

avtomobilom Rudi, letos so vzpostavili

Murski Soboti pripravila nižje mini-

tudi sistem brezplačnega

malne cene najemov, kar je omogo-

mestnem

prevoza

čila podpora nekaterih avtomobilskih

nim vozilom Leon, poimenovanim

družb ter same

olimpioniku Leonu

malne cene najemov, kar

rska Sobota in

je omogočila podpora

darskih družb.

Mestne

občine

Mu-

posameznih gospo-

družb ter same Mestne
občine Murska Sobota in

posameznih gospodarskih družb.

prevoza

obiskovalcem mesta

-

množične

občanom in

tako v kratkem

načrtujejo uvedbo Mestne kartice, ki

skrbjo za ranljive skupine
Za

Štuklju. Kot še do-

načinov približati

oblike javnega
s

po

dajajo Novomeščani, želijo v prihodnje
na vrsto

Trajnostna mobilnost z roko v roki

po

jedru z brezplačnim električ-

pripravila nižje mini-

nekaterih avtomobilskih

na

električni turistični

ki jim omogoča brezplačne

Šoferko,

v kategoriji

svetu

prebivalcev,«

Ekipa Avant2Go

bnikom v Murski Soboti

razgla-

šena za drugo souporabi vozil najbolj

do

Ekipa Avant2Goje upora-

Ljubljana

LPP

na klic

lja električne avtomobile Eurban,

uporabljajo vozila, ko jih potrebujejo,

dili.

Kot

2020

opravili 704 ur prostovoljskega dela.

telefonov rezervirajo, aktivirajo

Danes

v letu

so

povzroča stroške. Souporaba vozila, ki

novimi postajami.

pa so

tega

opravili 337 prevozov, povprečno 42 na

in sicer

2019

do konca avgu-

januarja 2018

voljo pa

in

tem

področju sodeluje z Zavodom Sopot-

nikom omogoča, da preko pametnih

2018

do javnih

prevoze

itd.

avtomatskega sistema izposoje koles,

v letih

omo-

Krška občina že dve leti

kot

s štirimi

starejšim

ustanov, trgovinskih centrov

koles Pecikl s štirimi postajami.

Občine Krško pripravljajo na širitev

Soboški Biciklin je

vzpostavili

so

ki

izpo-

novo
se

lastnega

ki ga nameravajo še nadgrajevati.

odstotkov vsega časa stoji neupo-

je

nimajo

in imajo omejene možnosti

prevoza

sistem Prostofer,

rabljeno, pri

izposoj. Trenutno

njene starejšim, ki

vili sistem javne izposoje koles Kolu,

in skupno

6.200

občine so tako vzposta-

Številne

nov.

Kočevju so lani vzposta-

V

septembra 292 aktivnih uporabnikov

v

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

sredine

imajo do

je vzpostavljen na petnajstih

električnih.

let

zastavili cilj sto postajališč.

Vse

Novomeški avtomatiziran sistem
GoNM

socialno izključenostjo starejših obča-

vile sisteme prevozov na klic, name-

kolesarje.

za

letos

lišči, prav toliko naj

so

in privlačnejša

vsako leto

Tu

pojasnjujejo,

Kot

MOL.

vožnja s kolesi varnejša, udobnejša

bo

Občine so v večini uredile sisteme
za

infrastrukturo na način, da

prometno

uporabi prvi v svetu

številne slovenske občine je

bo

prinesla

enostavno plačevanje

in

značilna razpršena poselitev, ki ote-

upravljanje

žuje zagotavljanje mobilnosti z javnim

plačilo parkirnine, pregled voznega

potniškim

prometom, hkrati se

vsem podeželje

pred-

sooča z naraščajočo

mobilnosti, kamor sodijo

reda in nakup mesečne vozovnice prek
aplikacije za pametne

telefone.
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GOSPODARSKI

-

=

.-.

tehnologijo

Razvojno-tehnološke

ŠTAJERSKA

GOSPODARSKA
ZBORNICA

rešitve recikliranja odpadkov za
prehod v krožno gospodarstvo
Marinič, koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo, Štajerska gospodarska zbornica

Dr. Dragica

Zavedanje pomena visokotehnoloških in inovativnih rešitev na področju razvoja izdelkov,
recikliranja ali ponovne uporabe različnih vrst odpadkov oz. uporabe sekundarnih surovin je ena izmed prioritet aktivnosti po sprejetem Akcijskem načrtu SRIP
Krožno gospo-

-

darstvo v 3. fazi delovanja.

Poudarek

je na

znanja

gospodarskih

cij

in

organizacij,

nevladnih

v verige

vrednosti

trejši

vstop na

času

zelo

in

nomski,
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trajnostne,

in

kjer

kjer so

skave

izmed

SRIP-Krožno

ni

odpadkov

dogovoru,
gospo-

prihodnost.

kot 33 %

vseh

gradbenih

prioritet

Evropski

v

gradbenem

plinov,

sektorju

gradbenih

izdelkov

stavb, znaša

odpad-

tako EU

kot

več

razi-

so

gospodarstvo.

toplogrednih

novi

gospodar-

usmeritve

povzroča

sektor

tu

v EU

na področju

ena

v novem

preobrazbi

na

Upoštevajoč

kov

kroeko-

zelenem

sektor: več

odpadkov

treba
in

krožno

za trajnostno

Gradbeni

hi-

in družbeni vidiki. Vsi

Evropskem

darstva

je

se

zelene

upoštevani

načrtu za

je poudarek

in

kriznem

nepredvidljiv

tem

se zaokrožujejo

Akcijskem
stvo

lažji

je v tem

ki

Pri

okoljski

ukrepi

povezujejo

čim

spremenljiv,

rešitve,

žne

institu-

družb, tudi

ki se

za

trg,

turbulenten.

usmerjati v

ti

sodelovanju

Gradbe33

%

uniji.

pri

Ker

porabnik

surovin,

in

ob-

%.

pa

izraba

tudi
je

del,

bo

verig krožnega
rušenja,

13

na
je

razvojnem
Zavod

za

(ZAG), z enim
Cinderela.

Dr.

področju

gradbeništvo

Slovenije

poudarila

FU

spodarstvom

od

projektov

Projekt

prihajajočo

se

H2020

osredotoča

intenzivnejšo

na

urbano

ordinatorica

Nigrad,

bistvenih

d.

urbanega gradbeništva

se počasi

razvijajo

industrijskih

izbranih

frakcije iz

težke

odpadkov

25 %

naprav.

na

projekta

Cinderela,

sodelovanje

Maribora

V

primerih

enem

mestu

sledljivost

proizvoda)

podporna
tudi

surovin
bistveni.

so

orodja,

ki

v slovenskem

projektu

tudi

razvijamo t.

na slo-

i. storitev

CinderOSS (angl.

OSS

stop shop).«

vodja
in

ZAG

izpostavila

partnerjev

na
One

Pranjič,

Mauko

in

pre-

in

gradbeništvu.
venskih

lahko

večja
do

krožno

je gradbe-

velikih količin

močna

in

prehoda v

prihranki

prav tako

%

iz

porabnik
okoljski

dobavnih

nujno

d.

so

dokumenti

»Poleg tega

odpadka

zmanjšal

materiale

gradbenem

stebrov

podpora,

čistilnih

oddelka za

izmed

gospodarstvo:

ništvo

strateški

snovi (od

100 %

Alenka

je eden

in

z evropskimi, gradbeništvo pa

Digitalna

blata

SRIP

se ostanki

krožni

politike

da so prisaj so slo-

odlične,

mo-

%

okoljskih vplivov urbanega

članov

v

in

vplive vzdolž vrednostnih

iz

jih

ki

v Sloveniji

ložnosti

okoljske

20

delave komunalnih

vidnejših

preden

bo oblikovan

za

Projekt Cinderela za zmanjšanje

izmed

surovin,

Mauko Pranjič ocenjuje,

Dr.

usklajeni

s prehodno

surovin

odprte priložnosti

Številne

venske

kaskadna

v gradbeništvu.

projektu
ki

ru-

nekaterih komunalnih

kritičnih

odpadkov,

Eden

industrijskih,

primanjkuje,

porabijo

velik

z recikli-

pomembna

navedenih

ekstrakcijo

in

gradbeništva

nastalih

darskih

odpadkov,

V

proizvodnji

gradbeništvo

gradbenih,

Ocena

v

je

ranjem

Evropi

vseh

ustvarjenih

ter gradnji

5-12

kot

gradnjo.

koje

z go-

družbo

kot

enega

Fit Media, d. o. o., član SRIP-Krožno gospodarstvo, je v soorganizaciji s SRIP izdal priročnik
'Prehod v
življenjski

trajnostno
cikel

gradnjo in

stavb'.

projekta.
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Sevnica

-

zeleno

sprejetih prostorskih načr-

v okviru

kar precej, med njimi

tov
cone

doživetje ob Savi

Savski cesti v Sevnici, na Radni, v

ima

Sevnica

geografsko lego

strateško

v

dolini

reke Save, ki od nekdaj predstavlja pomembno prometno,
komunikacijsko in razvojno os. Je med dvema večjima sre-

na Blanci.

in

Krmelju

Občina

poslovne

hidroelektrarni Boštanj, na

pri

Pomembna kmetijstvo in turizem
Pomembna gospodarska panoga
je tudi kmetijstvo. Pokrajinski mozaik

diščema, Ljubljano in Zagrebom. Skozi občino poteka železniška proga Zidani Most-Dobova, pomembna evropska

sestavljajo obdelana polja, pašniki,

v Sevnici pa je večje vozlišče železniškega

jarje, poljedelce in živinorejce pove-

transportna pot,

sadovnjaki in vinogradi. Kmete,

sad-

zuje sevniška kmečka zadruga.

tovornega in potniškega prometa.

pomembnejša panoga

Vse

staja turizem v Sevnici
razvijajoči

se

turistični destinaciji.

Nudimo veliko priložnosti za
prostega časa

življanje

-

privoščiti

pre-

planinstvo,

pohodništvo, kolesarstvo,

kulturnih in

po-

kot v novi,

ogled

naravnih znamenitosti,

si je mogoče kulinarično

in enološko razvajanje.
Edinstvene zelene dogodivščine,

ki jih

ne

gre zamuditi, so zbrane na

spletni strani www.visit-sevnica.com.
Vabljeni, da vas z

novostmi aktivno

seznanjamo preko družabnih omrežij.
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In

če še niste

bonov,

izkoristili turističnih

vabljeni, da

jih namenite za

doživetja v Sevnici.

mestu

V

so locirane upravne

javnosti, med

njimi

de-

Občina, upravna

in

prijazen odnos

prostora,

do vseh

deležnikov

močno vplivajo na razvoj
obrtnikov. Možnosti za

enota, okrajno sodišče, policija, geo-

podjetij in

detska uprava, Zavod za zaposlovanje.

poslovno gradnjo je v občini Sevnica

Sevnica pa je središče občine tudi v
gospodarskem in

obrtnem pomenu.

kraja in občine v svet nosijo uspe-

Ime

šna, tradicionalna sevniška podjetja,

ki tvorijo industrijo lepega. Izdelujejo
najlepše kopalke in perilo, elegantno

in klasično stilno pohištvo, kakovostno

in udobno obutev.

Gospodarska razvitost

je poleg

urejenega okolja, dobrega standarda
delovanja javnih služb in

splošnega

socialnega ugodja eden ključnih
meljev

te-

kakovosti življenja občanov.

Ukrepi, kot so proaktivno prostorsko
načrtovanje,

komunalno opremlja-

nje, skrb za ugled občine kot

celote
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Občine z večjim deležem

kmetijskih zemljišč
so v izraziti prednosti
Avtorica: Nina

Šprohar

»Slovenija lahko pri optimalnem trajnostnem razpolaganju z naravnimi

viri doseže 222-odstotno samooskrbo s hrano,« verjame dr. Matjaž Glavan, strokovnjak z Biotehniške fakultete.
vsakim hektarjem pozidanega njivskega zemW m

Ijišča

izgubimo poten-

cial za pridelavo šestih ton pšenice,
osmih

koruznega

ton

in

krompirja

ton

20
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vsakim hektarjem
nika

zrnja, 35

solate na

ton

leto;

z

pozidanega trav-

izgubimo potencial za pridelavo

krme za

1,5

kar je

krave,

letno,«

mleka

litrov

9.000

posledice

izgubljanja

kmetijskih zemljišč ovrednoti dr. Matjaž Glavan z Oddelka za agronomijo
na

Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
kot kaj lah-

Zato je boljše vprašanje,
ko

z ohranjanjem kmetijskih zemljišč

pridobijo občine, po njegovem
nju to,

mne-

kaj lahko pridobijo prebivalci in

še posebej kmetovalci v teh občinah.
»Naloga občin je zagotavljanje primer-

nih pogojev
Z

za

delovanje.

življenje in

ohranjanjem kmetijskih zemljišč pa

prebivalci zagotovo pridobijo
področjih,« trdi
nakupa

lokalne

Glavan

hrane,

-

na več

možnost

pridobi

tudi

»Država se je v tretjem od sed-

mih krovnih horizontalnih ukrepov

V Ljubljani

in Mariboru krepko pod

povprečjem

iz Strategije

za

izvajanje resolucije

Glavan opozarja, da so kmetijska

o strateških

usmeritvah razvoja slo-

zemljišča osnovno sredstvo za obstoj

živilstva do

kmetijstva. Občine z večjim deležem

kmetijstvo z možnostjo ekonomske-

venskega kmetijstva in

ga razvoja in večje dodane vrednosti,

leta

pridobi turizem s krepitvijo lokalne go-

la za ohranjanje rodovitnosti tal in

strukturo,

stinske ponudbe in z značilno urejeno

proizvodnega potenciala kmetijskih

pridelavo (namakalni

zemljišč,«

sistemi, izvedene komasacije zemljišč)

kmetijsko

krajino, in celo

narava, saj

2020

zavezala, da bo poskrbe-

pravi sogovornik in

trajnostno obdelovane kmetijske povr-

da to zajema tudi varstvo

šine predstavljajo pomemben habitat

zemljišč

za

živali in rastline.

njem

pred

trajnim

namembnosti.

doda,

izgrajeno infra-

kmetijskih zemljišč in

ki omogoča učinkovitejšo

kmetijskih

so

zato, kot pravi,

spreminja-

ti.

»Vsaka

in osuševalni

v izraziti prednos-

občina bi

morala

narediti

analizo prehranske varnosti, preden
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»Z

hektarjem

vsakim

njivskega
tencial

zemljišča

po-

za pridelavo šestih ton

pše-

nice, osmih

koruznega

ton

krompirja

ton

pozidanega

izgubimo

in

ton

20

zrnja, 35
solate

na

leto; z vsakim hektarjem pozidaneizgubimo

ga travnika

pridelavo

litrov mleka

9.000

ce

izgubljanja

ovrednoti

za
je

kar

letno,« posledi-

kmetijskih
Matjaž

dr.

delka za agronomijo

zemljišč

Glavan z OdBiotehniški

na

v Ljubljani.

fakulteti

kmetijska zemljišča strate-

so

Da

potencial

1,5 krave,

za

krme

ška dobrina,

ki

jo je

treba varovati za

zagotavljanje nacionalne neodvis-

nosti,

menijo

pa

kmetijstvo,

Ministrstvu za

na

in prehrano

gozdarstvo

(MKGP), kjer pravijo, da gospodarsko

stabilnost kmetijskih

gospodarstev

izboljšujejo s finančnimi podporami,

davčno politiko, poe-

prilagojeno

začne odločati o pozidavi
zemljišč,«

poudari. Že

v evropskem

projektu FP7

2014

so

FOODME-

pripravili izračun, katere občine

TRES

največji porabniki hrane in katere

so
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kmetijskih

leta

izvesti komasacije kmetijskih zemljišč
namakalne sisteme.

in zgraditi

Prav tako

aktivna je, kot dodaja sogovornik, sosednja občina Ormož, pohvali

sistem Kalce-Naklo. »Občina že snuje
širitev obstoječega sistema, ki

ganju z naravnimi viri doseže 222-od-

pridobiva iz Krke,

pri občinah Ljubljana
pri

bolj

nah

ta

strani

hribovitih

pa

in Maribor

ter

in

gozdnatih
od

50.

imajo pretežno

obči-

Slovenije izjemno visok
so

in gradnjo novega

kmetijske

ravninskem delu na desnem

celotnem

bregu občine Krško, ki bo vodo pridobidodaja Glavan.

val iz Save,«

vztrajno zmanjšuje
Po podatkih

605.000

njihov

če ima država drugačne načrte

zidave

primeri slabih

odnos

praks?

in prehrano

»Negativen

do varovanja kmetijskih

zemljišč

šuje.
jih

zemljišč,

uporabi, a

hektarov v

obseg zaradi
in zaraščanja

intenzivne

obvarovati

skušamo

budami

lastnikom

in z

prepoznala kmetijstvo

in tako napolniti občinski proračun

izvajanje

občine so se torej pri ohranja-

širijo gospodarsko obrtne cone, sta-

izvajanjem

nju kmetijskih zemljišč najbolj izkazale?

novanjske soseske in trgovske centre

lež kmetijskih zemljišč, ugodne lastnosti
tal

in

podnebne

razmere

ter dostopen

na

nova

in

nova kmetijska

zemljišča,«

prometa in
ukrepov

nih operacij,«

zmogljivosti

občine

nosilcu

še

tako

dobre

namene

vodni vir razvojna prednost,« odgo-

pri varovanju kmetijskih

varja Glavan. Kot

jim to ne pomaga, če ima država druge

se

primer dobre prak-

izpostavi občino Gorišnica,

zemljišč, pa

je že

načrte pri gradnji
re

ali spodbujanju zasebne iniciative,

letih

ki

močno vplivajo na krčenje obsega

prednost

jim je

kmetijstvo.

V zadnjih

jajo nova

20

uspelo na velikem delu občine

ter z

agrar-

dejavnosti na

letih

se

prilagajamo

na

ter

dohodek

kme-

prinašajo

in

ustvar-

mesta. »V zadnjih

zanimanje

zato na tem

na svoji

kmetije

delovna

državne infrastruktu-

zgodaj ugotovila, da je njena razvojna

zakupa

v okviru

zatrjujejo. Spodbujajo

dodaten

dejavnosti
ki

določanje

tijah, saj te omogočajo boljšo izrabo

opozarja strokovnjak. Doda, da imajo
lahko

spod-

tal, zagotavljanje obdelanosti,

tudi dopolnilne

so velik de-

s

ustreznim

upravljanjem, ki vključuje

da

se
po-

vztrajno zmanj-

rabe

jih zaveda,

jih

»Pred trajnimi spremembami

je opaziti domala v vseh občinah, ki v

»Kar nekaj se

hek-

od tega

želji povečati svoj

gospodarski vpliv

(MKGP)

v Sloveniji okoli 676.000

tarov kmetijskih

Še tako dober namen ne pomaga,

Pa

Ministrstva za kmetijst-

vo, gozdarstvo

Gorišnica kot razvojno prednost

Katere

dopol-

kmetijah.

Obseg kmetijskih zemljišč se

je

potencial za

ugotovili.

na

na

drugi

Po

občine na severovzhodu in vzhodu

samooskrbo,«

vodo

imamo

nižji

odstotek

Vendar je

hrano.

nilnih dejavnosti

pa tudi

pri optimalnem trajnostnem razpola-

samooskrbo s

in možnostjo številnih

mom

občino Krško, kjer deluje namakalni

največji proizvajalci. »Slovenija lahko

stotno

računovodskim siste-

nostavljenim

dopolnilne

za

kmetijah

področju

povečuje,

intenzivneje

zakonodajo,«

uradni spletni

še

pišejo

strani.

kmetijskih zemljišč.
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Površina: 1.784 cm2

župani in županje
večinoma zadovoljni
z letošnjim letom
Avtorici: Andreja Šalamun,

Vesna

Bizjak

Spomladi, ko seje začelo širjenje koronavirusa SARS-C0V-2, še ni bilo povsem jasno,

li

kaj

v posameznih

tega morali
si

vse

bo

to

potegnilo za sabo. Preverili smo, kako so se odzva-

občinah,

kaj jim je povzročalo največ težav, ali so zaradi

prekiniti ali celo opustiti določene projekte

ter

predvsem, kaj

obetajo od prihodnjega leta.
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Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
ureditev dela Lilekove in Gubčeve

projekte, hkrati pa že razmišljamo

ulice, na

o

obrobju

zgradili

mesta

sistem vozlišča P&R, razširili

Občine

skupaj

koriščenju evropskih sredstev

Nepremičninami

z

(naložbe v zdravstvo in dolgotraj-

..

no

a

Epidemija ni zaustavila projek-

izvedbe.

mobilnost, krožno gospodarstvo),
digitalne transformacije (široko-

smo se z

rok

izzivi zelo dobro soočismo,

da

imamo veliko

na

pasovna omrežja in digitalizacija
občin) in

drugih ukrepov z

učinki

so

v lokalnih okoljih (poslovne cone,

pomoč

turizem, železniški promet, razvoj-

podjetij,

priskočiti

ljudem v stiski,

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

EU

bo rebalans proračuna,

pripravljeni

ki

poleti smo objavili

ne osi). Pripravili

smo seznam

oko-

tudi razpis za spodbujanje gospo-

li

darstva v primerih naravnih nesreč

omenjenih področij. Katere od njih

ali izjemnih dogodkov

..

in širše, je bilo leto naložbeno zelo

nje leto

živahno

evrov vrednega projekta

Eksperimentalno

zelene

(okoljska infrastruktura, trajnostna

posameznikov in

odprli smo Tehnopark

oskrbo), krepitve

ponekod

čeprav so izvajalci

li. Dokazali

Celje, zaključili

na

sko sosesko v Dečkovem naselju

Potreben

-

sodelovale pri

lahko

področjih okrevanja po pandemiji

nekoliko podaljšali

dela v občinski upravi

Celje

bodo

novo stanovanj-

tov,

»Kljub epidemiji, ki je spreme-

finančni perspektivi

naslednji

in projektih, ki jih želimo prijaviti.

sistem za izposojo koles KolesCE,

smo začeli graditi

nila način

smo

ovem

Prihod-

bomo poleg 16,6 milijona
v Dečk-

naselju nadaljevali številne

potencialnih projektov z vseh

60

bomo lahko prijavili, še ne moremo napovedati, saj

pravne podla-

ge za črpanje evropskih sredstev
še niso pripravljene.«

Denio Zadkovič, župan Občine Piran

dodati, da je bila letošnja poraba
domačih turistov nižja kot tista,

ki

so jo v preteklih

letih ustvarjali

pretežno tujci. Kljub

sorazmerno

uspešni turistični sezoni bo

lem

letu

dično
takse

manj

manj

turistov in

pobrane

kot prejšnja

leta.

v ce-

posle-

turistične
Vse

to bo

nedvomno vplivalo na občinski
naložbeni potencial. Občina kot
taka je sicer v preteklosti dobro
izkoriščala evropska

»Leto

2020

zaznamovala
SARS-CoV-2,

je

med

drugim

epidemija virusa

ki je vplivala tako

na

družbeno dogajanje kot gospodarstvo.

Povzročila je izpad prihodkov

občini Piran in

hkrati lastnikom

poletno sezono na račun
priprav na epidemijo
njem

tako imenovane varne cone

uspešno rešili
vlogo

so

pri

-

tem

tero

in sobodajalcem. Kljub

ukrepov pristalo

smo

zelo pomembno
odigrali

še turi-

stični boni. Verjetno bi marsika-

hotelov, gostinskih zmogljivosti
temu

dobrih

in ustvarja-

turistično podjetje brez teh
v stečaju. Velja

sredstva,

je bilo z njihovo pomoč-

marsikaj

jo narejeno

na področju

je, promocije
trajnostne

kohezi-

istrske kulinarike,

mobilnosti, ribiških

pristanišč in sanacije carinskega
pomola

v Piranu. Glede načrtov za

prihodnje

leto ostajamo zmerno

optimistični, saj imamo v pripravi

številne projekte.«
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Aleksander Saša Arsenovič,

Olga Karba, županja Občine Ljutomer

župan Mestne občine Maribor
»Leto

oce-

2020

kot zelo us-

njujem

pešno, saj skrbimo
za

čim kakovostnej-

še življenje občanov

in

obiskovalcev,

hkrati
tiste

pa

izvajamo

naložbe, ki so

pri občanih prepoznane kot prioritetne.

Letos smo

izvedli za

okoli pet milijonov
evrov naložb.

Ener-

getsko smo sanirali vrtec v Ljutomeru, Osnovno
»Kljub

nam

je uspelo reorganizirati

šolo Janka Ribiča Cezanjevci in

in prilagoditi delo novim

razmeram. Osredotočili

Mala

smo se

epidemiji

na preprečevanje širjenja okužbe Covid-19

in blaženje posledic epidemije
Sklad za pomoč in

ustanovili smo

v Ljutomeru

Cankarja

Osnovno šolo
Slavka Osterca

športno dvorano pri

in

Ljutomer. Zgradili

OŠ

Ivana

kolesarsko

smo

povezavo Ljutomer-Cven, kolesarsko stezo po

in reševanja, povezali pomembne deležnike in

nasipu

vzpostavili enoten sistem komuniciranja. Ves

ci, saj želimo v prihodnje povezati Ljutomer

čas

reke Ščavnice proti naselju

Cezanjev-

pa smo skrbeli tudi za nemoten potek projektov.

z

Tako je v teku za 27 milijonov evrov projektov

Ormož pripravljamo projektno dokumentacijo

(od

za

tega je

17,3 milijona

sredstev). V letu
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-

razvoj, okrepili sile zaščite

Nedelja, Glasbeno šolo

nepovratnih

bo teh projektov še za 47

2021

milijonov evrov, od katerih
17 milijonov.

bo Evropa prispevala

Ustanovili smo Javni holding Mari-

bor in v njem združili
smo

evropskih

javna podjetja, oblikovali

novo Partnerstvo

za

Pohorje,

v katerem

se

Biotermami Mala Nedelja. Skupaj z

ureditev turistične kolesarske povezave Je-

ruzalem-Svetinje.

bo

Občino

Gre

za

edinstven projekt, ki

vseboval elemente umirjanja prometa

celotni trasi tri kilometre dolge ceste, in
čitev interesnih turističnih točk, ki
le turiste in jih zadržale dlje

na

bi

tem

na

dolo-

privabiobmočju.

združujemo z okoliškimi občinami. S Strategijo za

Načrtujemo tudi

Pohorje

od obstoječe kolesarske povezave v Radomerju

smo naredili velik razvojni

korak

k preboju

Pohorja. Ena vidnejših sprememb je obnova Glav-

nega trga
mesta pa

in Koroške

Nova

'dnevna soba'

je le del razvoja vizije povezati življenjski

prostor Drava
s

ceste.

z

mestnim parkom in zaledjem ter

celovito prometno ureditvijo mesta

enakopravnost pešcev in

kolesarjev v

omogočiti
primerjavi

proti

Čaka nas še ogromno dela. Ureditev Dravske

Stročji vasi.

Ponosni

smo

iz Ljutna

pro-

jekt Turistična zadruga Prlekija, katerega cilj je
povezovanje

ponudnikov in

lokalne ponudbe,

kot nosilci znaka Zelene sheme slovenskega
turizma

Destination

Green

bomo

vzpostavili

promenade, v katero sodi celovita obnova Lenta. V

tudi v zaključnem postopku izdelave elaborata
turistične obvestilne signalizacije

teku so tudi obnovitvena dela na Vojašniškem trgu
vrtu. Velik zalogaj sta Center Rotovž

in Zdravstvena postaja Tezno, kjer računamo

proti

ponudbo trajnostnega zelenega turizma, smo pa

z motornim prometom.

in v Ljudskem

skupnosti Stara Cesta in

krajevni

omera

kolesarske povezave v smeri

na

Optimistično

..

zremo v prihodnost.

Priprav-

ljamo načrte za naslednji dve leti s poudarkom
na

izgradnji nove poslovne cone, stanovanjske

večjo angažiranost države. Optimistično še v tem

soseske v Stročji vasi, energetski sanaciji pre-

mandatu upamo na dokončanje zahodne oziroma

ostalih občinskih objektov, izgradnji

južne obvoznice. Na podlagi študije izvedljivosti

vrtca

v prostor umeščamo tudi predor pod mestom, ki

izgradnje

predstavlja cenejšo možnost od severne obvozni-

infrastrukture,

ce,

ki bi povezala vzhod-zahod.«

pri Osnovni

prizidka

šoli Mala Nedelja, dokončanju

prostorov

za

mlade,

vodovodov,

izgradnji cestne

kanalizacij in še

mar-

sikaj drugega.«
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Peter Škrlec, župan Občine Sveti

Erik Modic, župan Občine Komen

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

»Leto
ki

»Leto,
ni

bilo

kot

izteka,

se

uspešno,

tako

saj

si želeli,

bi

je zaznamovala
epidemija

vsem

razmere

Nadaljevali
potrebe

občinskega

na območju
Slovenske

tem

ni

povezanih

bilo.

sofinan-

cerska

žavnih

razvoj

cestno

infrastrukturo.

in ureditev objekta

v

za

obrata, veliko truda in

partnerstva (ORP)

je prizadela

kriza

športa, kulture,

povezave

pred-

delovanja društev in s
saj teh

letos skorajda

pripravljamo

prvo branje

epidemije

v

povprečju

časa

za

odpravo
je

letu 2020

sijskih sredstev
zagotovilo
Kljub

epidemiji

in sicer tako

bilo s projekti,

frastrukturo, lotili se bomo

ureditve travnate športne

javnosti

in

Jurovski Dol, ena

naložbe

v letu

pomembnejših

naložb v prihodnjih

va oziroma razširitev vrtca
J. Hudalesa
malega

jurovski

in šolskih prostorov pri OŠ

Dol. V luči spodbujanja

gospodarstva

Turistično

letih je tudi dozida-

načrtujemo

turizma in

v letu 2021

projekt

prireditveni prostor v Jurovskem Dolu.«

fo-točke o

tra za

starejše

komunalne

in

srečo

na

naložb.

število

2021

Naturi

šoli

in

so:

2000

težav je

vključenost

udeležencev.

Krasu

Največje

ureditve

nove šolske kuhinje

Komen,

dnevnega

občane

v Komnu

in

naprave

in-

v štanjelskem

ureditev

čistilne

tako

90 odstotkov

aktivno

izgradnje

v

občine.

Največ

zaključek

na

in

prejetih konce-

izpeljali

lahko

ki so zahtevali

večje

širjenja

finančno poslovanje

smo

gradu, zaključek

v Osnovni

iger

zmerno.
namenili

povprečnine

izpad

naslova

za

delovnega

njenega

Povišanje

projektov

površine v Športnem parku

večjih in

iz

stabilno

bilo

svojega

zajezitev

nevtraliziralo

naložbam,

in-

za

posledic.

zastavljenih

v komunalno

odstotkov

20

ukrepom

iz
dr-

skladov

je

občine

in

občine. Vpliv

zaradi epidemije

da smo

za leto 2021, velik del sredstev namenjamo
cestno kot

delovanje

na

Ocenjujemo,

proračuna

v

sredstva

evropskih

vlagali

raznih aktivnosti,

Na Občini trenutno

obsežna

na

naložbe;

Območno razvojnega

vsem področje

koro-

smo

režijskega

gorice. Zdravstvena

pridobiti

največ

smo vložili v projekt Kolesarske

napora pa

nam

uspelo

načrtovane

smo tudi gradnjo

uspešsaj

je

izpeljali

smo

dokaj

leto,

no

je

epide-

pred-

Ne glede

navirusa.

miji

ga

2020

kljub

bilo

cen-

nadgradnja

v Štanjelu.«
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Polona Kambič, županja Občine Semič

Tilen Klugler, župan Mestne
občine Slovenj Gradec

»V

kljub

smo

2020

razmeram

demijo, bi

naložbe letošnjega ob-

lahko ocenil kot dobro.

činskega proračuna. Ob-

V

činski praznik

okto-

smo začeli izvajati ne-

bra smo letos praznovali

katere najpomembnejše

28.

poseben način. Želeli

smo

naši

letošnje leto

mestni

naložbe, ki

priti občanom blizu,

občini

bodo v pri-

hajajočih desetletjih po-

v prav vsako hišo. Tako smo

membno zaznamovale

posneli kratek film, v katerem smo predstavili naj-

razvoj in preboj lokalne

pomembnejše pridobitve leta in dobitnike občinskih

skupnosti. Epidemija nas je nekoliko omejila v dru-

priznanj

žabnem smislu, sicer pa delo

Ta

ter ga predvajali

novi pristop je bil

preko sodobnih medijev.

med občani lepo sprejet, in

čeprav smo proslavljali vsak pri sebi, smo

in služb

poteka

okolju niti

ne odstopa posebej od povprečja večjih mest, občani

bo

2021

uprave

nemoteno. Epidemiološka slika v našem

bili pove-

zani v srcih. Najpomembnejša naložba v letu

pa ukrepe upoštevajo. Obžalujemo, da nismo mogli

ureditev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave in

izpeljati načrtovanih prireditev, ampak zagotovo bo

pločnika v vasi Podreber vse do odcepa za vas Oskor-

zanje še čas, ko

šnico. Pomembne naložbe so še center za mehansko

njem letu bomo nadaljevali začrtano časovnico, blok

in biološko obdelavo odpadkov, prenova centralne

neprofitnih stanovanj bomo predali namenu, bazenski

poslovilne vežice v Semiču, sprememba operativ-

kompleks pa gradili naprej. Obeta se nam začetek

no prostorskega načrta (OPN).

Prvič bodo izvedeni

projekta ultrafiltracije pitne vode in vodovoda, začeli

participativnega proračuna

pa bomo tudi aktivnosti za pridobivanje projektov in

projekti, ki

so

jih preko

predlagali in zanje glasovali občani neposredno.«

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

izvzamemo epi-

»Če

izvedli vse načrtovane

na

jim vliti optimizma, priti

letu
kovid

zajezimo širjenje okužb. V prihod-

sredstev za nekatere druge prihodnje pridobitve.«

Peter Dermol, župan Mestne občine

Velenje

potekajo po načrtu in usmerjeni smo

že v pripravo projektov za novo fipovprečja. Zagotavljati hočemo de-

nančno perspektivo. Pridobili smo

lovna mesta, ki bodo prinašala višjo

več

dodano vrednost in višji zaslužek,

zaključujemo z

kolesarskih

povezav,

izgradnjo novega

projekte (evidentiranih jih imamo

Velenjskem jezeru, obnavljamo Sta-

na tej

400

milijonov evrov).

ro Velenje. Kljub

izpadu prihodkov v

Imenovali smo tudi delovno skupino

proračunu zaradi zdravstvene krize

za civilni nadzor nad

se zadolžujemo za

načrtovanim so-

namene

naložb.

sežigom odpadkov v Termoelektrarni

Pohvalimo se lahko, da imamo daleč

Šoštanj, saj se odpira veliko vprašanj,

največ naložb na število prebivalcev.

na katera pričakujemo utemeljene

danem odpuščanju v Gorenju, zato

km

prireditvenega odra in prostora ob

bomo

že za več kot

soočeni še z informacijo o napove-

20

osnovi pripravili

zato

»Ob začetku epidemije smo bili

kot

in

V prihodnosti

bomo dali še večji po-

strokovne odgovore. Slišati se mora

udarek gospodarskemu razvoju in pre-

glas ljudi, ki v tej dolini živimo.

strukturiranju regije. Nadaljevali bomo

Pomemben

korak je zasaditev

delo za dostojno življenje posameznika

smo spoznali, da se moramo preobli-

prve

kovanja na gospodarskem področju

razvojne

lotiti

Gradec), čeprav bo do zaključka pre-

izgradnjo novih stanovanj

teklo še kar nekaj časa.

večje na-

skupnega sinergijskega in medgene-

ložbe iz mehanizma celostnih terito-

racijskega sodelovanja za prihodnost

rialnih naložb in tudi manjše naložbe

našega mesta.«

nemudoma. Oblikovali smo

operativni program,

v katerem

smo

identificirali potrebe in si postavili
jasne cilje, ki

nas bodo dvignili

iz

lopate

delu

3.

s posebno skrbjo za ranljive skupine,

osi (za del Velenje-Slovenj

pripravili bomo strokovne podlage za

na severnem

Vse

..

Želimo

si
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V zadnjem programskem

obdobju občine niso izkoristile
vseh evropskih sredstev
Avtorja:

Andreja Šalamun. Samo Kranjec

Podlage za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev v prihajajočem programskem obdobju (2021-2027)

so

občinam. Kot pravijo

še v pripravi, zato
v

ni mogoče napovedati, koliko sredstev bo na voljo
Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK),

bodo programski dokumenti za to obdobje osredotočeni na prioritete, kot so na primer zeleni energetski prehod z razogljičenjem, varovanje okolja in odzivanje na podnebne spre-

membe, razvoj vzdržnega in vključujočega sistema dolgotrajne oskrbe in številne druge.

pojasnijo na SVRK. Gre za mehanizme
Dogovor za razvoj

regij (DRR), Celostne

teritorialne naložbe (CTN)

in

Lokalni

ga vodi skupnost (CLLD), v

razvoj, ki

okviru katerih

lokalne

skupnosti same

skrbijo za postopek izbora naložb.

Izkoristili 66,4 odstotka

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

odobrenih sredstev
občine doslej v ce-

Kot povedo, so
lotnem
2020

programskem

obdobju

izkoristile dobrih

234

sredstev oziroma 66,4

evropskih

stotka odobrenih sredstev.
iz državnega

so

kaj

2014-

milijonov

več kot

proračuna

V

letu

od2020

prejele ne-

milijonov oziroma 13,3

47

odstotka odobrenih sredstev.
»Kakovost bivanja občanov zvišu-

izvajajo drugi

'J (Ji

jl>3nrfwM»Trryff

jj

| lSHef |

in programi,

tudi projekti

jejo

področju protipoplavnih

na

Direkcija

RS

za

ukrepov

SVRK

s pristojnimi

mini-

kohezijska sredstva lahko

izkoristijo

strstvi skrbi za izvajanje Opera-

različni tipi upravičencev, med kateri-

tivnega programa za

mi

evropske

izvajanje

kohezijske politike 2014-2020

so tudi občine. OP

namenskih sredstev za občine

(OP), ki je podlaga za koriščenje 3,068

ampak lahko

milijarde evrov iz Evropskega sklada

svojimi

za regionalni razvoj,

ne javne razpise

Evropskega

so-

kot

pravni subjekti

s

ministrstev,

oziroma

v okvir treh mehanizmov,

jih vključijo

da do vključno leta

namenjenim

»Evropska

te

kot take,

projekti kandidirajo na različ-

cialnega sklada in Kohezijskega skla2023.

ne predvideva

lokalnim skupnostim,«

poplavne
-

na

pore-

Gradaščice, Protipoplavna urediSelške Sore, Zagotovitev

tev porečja

skupaj

jih

vode izvaja projekte,

kot so Protipoplavna ureditev
čja

ki

upravičenci. Na primer

varnosti v porečju

Območje
področju

DARS

izvaja

Meže z Mislinjo

SVRK

in

in drugi;

mobilnosti upravičenec
projekte, kot so AC Dra-

ženci-Gruškovje
Murska

Drave

Sobota

gradnja obvoznic

in

in

Krško,«

dodajo, da

povedo

na

imajo prebivalci

veliko koristi tudi od naložb v podjetja

in programe Zavoda

za

zaposlovanje.
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zorijo. Za

soočanje z epidemijo

posledicami epidemije je SVRK na

za prilagajanje

spletnih straneh tudi objavil tolma-

spremembam in

trenutnih potreb za

Za naslavljanje

lažjega soočanja

s

čenje, ki

odpravo njenih posledic se bodo upo-

podaljšanja projektov in dopušča ne-

rabila tudi sredstva evropske kohezij-

koliko

ske politike. »Financirani bodo pred-

zaradi vpliva epidemije.

ukrepi

na področju trga

talnega

večjo fleksibilnost pri

ra-

izvajanju
■

In

kaj

nas čaka v novem

skem obdobju

Podlage

sredstev so še v fazi priprave, zato

še ne do-

bo za občine na voljo.
SVRK, pa

vpliva tudi

da epidemija Covid-19
na

izvajanje nekaterih

občinskih projektov.

»Ustrezno

prilagaja dinamika izvajanja

se

za

■

trajnostno upravljanje z

naravnimi viri in zagotavljanje
javnih dobrin;

na nas■

trajnostna akvakultura in ribištvo.

prehod v inovativno družbo

pametne
■

in v naslednjih letih

pomemben generator gospodarske

■

predelava hrane;

na primerjalno prednostnih

Pomembno je, da se projekti ne usta-

2020

pravijo na

področjih v okviru strategije

ječih projektov in potrjevanje novih.

delu leta

pridelava in

bodo programski dokumenti

to obdobje osredotočeni

odporna in konkurenčna

■

lednje prioritete:

obsto-

vijo ali prekinejo, saj bodo v drugem

Kot

izključenost;

povezljivost s poudarkom na
železnicah;

ni

mogoče napovedati, koliko sredstev

obstoječi projekti v izvajanju.
Priznajo,

■

koriščenje evropskih kohezijskih

deljena sredstva OP in prilagajajo že

jih ogrožata revščina in

socialna

program-

2021-2027?

za

preusmerjajo

zagotavljanje dostojnega

ljudi, ki

naštejejo na SVRK in dodajo, da se
namen

razvoj vzdržnega in vključujočega

življenja in družbene vključenosti

podpore gospodarskim subjektom,«

v ta

izboljšanje

sistema dolgotrajne oskrbe;

Koliko sredstev bo na voljo

IKT za potrebe digi-

izobraževanja in na področju

globalnim

zaposljivosti;
a

dela,

izboljšanja kapacitet v zdravstvu,

ziskav in razvoja,

a

nekoliko olajšuje možnosti

soočanje z epidemijo Covid-19 in za

vsem

a

»Načrtujemo, da

bodo nekateri

ključni občinski projekti upravičeni

specializacije;

zeleni energetski prehod z

tudi do sredstev evropskega svežnja

razogljičenjem družbe;

za okrevanje

varovanje okolja in odzivnost

Načrt za okrevanje in odpornost, ki

in odpornost. Nacionalni
bo

aktivnosti v državi in bodo na ta na-

na podnebne spremembe s

podlaga za koriščenje večjega dela

čin neposredno naslavljali

poudarkom na ureditvi odvajanja

razpoložljivih sredstev, je v pripravi,«

in čiščenja voda;

še povedo na SVRK.

odpravo

posledic epidemije Covid-19,« opo-

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

namen

in spretnosti

znanja, kompetence

Evropska sredstva tudi za

'

Prejeta sredstva po posameznih vsebinski prioritetah oziroma prednostnih naložb OP:

'iini linnu'

mjs

rsss

issa

"tSsSf*

2.450.000

1.960.000

473.626

378.901

473.626

378.901

324.900

259.920

0

0

0

0

8.057.927

5.142.339

4.758.766

3.045.650

960.254

683.331

91.613.620

33.571.049

72.931.702

24.827.826

29.125.093

10.334.306

180.986

90.495

158.425

79.214

158.425

79.214

Spodbujanje podjetništva

43.365.686

27.867.828

23.539.947

15.859.570

3.169.916

2.376.054

Trajnostna mobilnost

55.039.419

35.180.624

36.591.974

24.561.934

15.723.956

10.675.112

okolje

82.498.873

45.214.465

47.623.737

29.490.915

16.529.524

10.372.656

248.131.011

201.781.645

157.039.030

133.217.829

14.400.725

11.949.468

7.036.630

3.742.177

3.938.300

3.126.423

740.230

592.267

53&mo52

asaAapg*!

1

1

iii

Biotska raznovrstnost
Cestna

razvojna

infrastruktura 3.
os - obvoznica

Slovenj

i

•

*

*

Gradec*

CLLD

(lokalni razvoj)

Energetska

učinkovitost

Internacionalizacija
srednjih

Urbano

Vodni

malih

podjetij

sektor

Zdravstvena

in

in socialna

infrastruktura

stapnama

tajosum
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Površina: 1.539 cm2
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Občine pričakujejo
učinkovitejše podporno

okolje za izvedbo

projektov
Avtor:

Marko Krašnja
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S pomočjo evropskih sredstev občine izvajajo predvsem projekte s področ-

ja trajnostne mobilnosti, skrbi za starejše, varovanja okolja (s poudarkom
in čiščenju odpadnih voda), turizma, podjetništva ... Kot

na vodovodih

generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar,

pravi

pri črpanju evropskih sredstev pričakujejo predvsem učinkovitejše podizvajanju projektov, poenotena pravila

porno okolje pri

glede poročanj,

boljšo informacijsko podporo procesom in medresorsko usklajenost.

Ljubljana: S projektom odvajanja

Krško: Z evropskim

pomočjo 385.000 evrov evrop-

in čiščenja odpadne vode do

denarjem tudi do novih

skih sredstev odprli prvi Pod-

rešitev dolgotrajne oskrbe

jetniški inkubator v Posavju.

69

evropskih milijonov

Mestna občina Ljubljana (MOL)
je

bila

v

2007-2013

perspektivi 2007-2013

v sodelovanju z

strukturne naložbe izkoristila

javni-

raj

v skupni vrednosti

milijonov evrov in pri

251

in

evropskih

evrov

državnih sredstev.

26
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no

2014-2020

jeli
88

pravico

ostalimi

tem

večjih projektov; številni se še

in turistične ponudbe ob Savi,

Med temi so pilotni

za povečanje lokalne oskrbe s

oskrbe

svežimi sladkovodnimi ribami,

izvajajo.
projekt

dolgotrajne

pa so doslej uspeš-

in pre-

do črpanja približno

milijonov evrov evropskih in

15

lo izkoristiti

največji kohezijski projekt tega

je uspe-

1,7 milijona evrov

evropskih sredstev. V zaključ-

ni

fazi

je ureditev centra

za

za

za

katero pričakujejo

160.000

na krški

na Občini Krško,

so podali vloge za

kupili prvi

pridobitev

ribomat

tržnici in med drugim

tudi revitalizirali ribnik Resa.
večjimi

Med

infrastruk-

turnimi projekti je za
občino večjega

evrov evropskih sredstev.
Kot pravijo

ozaveščanje mladih o zdravi

prehrani,

dnevno varstvo starostnikov,

milijonov evrov državnih sredstev.
Kot

vskimi občinami in

partnerji izkoristili sredstva za

MOST, za katerega jim

148 milijonov evrov,

v

razširitev ribolovne, športne

kandidirali za projekte, skupaj

vredne

so

drugimi posa-

per-

milijonov

evrov, v novi

LAS

projekte

sodelovanju z

spektivi pa so že izvedli nekaj

s

V aktualni finančni perspektivi

za infra-

sko-

izkoristila več kot 121 milijonov
evrov

26,6 milijona

Skozi

je v prejšnji

finančni perspektivi

mi podjetji in zavodi uspešna
projekti

Občina Krško

krško

pomena iz-

gradnja

krške obvoznice. Od

skupne

vrednosti 14,3 mili-

finančnega obdobja navajajo pro-

evropskih

jekt Odvajanje in čiščenje odpadne

va Dogovora za razvoj regij za

investitor prejela 8,7 milijo-

vode

sredstev iz naslo-

jona evrov je DRSI kot

glavni

vodonosnika

projekte odvajanja in čiščenja

na

Ljubljanskega polja, vreden sku-

odpadne vode v porečju spo-

Uredili so še

paj

dnje Save z

ob železniški postaji Krško in

na

111

območju

milijonov evrov, pri čemer

delež evropskih sredstev znaša
69 milijonov

milijonov. S
stopnjo

evrov, državnih pa 12
tem projektom

bodo

priključenosti na kanaliza-

cijo povečali

kar na

98

odstotkov.

S

1,4 milijona

evrov

vrednim evropskim deležem
kolesarski povezavi

evrov

zgradili

evropskih
P

+

R

sredstev.
parkirišče

kolesarsko povezavo

Kr-

Brestanica-Senovo. »Trenutno

ško-Sotelsko-Brestanica in

potekajo aktivnosti pridobiva-

Krško-

nja soglasij za

ter za

Krško

Kostanjevica
je skupaj

sofinanciranjem iz mehanizma ce-

posavskimi

lostnih teritorialnih naložb (CTN) z

topilo

z

na

Krki.

ostalimi

občinami

pris-

k skupnemu projektu

mestne

med Krškim
na Krki,

ureditev med-

kolesarske

povezave

in Kostanjevico

pri čemer pričakuje-

10,8 milijona evrov evropskih in 2,7

Učinkovito čiščenje odpadnih

mo

milijona evrov državnih sredstev

voda za ohranjanje vodnih

naši občini 2,5 milijona evrov

pa bodo izvedli projekt

virov; uspeli

Galerija

Cukrarna, skupaj vreden 23,2 mi-

ti

lijona evrov.

195.500

137.397

jim je izkoristi-

evrov

od

skupno

evrov. Septembra so s

za

del kolesarske poti v

od skupno 4,7 milijona vrednega projekta,« še dodajo na
Občini Krško.
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Kungota ureja vaški trg s tržnico

in kolo park
Kungota

z nekaj manj kot

pet tisoč prebivalci

občini

trenutno izvajajo

V

dva evropsko

podprta projekta,

in

sicer so se posvetili ureditvi vaškega
trga s

tržnico Plintovec

206.435

evrov,

121.099

evrov

v vrednosti

od tega

pomočjo

s

sredstev.

evropskih

Hkrati pa gradijo kolo park v
nji Kungoti

v vrednosti 78.723

Zgor-

evrov,

od česar sofinancerski delež znaša
51.766

evrov.

Hkrati pripravljajo pro-

jektno in naložbeno dokumentacijo
za

kolesarske poti Kungo-

gradnjo

ta-Maribor,

čemer prav

pri

pričakujejo podporo

iz

tako
kot

Evrope,

povedo na Občini.

V Novem

mestu

si v treh letih

obetajo še 12 milijonov
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V Novem

mestu, kjer trenutno s

pomočjo evropskih sredstev poteka
drugi del ureditve mestnega jedra,

Gradišče

zaključujejo tematsko pot

Marof in

ureja-

drevored,

Kettejev

jo pa

tudi stanovanja na Glavnem

trgu,

so

Največji evropsko podprt projekt
Kočevja vodovod SORIKO
pravijo na Občini Kočevje,

izvajajo dva večja evropska

dveh letih

iz

mehanizmov državnih sredstev

in

projekta, in

in

pomočjo 1,34 milijona evrov evropskega

evropskih

v preteklih

za

sredstev

strukturno

Kot

sicer gradijo Podjetniški inkubator Kočevje s

kohezijsko politiko izkoristili prib-

lesarske povezave v mestu Kočevje.

ližno

evrov

12,6

milijonov evrov. V načrtu

imajo večje predvsem infrastrukturne projekte, kot so brv in
pot Loka-Kandija,
pot

kolesarska

brv in kolesarska

Irča vas, kolesarska povezava

kolesarska

ska-Bršljin, regionalna

povezava

Novo

Dr-

mesto-Straža, regi-

onalna kolesarska povezava

Novo

Novo

mesto-

vodovod SORIKO,
letu.

S

ki

se

nadaljuje

letos

projektih, saj so prenovili
večgeneracijski

KOLU.

prostor Srce

kujejo še približno

12 milijonov

evrov

LAS

trgovino Zakladi Kočevske.

Trenutno tečejo trije projekti, podprti z evropskimi sredstvi. »S projektom

'Ena kapljica

lahko reši

svet'

ozaveščamo

pravilnem ravnanju z odpadnim oljem; za namen

in projekt Varcities.

evropskih sredstev.

so tudi pri

soseske in vzpostavili lokalno

deželje naše

projekte v

največji

in v naslednjem

Uspešni

o

letih priča-

Kot

otroško igrišče v Kidričevi ulici,

bomo uredili zbiralnike odpadnega olja.

te

ko-

pomočjo kohezijskega sklada so vzpostavili oziroma

razširili sistem javnih koles

Šmarješke Toplice-Škocjan, projekt

Za

nove

je vreden 4,1 milijona

in je sofinanciran v višini 3,2 milijona.

poslovno-industrijske cone Cikava

prihodnjih dveh oz. treh

in

evropsko sofinanciran projekt izpostavijo večletni projekt

mesto-Mirna Peč-Trebnje, regionalna
kolesarska povezava

Ta

denarja

mesto'

'Po-

bomo oživljali vaška središča, s

pro-

jektom 'Romska kultura zate in

kulturo in

projekta

projektom

zame'

pa

S

približali

romsko

izobraževali romsko skupnost,« še dodajajo na

Občini Kočevje.
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občin v skupni

12 pomurskih

evrov (od

bodo prejeli 1,2

projekt izgradnje vodovodne

lijona evropskih sredstev),

infrastrukture

mestnega središča

občina Murska Sobota je

Mestna

na

evrov

mi-

prenova

v višini 5,5 milijo-

in pričakovanim evropskim

v tej finančni perspektivi že zaklju-

sofinanciranjem 3,8 milijona evrov,

čila nekatere večje projekte,

dograditev ustreznih

kot

je

prostorov

v

izgradnja regijskega promocijskega

zdravstvenem domu Murska Sobota

Pomurje v višini 4,8

v višini 625.185 evrov (300.000 evrov

centra

Vrata

v

milijona evrov (od tega 2,6 milijona
sredstev), in

evropskih
IN
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tega

NATURE,

s katerim

projekt GO
so pripravili

evropskih sredstev),
stne

in

komunalne

izgradnja ce-

infrastrukture v

obrtni coni v višini 1,3 milijona evrov

zelene turistične programe v zavaro-

(pričakujejo dober milijon

vanih območjih narave za trajnostno

skega denarja), urejajo kolesarske

in doživljajsko predstavljanje

povezave v dveh fazah v vrednosti

ne

dediščine v višini okoli

evrov

in

s pomočjo

940.000

340.000

Sicer

narav-

evrov

1,3 oz. 2,8 milijona

evrov, širijo

evrop-

mrežo

sistema izposoje koles Soboški bi-

v tej

cikl, vključeni so v projekt izgradnje

občini trenutno poteka kar nekaj

manjkajoče vodovodne infrastruk-

evropsko

ture za

evropskih

so

sredstev.

pa

podprtih projektov,

kot

ureditev odprtih zelenih javnih

površin

na južnem delu Soboške-

ga jezera

v vrednosti

1,7

milijona

dvanajst pomurskih občin v

skupni vrednosti 39 milijonov evrov,
od

tega za

murskosoboško občino v

višini osem milijonov evrov.
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Spodnje Podravje gradi
regionalne kolesarske povezave

Na Mestni občini Ptuj
zaključenimi

med že

projekti te finančne

perspektive izpostavljajo predvsem
projekt Spominski park v vrednosti
1,2 milijona

evrov, ureditev

mestne

tržnice v višini 6,2 milijona evrov,
ureditev kolesarskih

povezav na Ptu-

ju v vrednosti okoli 420.000

evrov,

ureditev avtobusnih postajališč,

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

ureditev površin za pešce in kolesarje

in

na

Gregorčičevem drevoredu

1. fazo prizidave z rekonstrukcijo

in energetsko sanacijo
v vrednosti

OŠ

Mladika

nekaj manj kot milijon

ju v skupni vrednosti
evrov,

milijona

v višini 5,5 milijona evrov, prav tako

pri čemer bodo izkoristili 7,4

poteka ureditev površin za kolesarje

15,2

milijona evrov evropskih in 1,8 mili-

na

Rogozniški cesti ter revitalizacija

tre-

jona državnih sredstev. Dobrih deset

Stare

nutno s pomočjo evropskih sredstev

milijonov evrov vreden projekt od-

pripadajoči ulicami, slednja v vred-

poteka gradnja regionalnih kolesar-

vajanje in čiščenje odpadne vode na

nosti

skih povezav za zagotavljanje trajno-

območju Ptujskega polja (II. faza) bo

bodo izkoristili dobra dva milijona

mobilnosti v Spodnjem Podrav-

iz kohezijskega sklada sofinanciran

evrov evropskih sredstev.

evrov.

stne

Kot dodajajo

na MO Ptuj,

steklarske in Vrazovega trga s

3,6 milijona

evrov;

od

tega
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Na področju ravnanja z

odpadki še veliko izzivov;
a s premiki v pravo smer
Avtorica: Barbara Rudolf

Epidemija virusa SARS-C0V-2 je za kratko obdobje rešila odvoz neprevzete odpadne komunalne embalaže in postavila nova pravila za ravnanje s

komunalnimi odpadki iz gospodinjstev, v katerih so okuženi z virusom.
Na drugi strani pa se občine še naprej soočajo z najrazličnejšimi izzivi in
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Prebivalec
514 kg

je v letu

Slovenije

v povprečju

2019

proizvedel

komunalnih odpadkov,

in gostincev,

70 trgovcev

ki kupcem ob nakupih plastičnih vrečk
ne ponujajo več,«

povedo na Občini.

občini se tako pojavljajo vedno

V

nova odlagališča, tudi zaradi migracij.

Ključen

izziv

na

področju ravnanja z

je tako

Lani je Ljubljana dosegla 69-ods-

odpadki je tudi zaprtje odlagališča v

največ komunalnih odpadkov nastalo

totni delež ločeno zbranih odpadkov.

Mozlju (kjer je zdaj zbirni center), saj

pre-

»Dobre rezultate dosegamo s pomoč-

so v celoti odvisni od odjema konce-

jo kakovostnih

sionarjev, kar povzroča težko načrto-

kg več kot v letu 2018. Lani

19

v občini Trzin, in
bivalca,

in sicer

V

sicer

898

v občini Osilnica,

najmanj pa
277 kg

kg na

prebivalca.

na

Murski Soboti največ težav pri

V

se

Mestni

občini Murska

od vrat do vrat za štiri vrste

vanje in obvladovanje stroškov ravnanja z odpadki. »Zato smo pripravljeni

mesta pa smo na

Sobota

69

lokacijah vgradili

termična obdelava in soproizvodnja
toplote in električne energije, seve-

8.700

zabojni-

kov vseh velikosti in za vseh pet vrst

ločevanju odpadkov pri

odpadkov,« povedo in dodajo, da so

dobri rezultati tudi odsev stalnega

žav je še vedno v večstanovanjskih

nadgrajevanja infrastrukture, sodob-

se slabša tudi

nega in trajnostno naravnanega Re-

povzročiteljih;

objektih. Iz leta

v leto

struktura odpadkov.

»V

največ

procesu ob-

delave nastajajo težave pri sortiranju

iskanje drugih rešitev, kot je

nadomestili približno

te-

izvirnih

tudi na

podzemne zbiralnice, s katerimi smo

pri obveščanju o

soočajo z izzivi

pravilnem

storitev zbiranja od-

komunalnih odpadkov, v središču

padkov

sortiranju odpadkov

gijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO)

Kako ravnati z odpadki iz
gospodinjstev v času epidemije?
V

komunalnih službah po Slove-

Ljubljana ter raznovrstnih in

niji vse, ki ste okuženi s korona-

številnih aktivnosti, s katerimi sledijo

virusom SARS-CoV-2 ali sumite

njem, kar povečuje strošek. V praksi

načelom trajnostnega razvoja in ude-

na

ugotavljamo, da gre za težavo, ki

janjajo krožno gospodarstvo v praksi.

bej skrbno ravnate z odpadki in

proizvajalcih,« pojasnijo na Občini

Kočevje išče rešitve ob zaprtju

inštituta za javno zdravje.

in dodajo, da je

trenutnega odlagališča

tudi težave z reciklira-

odpadkov in

bo treba rešiti

nova
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tržnici, ter že

pri

izvoru, torej

trenutno

zakonodaja, ki

naj

jo
pri

v pripravi

se držite priporočil

■

bi to uredi-

občini

V

Kočevje

področju

na

la. Podobno se slabša tudi struktura

urejanja

kosovnih odpadkov. »Predvsem pri

Komunala Kočevje, ki pa

akcijah

zbiranja

odpadkov občani

med kosovne odpadke odlagajo tudi
druge odpadke, kar povečuje stroške
ravnanja z odpadki in
odlaganja. Zato
nja kosovnih

bo

tudi količine

ureditev zbira-

odpadkov

eden izmed

pomembnejših izzivov v prihodnje,«
zaključijo

Občini.

na

odpadkov aktivno
ne

deluje

očistite površine, ki se jih

le temeljnih nalog, temveč v tesnem

pogosto

sodelovanju z Občino

velik pouda-

leto

pipe umivalnikov ipd.).

organiziramo veliko

prostovoljsko čistilno akcijo

Očis-

■

je v preteklih

in rokavice,

letih iz narave odstra-

nilo že več kot

500

prestolnica z največjim deležem

pravilnega in

ustreznega

ločeno zbranih odpadkov

odpadkov.

Občani

ter odpadke od

čiščenja prostorov je treba

odpadkov.

ton

Osebne odpadke, kot so
uporabljeni robčki, maske

timo Kočevsko, v okviru katere se

z odpadki, možnostih

odložiti v plastično vrečo za
odpadke in jo, ko je polna,
tesno zavezati. Vsebine vreč

odlaganja

ne tlačite

imajo možnost

in

se

odpadkov

občina Ljubljana občane

brezplačnega odlaganja odpadkov v

po odlaganju v vrečo ne

trajnostnemu nači-

zbirnem centru Mozelj, proti plačilu

dotikajte več. Zavezano

se oddajajo le

vrečo hranite ločeno vsaj 72

spodbuja k

bolj

življenja. S številnimi družbeno

odgovornimi akcijami

ozaveščajo o

3,5

gradbeni odpadki nad

t na gospodinjstvo

pretirani in škodljivi uporabi plastič-

odpadki, ki

nih izdelkov

vedo na Občini. Dodajo,

za

enkratno uporabo in

jih spodbujajo k zamenjavi plastičnih

temu

in

vsebujejo azbest,«

po-

biti na varnem mestu,

velik izziv še vedno nelegalno

stran

od otrok in živali.

odlaganje odpadkov v naravi; pred-

pridruži tudi vse več zunanjih delež-

odpadki

nikov.

nih,

je pridružila NLB

je zagotovila biološko razgrad-

ljive vrečke za vrečkomat na osrednji

med

mora

vsem

nam

preden jo odložite

ostale odpadke. Shranjena

da je kljub

da se našim aktivnostim vsako leto

se

ur,

gradbeni

vrečk za bolj trajnostne. »Veseli smo,

Vita, ki

dotikate (kljuke,

mize, straniščno školjko,

rek daje tudi osveščanju občanov.
»Vsako

nem ravnanju

Letos

čiščenje površin upo-

čistilna sredstva. Večkrat

izvaja

Ljubljana ostaja evropska

nu

Za

Nacionalnega

rabite vodo in običajna

Občane redno osveščamo o pravil-

Mestna

okužbo, prosijo, da še pose-

je problematično, ker številni

kar

končajo v

jamah in

je potencialno

brez-

nevarno

onesnaženje podtalnice,

za

sanacija

■

Druge gospodinjske odpad-

ke odložite kot običajno, po
vsakem ravnanju z odpadki

in čiščenju pa si roke
ljito

teme-

umijte z milom in vodo.

pa težavna in finančno zahtevnejša.
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da pod pogojem, da tovrstna rešitev

na

ne predstavlja

cioniranih približno

negativnih vplivov na

slabih

nikov,

okolje,« zaključijo v Kočevju.

kamor

m 2 veliki parceli) sta-

bodo

20

zbirnih zaboj-

občani lahko pri-

npr. odsluženo belo tehniko,

peljali

Sistemske rešitve za odpadno
embalažo še ni
Komunalna podjetja so na za-

Kemis na Vrhniki ne sme več

elektronske aparate, manjše količine

četku

opravljati dejavnosti

gradbenih odpadkov, kovinske odpad-

tisoč ton nakopičene odpadne

leta

opozarjala na več

Družba Kemis je 14. oktobra prev-

ke,

leseno embalažo itd.

zela odločbo inšpektorata za okolje

bo

upravljal skupni

koncesionar, ki

ki je bil sprejet konec aprila v

in

pomem-

bo skrbel tudi za sproten odvoz od-

Zakonu o interventnih ukrepih

ben del glavnega objekta Kemisove

padkov, zbranih v posameznih zaboj-

za

ki navaja, da je

prostor,

stavbe na

in da

Vrhniki nelegalna gradnja

nikih.

delu objekta ne sme

zato v tem

15.

oktobra tako Kemis na tej

v najkrajšem času

projektu je predvidena nivo-

lokaciji

da mora Kemis

in

način, da

manipulacijskimi potmi na

ne sprejema več novih nevarnih od-

padkov. »To pomeni,

V

centrom

S

jska gradnja platojev z dovoznimi

več opravljati poslovne dejavnosti. Od

embalaže. Na podlagi ukrepa,

omilitev posledic epidemije

nalezljive bolezni SARS-CoV-2
za državljane

nije

Republike Slove-

in slovensko gospodarstvo

bosta polnjenje in odvoz zabojnikov

(#PKP2), je Ministrstvo za okolje

čim enostavnejša.

Po

podatkih občine

in prostor podpisalo 34 tripar-

Komenda gre za prvi

primer v Slove-

titnih pogodb za odvoz neprev-

prekiniti izvajanje

niji, da se center gradi za dve občini

zete odpadne komunalne

Vrhni-

skupaj. »Zakonodaja je do nedavnega

balaže, na podlagi katerih se bo

uradnega

namreč predpisovala, da mora vsaka

količina nepravilno skladiščene

zagotovila glede skladnosti požarne

občina tak center zgraditi na

odpadne komunalne embalaže

varnosti in drugih bistvenih lastnosti

območju in prav na naš predlog so se

s

objektov z zakonodajo, kar predstavlja

predpisi spremenili, tako da je

zmanjšala. »To pozdravljamo.

svoje poslovne dejavnosti

ki, glede na

na

dejstvo, da ni

grozečo nevarnost za

svojem

mo-

žna tudi skupna gradnja,« pojasnijo

in okolje.

ljudi

Občanom občine Vrhnika bo s

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

3.000

na

prene-

Občini in

dodajo,

da bo center

A

em-

strani komunalnih podjetij

ker gre za začasno, enkratno

rešitev

ministrstva,

se bodo

hanjem izvajanja poslovne dejavno-

končan po novem letu oziroma naj-

skladišča ponovno napolnila,

sti v vseh nelegalnih objektih družbe

kasneje v pomladnih

mesecih. Stroške

saj sistemski odvoz, skladišče-

Kemis zagotovljena ustavna pravica

si v razmerju po količini pobranih od-

nje

do zdravega in

padkov v preteklih letih občini delita:

urejeni,« pravi

varnega okolja.

Ne-

in sortiranje še vedno niso

Jasmina Vidmar,

skladno z

79

odstotkov stroškov krije Kamnik,

generalna sekretarka Skupnosti

odločbo inšpektorja odstranjeni,« pa

21

odstotkov pa

občin Slovenije.

legalni objekti

so nastalo

morajo biti

situacijo

komentirali na

Komenda.

V

enakem

razmerju bo tudi lastništvo centra.

Občini Vrhnika.

Občini Kamnik in

Komenda

gradita zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov
Skupni zbirni center, ki ga za občini

Kamnik in Komenda po projektih

HIS

Ljubljana in pod nadzorom Domplana
Kranj gradi kamniški Graditelj, bo namenjen ločenemu zbiranju odpadkov,

ki

se

ne odlagajo v hišne

zabojnike.

»Tak center smo v improvizirani ob-

liki prav

na

tem

mestu že

imeli in je

začasno zaradi gradnje prestavljen
na

zgornji

nivo

območja. Ker

ustrezal predpisom, smo

pa ni

na zahtevo

okoljske inšpekcije skupaj z Občino

Kamnik pristopili

h

gradnji moderne-

ga skupnega zbirnega centra,« povedo
na

Občini Komenda.
Gre za velik ekološki otok, kjer bo

na

pokritih

površinah (okoli 1.600

m

2
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Samooskrbne

morda v poštev prišel kakšen
energent,«

lažje v sistem integrirati večjo količino
obnovljivih virov energije, saj lahko v

trenutno velik hit

ta

namen

primer izkoristijo velike

na

površine industrijskih streh, na
re
»To

Andreja

drugi

Sučič. Poudari,

da je na industrijskih lokacijah veliko

skupnosti so

Avtorica:

razmišlja

Šalamun

kate-

lahko postavijo sončne elektrarne.
bo zagotovo tudi pri nas sčasoma

veliko bolj zaživelo, saj je na evropski
ravni takim projektom namenjeno veliko sredstev,« je prepričan.

»Na evropski ravni

so trenutno največji hit tako imenovane

samooskrbne energetske skupnosti,« pravi dr. Boris Sučič s
Centra za energetsko učinkovitost na Institutu

Jožef Stefan

Glavni cilj je bil povečanje
zanesljivosti oskrbe

(CEU IJS). Pričakuje, da bo tudi v Sloveniji teh čedalje več,
saj je na evropski ravni sredstev za tovrstne projekte veliko.

V kraju
kalno

Luče, kjer so se zaradi lo-

relativno šibkega energetske-

ga omrežja pogosto srečevali z izpadi

V
ni, poleti

okviru

evropskega

projekta

Compile je v Lučah,

majhnem

industrijo, ki

nosilec projekta.

postane

»Lahko bi

jasen

izkoris-

na

električnem omrežju (predvsem

v času bolj

ekstremnih vremenskih

kraju v Zgornji Savinjski doli-

pojavov), je bil glavni cilj

tili odvečno toploto iz industrijskih

zaživela prva in v določenih

procesov, ki bi jo do uporabnikov pri-

energetske skupnosti povišati stopnjo

sistemu daljinskega ogre-

samooskrbe in povišati zanesljivost

vzpostavitve

časovnih obdobjih energetsko povsem

peljali

samooskrbna skupnost, ki energijo za-

vanja, tam, kjer to ne bi bilo mogoče,

oskrbe

gotavlja iz obnovljivih virov (OVE).

pa bi

imel že prej relativno visok odstotek

»Gre

za zelo zanimiv projekt,

ki

pa

kot

po

namestili učinkovite kotle in

energent

uporabili tisto, kar je za

v energetskem

proizvodnje

sistemu,

ki je

iz obnovljivih virov.

V

bo v priho-

določeno občino oziroma kraj najpri-

okviru evropskega pilotnega projek-

dnosti takšnih in tudi večjih projektov

mernejše. Tam, kjer je veliko biomase

ta

je majhen. Pričakujem,
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z lokalno

da

je vreden 6,42 milijona

evrov, so v Lučah združili moči Petrol,

veliko več,« pravi Boris Sučič. Prepri-

in

čan je, da lahko v Sloveniji takšne

lahko uporabimo biomaso, tam, kjer

Elektro Celje in

se soočajo z onesnaženim zrakom,

tehniko Univerze v Ljubljani.

skupnosti delujejo

le, če se povežejo

nimajo težav s

Compile, ki

kakovostjo zraka,

bi

Fakulteta

za

elektro-

95

20.11.2020

Eko dežela

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 78

2/2

Površina: 521 cm2

Namestili

kW sončnih elektrarn

prenovili transformatorsko postajo, da

Prehod iz centraliziranega

je povedal Gašper Artač s pod-

omogoča priklop sistemske baterije in

sistema v fleksibilen

Upravljanje energentov in ener-

upravljanje stikal in izvodov v transfor-

Kot

ročja
gije

102

Petrolu,

v

v okviru

so

Energet-

ske skupnosti Luče namestili

ga programa 'Obzorje

2020'.

V njem

controllerja. Sledila je priključitev na

sodeluje 12

sončnih elektrarn na devetih objektih,

tehnični informacijski sistem

dva svetovna (Indija in

sistemsko baterijo (150 kW/333 kWh),

omogoča nadaljnje upravljanje, analize

vajati se

ki je priključena

in optimizacijo delovanja. Znotraj

bo trajal 42 mesecev. »Glavni namen

napaja 35

102

kW

del omrežja in ki

na

merilnih

mest.

To

so

po

jekta so razvili

tudi t. i.

Tango,

Home

ki

pro-

Energy

evropskih partnerjev in
Kitajska); iz-

je začel novembra 2018

projekta je zagotoviti možnosti za

in

ra-

večini stanovanjske hiše, kmetije, de-

Management

System (HEMS), ki je na-

zogljičenje oskrbe z energijo, gradnjo

lovna poslopja in tudi manjše podje-

menjen obdelavi merilnih podatkov iz

energetskih skupnosti ter ustvarjanje

tje, kotlovnica

priključenih naprav (kot so

kulturni

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

Projekt Compile je del evropske-

matorski postaji prek t. i. micro-grid

tega

Te

dom in

so namestili

(2-krat
kWh,

biomaso,

na

5

10

pet

kW/23,2

gasilski

pošta.

Poleg

hišnih baterij

kWh,

10

kW/11,6

kW/9,8 kWh in 3,5 kW/7 kWh).

omogočajo otočno delovanje po-

sameznega objekta in
petostne

razmere

izboljšajo na-

pri objektu, s čimer

se lahko poveča proizvodnja

iz sončne

elektrarne, ki bi bila v nasprotnem primeru

omejena. Vgradili so

polnilno

tudi javno

mesto za električna vozila

in

pametni

okoljskih in socialno-ekonomskih ko-

števec, solarni paneli, hišna baterija,

risti,« povedo v Petrolu

hišna električna polnilnica ter

HVAC

je projekt Compile omogočil prehod iz

sistemi) in upravljanju teh sistemov.

centraliziranega sistema v fleksibilno,

osnovi upravljanja posameznih

a stabilno decentralizirano omrežje.

»Na

objektov in energetske skupnosti

kot

»To

vključuje in

in dodajo, da

podpira obnovljive

celote smo za člane energetske skup-

vire energije, omogoča optimalno in-

nosti dosegli

tegracijo in

petkrat višjo

proizvodnjo

iz sončnih elektrarn, kot je sprva

nadzor vseh energetskih

omo-

dejavnikov, shranjevanje energije kot

gočalo omrežje. Prav tako smo pove-

tudi elektromobilnost za pospešeno

čali zanesljivost napajanja z električno

razogljičenje in

energijo,« pravi Artač.

še poudarijo v Petrolu.

prihranke energije,«
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