Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 29. 6. 2020
Število objav: 7
Internet: 3
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
2

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Prihodnji teden v parlamentu: Delovna telesa tudi o izobraževanju na daljavo, delu policije
in nedeljskem zaprtju trgovin (ozadje)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 28. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=8B3B3EC574F7AC63C1258589003EB863 13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim
obravnavali predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena gradbenega zakona
ter se seznanili z delom Statističnega sveta RS v letu 2019 http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/31-seja-drzavnega-svetarepublike-slovenije 14.00 seja kolegija...

Naslov

Priložnosti na bavarskem trgu

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 29. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 63 cm2

...Število napotenih delavcev iz Slovenije v EU se je v zadnjih nekaj letih povečalo za okoli 600 odstotkov, približno
polovica tega prirasta pa izhaja prav iz gradbeništva. Delavci so večinoma napoteni v Nemčijo, ki poleg Belgije in
Francije pritegne največ napotenih delavcev. Po napovedih se bo trend nadaljeval, izraziteje...

Naslov

Izplačilo je mogoče tudi v enem dnevu

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 29. 6. 2020

Avtor

P. D.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 169 cm2

...prihajajo iz najrazličnejših gospodarskih dejavnosti - od najmanjših do največjih slovenskih podjetij. Prevladujejo
podjetja iz predelovalne industrije, gradbeništva in trgovine. In kako poteka postopek faktoringa? »Glede postopkov
izvedbe ni tehničnih posebnosti. Mi kot faktor potrebujemo le kopijo računa ter kontakt...

Naslov

Vse novosti v gradbeni zakonodaji za upravne in

Medij

Napovednik.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna korist, tudi upoštevajoč ZIUZEOP in novelo GZ
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na
strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem
usposabljanju...

Naslov

Vse verjetnejša zamenjava uprave 2TDK

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 29. 6. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 982 cm2

...primer gostil tudi turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je na obisku pri ministru izpostavil večje
možnosti sodelovanja obeh držav na področju gradbeništva. Niti do Kitajske nitidoTurčije bivši minister sicer ni zavzel
jasnega stališča, ga je pa Cerarjeva vlada vsekakor zavzela glede Madžarske. Slednja je...

2

Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Naslov

Kosovo republika na Gorenjskem

Medij

Reporter, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 29. 6. 2020

Avtor

Nenad Gluks

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 50

Površina: 1.653 cm
2

...je glavni vzrok takšnemu trendu. Uradno gre pač za povpraševanje po delovni sili za panoge, za katere v Sloveniji ni
dovolj delavcev. Najbolj pogosto v gradbeništvu, da tudi v gostinstvu in pri drugih slabše plačanih delovnih mestih. To
je dejstvo, Slovenija potrebuje delavce za ta dela, večina jih prihaja z območja...

Naslov

Projekt WOOL2LOOP

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...fazi projekta tudi predstavitev potencialno uporabnega produkta na tržišču in njegovo trženje. TEKST // dr. Majda
Pavlin, dr. Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije Zakaj je projekt WOOL2LOOP pomemben doprinos
krožnemu gospodarstvu? Mineralna volna je zaradi svojih lastnosti, kot so nizka gostota, temperaturna...
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Prihodnji teden v parlamentu: Delovna telesa
tudi o izobraževanju na daljavo, delu policije in
nedeljskem zaprtju trgovin (ozadje)
Prihodnji teden bo v parlamentu zasedalo več delovnih teles, med drugim bodo člani odbora DZ za notranje zadeve pod
drobnogled vzeli poročilo o delu policije za leto 2019 in poročilo o nezakonitih migracijah v prvi polovici letošnjega leta.
Precej pozornosti bo gotovo požela tudi obravnava zakonskega predloga o nedeljskem zaprtju trgovin.
Ob zaključku šolskega leta pred člani odbora poročilo o izobraževanju na daljavo
Delovni teden v državnem zboru bodo v ponedeljek začeli člani odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino z
obravnavo analize obstoječega izobraževanja na daljavo, ki jo je na predlog odbora pripravilo resorno ministrstvo s
pristojnimi odbori. Letošnje šolsko leto je namreč močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa, zaradi katere se
je vzgojno-izobraževalni proces iz šolskih klopi preselil v domove učencev, dijakov in učiteljev.
Kot so na ministrstvu zapisali v analizi, se zavedajo, da so razmere, ki so nastale v obdobju, zaznamovanem z epidemijo
covida-19, lahko tudi podlaga za razmislek o naslednjih razvojnih usmeritvah na področju vzgoje in izobraževanja.
"Omenjeno obdobje je razgalilo precej vidikov, ki v slovenskem izobraževalnem prostoru lahko pomenijo primere dobrih
praks, hkrati pa možne elemente izboljšav," so sklenili analizo.
Pričakovati je, da se predstavniki ministrstva na seji odbora ne bodo mogli izogniti vprašanjem, kako bo šolanje videti
jeseni, predvsem v primeru poslabšanja epidemiološke situacije v državi.

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

Odbor za gospodarstvo o nedeljskem zaprtju trgovin
Člani odbora za gospodarstvo bodo v torek opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o trgovini. Vodilo Levice, ki
je predlog pripravila, je zagotovitev prostih nedelj in drugih dela prostih dni za več deset tisoč zaposlenih v trgovinski
dejavnosti. V prvem branju je predlog prejel več kot dvotretjinsko podporo poslancev.
Socialni partnerji pa soglasja glede predloga novele niso dosegli. Sindikati vztrajajo pri zaprtju, medtem ko delodajalci
predlagajo, da se problematika uredi v dialogu med sindikati in delodajalci. Trgovinska zbornica je že izpostavila možnost
ustavne presoje novele, če bo ta sprejeta. Medtem mali trgovci iz turističnih krajev opozarjajo, da je zakonska ukinitev
možnosti dela ob nedeljah in praznikih zanje nesprejemljiva in v času upočasnjene gospodarske rasti povsem nelogična.
Obratovanje trgovin ob nedeljah na turističnih območjih nekatere poslanske skupine poskušajo omogočiti z dopolnili. Kot
je razvidno iz do sedaj vloženih, v SAB predlagajo, da so v nedeljo odprte trgovine s prodajnim prostorom do 200
kvadratnih metrov, v SNS pa bi ob izpolnjevanju še nekaterih drugih pogojev za mejo postavili prodajni prostor do 500
kvadratnih metrov.
Pod drobnogled poročili o delu policije in nezakonitih prehodih meje
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se bo v prihodnjem tednu sestal dvakrat. V torek bo
obravnaval poročilo o nezakonitih prehodih hrvaško-slovenske meje v letošnjem letu, dan kasneje pa letno poročilo o
delu policije za lani.
Največ aktivnosti policije je bilo v preteklem letu namenjenih boju proti gospodarski, organizirani in premoženjski
kriminaliteti, zagotavljanju učinkovitega varovanja schengenske meje in izvajanju ukrepov ob povečanju nedovoljenih
prestopov državne meje, je razvidno iz letnega poročila.
Letos do 14. junija je policija obravnavala 3873 nezakonitih prehodov državne meje, lani jih je bilo v enakem obdobju
obravnavanih 4974 oziroma za 22,1 odstotka več. Kot kaže poročilo policije, so najpogosteje obravnavali državljane
Pakistana in Maroka in Afganistana. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 1404 migrantov, kar je za dobro
četrtino manj kot lani.
V sklicu seje je glede nezakonitih migracij predvideno tudi ustno poročanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in
generalnega direktorja policije Antona Travnerja.
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Časovnica dogajanja v parlamentu
PONEDELJEK, 29. 6.
14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali analizo izobraževanja na
daljavo, ki jo je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ
/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=018F7C3A1FBEC2E6C1258588003DADBF
TOREK, 30. 6.
14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali poročilo o
nezakonitih prehodih hrvaško-slovenske meje od januarja do 14. 6. 2020 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ
/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=515AAB1D7CDBA766C125858F0044E34E
14.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o trgovini, ki jo je predlagala Levica
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=C49527212D611284C1258589003AB2F7
SREDA, 1. 7.
9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali mednarodno dejavnost DZ https://www.
dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=4623EFC5BCC8F9F7C1258589003EBBDB
10.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali letno poročilo
o delu policije za leto 2019, letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2019 ter predlog sklepa, ki je bil sprejet
na 9. seji pododbora DZ za spremljanje romske tematike https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje
/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=8B3B3EC574F7AC63C1258589003EB863

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

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 5. člena gradbenega zakona ter se seznanili z delom Statističnega sveta RS v letu 2019 http://www.dsrs.si/?q=dogodki/31-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
14.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi sklica seje DZ, ki se bo začela 9.
julija https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=617B7C24B0F773F7C12585910040FE80
14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri se bodo seznanili s poročilom o delu varuha
odnosov v verigi preskrbe s hrano v letu 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=EE932489F1A963C1C125858A003D7C3F
ČETRTEK, 2. 7.
9.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali revizijsko poročilo Računskega sodišča
RS o pravilnosti poslovanja Banke Slovenije v letih 2017 in 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje
/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E6F0D672FDD57B5EC12585820025176F
9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog sklepa o imenovanju člana
programskega sveta RTVS ter nadzor premoženjskega stanja eno leto po prenehanju funkcije namestnika predsednika
KPK po 21. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje
/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C9CDA5C56748B25AC125858B0037CAE5
14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo razpravljali o zagotavljanju
ustavno zajamčene svobode izražanja, gibanja in združevanja ter drugih temeljnih človekovih pravic v RS https://www.
dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=F94C214D14C5C7DBC125858F004C4383
PETEK, 3. 7.
9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvajanju evropske kohezijske
politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2020 in poročilo o izvajanju akcijskega načrta za
pospešitev črpanja sredstev iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
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https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=517474BFFF48EB72C1258591002C8E7A
14.00 preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi, na kateri bodo zaslišali pričo Borisa
Marčiča https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=DCEDF81C737ACC58C12585880021A575

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

17.00 seja komisije DZ za narodni skupnosti, na kateri bodo obravnavali problematiko predvajanja TV oddaj za
madžarsko narodno skupnost na I. programu TV Slovenija https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje
/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=B772AD84269350BBC125859000341DD7
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29.06.2020

Delo - Posel & denar

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 8

1/1

Površina: 63 cm2

Gradbena

industrija

Priložnosti na bavarskem
trgu
Število napotenih

delavcev

iz

Slovenije v EU se je v zadnjih
nekaj letih povečalo za okoli 600
odstotkov,

približno polovica

tega prirasta pa izhaja prav

iz

gradbeništva. Delavci so večinoma napoteni v

Nemčijo, ki poleg

Belgije in Francije pritegne največ
napotenih delavcev. Po napovedih se bo trend nadaljeval, izraziteje naj bi se povečalo zaposlovanje v gradbeništvu v Nemčiji, v
Sloveniji pa se bo zmanjšalo. Na
spletnem seminarju Gospodarske

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

zbornice Slovenije, ki bo v torek,
BO. junija ob 13. uri, se bodo pogovarjali o priložnostih v bavarski
gradbeni industriji in o tem, ali
jih bodo slovenski gradbinci znali

izkoristiti. Bavarski gostje bodo
predstavili razmere v bavarski
gradbeni industriji in pričakovanja

za prihodnost, poslovne

razmere na Bavarskem

in načine,

kako vstopiti na ta trg.
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29.06.2020

Delo - Posel & denar

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 5

1/1

Površina: 169 cm2

Izplačilo je mogoče
tudi v enem dnevu
Vpliv koronavirusa bo mogoče

Faktoring

oceniti šele po koncu krize
odkup terjatev oziroma fakto-

Za

ring

so primerne terjatve, kjer ima-

torja za zdaj ne zvišujemo,« je zatrdil
sogovornik.

jo stranke s svojimi dolžniki stalen

Razmere,

v katere je gospodarstvo

promet, stabilno poslovanje, njiho-

pahnila epidemija koronavirusa,

vi roki plačila

po

pa so

relativno daljši,

pravi Klemen Jelančič, direktor pod-

ne. »Na

jetja Aleja Finance.

ki

delajo normalno,

ki

se jim je prodaja ustavila.

Njihove stranke prihajajo iz najrazličnejših gospodarskih dejavnosti

-skihod

najmanjših do največjih sloven-

eni strani imamo podjetja,
na drugi taka,

Pri

na-

ših storitvah zaznavamo povečano
povpraševanje predvsem v delu, kjer
rešujejo sedanje razmere,

dejansko

iz predelovalne industrije, gradbe-

povpraševanje pa

poznalo

ništva in trgovine.

pozneje, ko podjetja spet pridejo v

In

podjetij. Prevladujejo podjetja

so

oceni sogovornika zelo zahtev-

kako poteka postopek fakto-

ringa? »Glede postopkov izvedbe ni

so

bo

normalne okvire prodaje,« je ocenil

Jelančič.

P.

D.

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

tehničnih posebnosti. Mi kot faktor potrebujemo le

kopijo računa

ter kontakt dolžnika. Bonitetne ocene vpletenih podjetij

različnimi

preverjamo z

vodimo

instrumenti,

našo interno analitiko,

uporablja-

mo pa tudi metodologije različnih
bonitetnih agencij. Izplačilo upra-

vičencu lahko zaradi enostavne izvedbe izvedemo isti dan,« je povedal

Jelančič.
Upnik, ki

terjatev odstopi v fak-

toring, seveda ne dobi izplačila celotnega zneska, saj so s faktoringom
povezani določeni stroški in fakto-

rinške

družbe si obračunajo tudi

provizijo. »Diskonti so odvisni od

bonitete dolžnika in odstopnika terjatev, razpršenosti tveganja ter dobe
financiranja. Povprečno znašajo od
0,4 do enega odstotka na

vrednost fakture.

■H

mesec na

Cen pa v

primer-

javi z večjim delom finančnega sek-

Faktoring
Foto

sodi

Agustin

med

finančne storitve.

Marcarian/Reuters
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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!

Vse novosti v gradbeni
zakonodaji za upravne in
Kaj: Strokovno izobraževanje
Kdaj: torek, 30.6.2020 od 9.00 do 13.30
Kje: Agencija POTI, Ljubljana, Stegne 7
Prireditelj: Agencija POTI d.o.o.
Vstopnina: 208,00 EUR
Rezervacija / nakup

Klikni za nakup oziroma prijavo

druge obvezne postopke v procesu graditve objektov
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Dovoljevanje gradnje, pritožbe na odločbe, uporabno dovoljenje,
poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna korist,
… tudi upoštevajoč ZIUZEOP in novelo GZ
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo
pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem
seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s
Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju
pooblaščenih inženirjev.

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

Z novo zakonodajo je želel zakonodajalec poenostaviti postopke
dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov, zato
Gradbeni zakon prinaša spremembe postopkov, ki naj bi prinesle
tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega
dokumentacije. Dodatne novosti pa prinaša tudi novela
Gradbenega zakona in Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP).
Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki
dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena
zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in
posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi in bistvenimi
zakonodajnimi določbami:
pričetek gradnje je možen na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja,
poenostavljen postopek prevlade druge javne koristi,
podrobneje je določena vsebina mnenj v postopkih
dovoljevanja gradnje,
spremembe so glede popolnosti zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje,
novosti so tudi glede udeležba nevladnih organizacij v
postopkih dovoljevanja gradnje,
in drugo … (podrobneje razloženo tekom programa
strokovnega seminarja)
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Novela Gradbenega zakona pa prinaša tudi podaljšanje roka za
uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).
Celoten program seminarja si lahko preberete na prvi zunanji
povezavi.

Zunanje povezave:
Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in
druge obvezne postopke v procesu graditve objektov
Agencija POTI-izobraževalna, svetovalna in založniška družba
Kreditne točke IZS (Inženirske zbornice Slovenije)

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

Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com
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Vse verjetnejša zamenjava uprave 2TDK
je

»To

drugo

vprašanje

poseganje

v

je pred

projekt

za upravo družbe
dnevi odvrnil minis-

in

okolje

za

Viz-

Andrej

prostor

jak, v čigar resor sodi omenjeni seznam pomembnih investicij

teku razpis za izbor izvajalca za

glavna dela
Koprom

trasi

na

med Divačo
da

dodal,

ter

in

evropske

-

smernice tako ali tako veljajo

in

so

veljale tudi pred sprejemom omenje-

-

za vse projekte.
nega zakona
Tudi pristojni minister za infras-

trukturo

Jernej

pričakuje

spoštovanje

področju

na

gre

2TDK

smernic

EU

javnega naročanja,

ko

držav

in

iz

izvajalce

za

od

Vrtovec

tretjih

socialnega

dampinga.

Morebitna odločitev o

razveljavitvi

nevarnost

razpisa

»odločitev tistega,

je

nulih dneh poudaril Vizjak.
pisa

se

je

in objavil«, je v mi-

razpis pripravil

kulacij

ki

o pritiskih

Do

za ponovitev

šperaz-

Prav tako ni jasno, ali bo

2TDK

ob-
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stala kot samostojna družba ali pa jo
bo vlada premaknila pod okrilje Slovenskih železnic

(SŽ),

kot so nakaza-

li v koalicijski pogodbi.

Kot

smo

raz-

krili v minulih dneh, pravno mnenje
takšnemu prenosu nikakor ni naklonjeno. V SŽ, kjer si po naših neurad-

nih

informacijah

želijo,

so

tega

družbi

pri

dije, ki

krili

obsega

in

kompleksnosti

raz-

zaradi

projekta

drugega tira prenos dejavnosti, sredstev

in obveznosti

2TDK

na

SŽ

po-

menil »prevelika tveganja za njegovo izvedbo«. Tak prenos nima dodane

vrednosti. Vendar pa to navsezani pravno, temveč politično

dnje

vprašanje, zaključi študija.

ve

zaveze

v koalicijskem
na

(prenos 2TDK
so

seznanjeni

(so

pa z njo

skih

SŽ),

z

omenjeno

študijo

DeSUS

V

odločili, kakšno

stališče bi

zavzeli v

situaciji. V NSi, od koder

prihaja tudi infrastrukturni minister

da

koalicijski

v

možnosti

preuči

se

2TDK

in drugega tira

kaže,

da

šanje

Če

se

dokončanje

ter

infrastrukturo Alenko Bratušek
na čelu jasna in svari, da gredo zaza

deve pri

drugem tiru

»v hudo

na-

primer

na

cepa Tayyipa Erdogana, ki je na
obisku pri ministru izpostavil večje
možnosti

sodelovanja

področju

na

obeh

držav
Niti

gradbeništva.

do

Kitajske nitidoTurčije bivši minis-

sicer ni

ter

zavzel jasnega stališča,

ga je pa Cerarjeva vlada vsekakor
zavzela glede Madžarske. Slednja je
bila predvidena kot enakovredna

Ob menjavi vlade in s prihodom
ministrice Bratuškove na vrh infras-

desetletjih stagnacije premak-

odpadla prva. Nenadoma ni bila več

naprej in sprejeli vse ključne
vzvode za to, da se danes ne pogo-

zaželena kot partnerica pri projek-

varjamo več

o tem,

trukturnega

tajci.

Slednje je presenetljivo, kajti vlada Mira Cerarja je bila tista, ki se je

nikom

odločila projekt drugega tira uresni-

ministrom

čiti

prek

ki

2TDK,

prenaša

projektnega

ga
na SŽ.

sedanja

vlada

podjetja

morda

Pričakovano bi torej

da bi se v SMC vsaj načelno
zavzeli za njegovo ohranitev. Toda
bilo,

dolgoročna

strategija,

ne

temveč tudi glede

večkrat

vabimo Madžare, odrivamo Kitajce
Spomnimo, nekdanji minister
za
infrastrukturo v času Cerarjeve vla-

potovala

denimo

tam

tajske

Madžarska

je

Kitajsko

na

in

se

srečala s podpredsed-

vlade Ljudske republike KiHu

Chunhuajem, s

kitajskim

Li

Xiaopen-

za

promet

gom, pa tudi z azijskimi in evropskimi ministri. Predstavljala jim je projekt

ki

drugega

ima

svetu,

skih

eno

je

tira.

V

mestu

največjih

nagovorila

Ningbo,

pristanišč

na

župane

kitaj-

ki

iščejo

mest

ter

podjetnike,

»možnosti

za

poglobitev

nacional-

nega in regionalnega sodelovanja«.
Srečala se je tudi s predstavniki megakorporacij China

tion Engineering
20

Vabili Kitajce, odrivali Madžare,

resorja

pa bili toliko bolj zaželeni KiBratuškova je kot ministrica

So

tu.

ali bomo naložbo izpeljali, pač pa, kako jo bomo izpeljali in kdaj,« so izpostavili.

opozicija,

ministrico

je

milijonov evrov.

zanesljivo in racionalno

te

nazadnje odločili, se ne

je

Gašperšič

Že
v vladi
povezave.
2014-2018 smo si močno prizadevali,
da smo gradnjo te strateške poveza-

gradnjo

nost stranke SMC, temveč tako rekoč vseh vlad v zadnjih letih.

nekdanjo

Minister

meni hitro,

izvedbe ključnega logističnega

z

evropskih

partnerica v družbi 2TDK, pri čemer
bi v gradnjo drugega tira vložila 200

same

Medtem ko

aktiv-

najbolj

CGP

Še zlasti pa preseneča neopredeljenost SMC. »Zavzemamo se za vsako rešitev, ki po-

vredno razmisliti.«

projekta naše države, ni zgolj značil-

SAB

in

spoštovanju

gostil tudi turškega predsednika Re-

njegovo

učinke, potem je o takšnem prenosu

še

na podlagi katerih bi iz tega razpisa lahko izpadla kitajska in
-tudi turška podjetja.

iz-

sinergijske

pri
s

smernic,

tak prenos prinaša zmanj-

stroškov projekta ali

poziva k

no

prenos

za
SŽ.

na

sodeluje

po drugi strani skupaj

Ta

s Pomgradom

in sicer,

pogodbi,

dela

glavna

za

tiru pravkar

Kolektor.

ki bo moral sprejeti prvo
odločitev o tem prenosu, so zapisali,
da »se strinjamo s tem, kar je zapisano

ministra

so

enim turškim podjetjem ter družbo

Vrtovec,

turo)

še zlasti

gradbenih

Kitajcev

razpisu

na

drugem

še niso

se

Poleg

de,

seznanjeni prek medij-

razkritij).

tej kočljivi

sporazumu
saj uradno ni-

Vlada

opredeliti.

kitajskih

skupine Yapi Merkezi, ki, mimogre-

glede 2TDK,

želijo jasno

velikih

niki

korporacij in razpravljal o možnos-

tira.

skupini največje

samo

(in ministrstvo za infrastrukodločitve o tem doslej še ni
sprejela. Tudi tisti, ki bodo o tem

v svojem

lamentarne stranke so zavrnili vsakršen komentar glede (ne)uresničit-

nejasna

Koalicija neodločena

je

se

obiskali tudi predstavniki gradbene

nili

da bi

Gašperšič

Peter

mandatu večkrat sestal s predstav-

par-

poslanski

V

Jadek&Pensa

jih v minulih dneh

smo

podalj-

in

de

tih sodelovanja pri gradnji drugega

ve po

v Dnevniku, kažejo,

dela

glavna

za

podražilo

ali

tak-

prenosa zelo

naročili študijo, ki je analizirala posledice takega prenosa. Izsledki štu-

razpis

močno

hitrejše

ni želel opredeliti.

osebo

pravno

šalo njegovo izvedbo, koalicija
šnega jasnega stališča nima.

z drugim

tirom vred. Spomnil je, da je trenutno v

saj bi prenos 2TDK na

smer«,

katerokoli

2TDK,«
ter

pačno

strani 1

Nadaljevanje s

O

Bureau

potegujeta

gem

Group.

in

State ConstrucChina Railway
Obe

glavna

se

pravkar

drutiru, prva družba posel naskaza

dela pri

kuje samostojno, druga v konzorciju
s

še eno kitajsko družbo.
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»Ministrica

predstavlja

vili čim širšo udeležbo
dnem

razpisu

za

projekt

da bi

promocije,

namenom

z

zagoto-

Kako železniške projekte izvaja Evropa

na mednaro-

izvajalce

del,«

so

ob

obisku Bratuškove na Kitajskem
na ministrstvu. To je bilo
natanko pred letom dni in sodeč po

Smernice evropske komisije priporoda se železniški infrastrukturni

pojasnili

projektno podjetje Femern A/S, želez-

niški projekt Rail Baltika, ki bo balt-

čajo,

odzivu na razpis ji je to tudi uspelo.
Toda danes je odnos vlade do Kitajske in Turčije spet diametralno nas-

dzor, kot če so projekti

proten, saj vlada Janeza Janše po eni
strani z zakonom zapira vrata kitaj-

sistema. Večina evropskih držav, kjer
so v minulih letih začeli graditi želez-

povezavi Lyon-Torino izvaja projektno

skim

(in

po

niške povezave ali jih še gradijo, ne

Lyon

drugi

strani pa jih spet odpira, ne
Madžarom, temveč vsej više-

glede na to, ali gre za nacionalne ali

predor na svetu, Gotthard, je v minu-

samo

grajski

turškim)

skupini.

podjetjem,

Zanimivo je,

da se

projekti izvajajo v sklopu projektnega

ske države povezal s preostankom

podjetja, saj to omogoča boljši

Evrope,

na-

del večjega

pa

je gradilo projektno pod-

jetje RB ‘Rail AS. Predor na železniški
podjetje Telt SAS (Tunnel Euralpin

Turin

SAS). Najdaljši

železniški

mednarodne projekte, je za vodenje

lih letih zgradilo projektno podjetje

gradnje ustanovila projektno podjetje.

AlpTransit Gotthard AG, ki je kasneje

Tako je za gradnjo dvocevnega mega-

prevzelo tudi gradnjo predora Ceneri

je

predora Brenner, ki bo povezal Avstri-

v Švici, ki so ga uradno odprli prejšnji

prav največja parlamentarna
stranka tista, ki je aktivno prispeva-

jo in Italijo, zadolženo projektno pod-

mesec.

jetje BBT, za gradnjo tricevnega pre-

železniškega potniškega centra Emo-

la

dora pod morjem med Dansko in

nika naj bi se izvajal znotraj projek-

Nemčijo Femern-Belt je zadolženo

tnega podjetja.

deklarativni ravni

na

zavzemajo za

čim hitrejšo izvedbo projekta,

a

bila

h

kar

dvema

referendumoma

zakonu o drugem tiru ter vsaj

o

eno-

Mimogrede, projekt novega

letnemu zastoju projekta na ta račun. Vse to (še enkrat več) dokazuje,
da so v naši

državi ključni državni
strateški projekti ob odsotnosti jas-

ne, strategije vselej plen političnega
mešetarjenja. x

Hreščak
Vse to (še enkrat več) dokazuje,

Anja

da so

v naši

državi ključni
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državni strateški projekti ob
odsotnosti jasne strategije

vselej plen političnega
mešetarjenja.
Aktualno stališče SMC je še
zlasti presenetljivo, ker je
bila vlada Mira Cerarja tista,

ki

se je odločila projekt

drugega tira uresničiti prek
podjetja 2TDK, ki ga sedanja

Vse glasnejše

so

da bo

govorice,

uvod v zamenjavo uprave 2TDK
Bojan Velikonja ESSUr*

01

predvidoma v prihodnjih
s

predsednikom

Dušanom

dneh vlada zamenjala nadzornike
Zorkom

na

čelu,

ki

naj

bi

sledila

v

družbi 2TDK.

To je verjetno

zamenjavi nadzornega sveta.

*

vlada morda prenaša na SŽ.
Pričakovano bi torej bilo,
bi

se

v SMC

da

vsaj načelno

zavzeli za njegovo

•:

"Vi

-~c:

■; J '•

-J

:

;

ohranitev.
Bratuškova se je kot
ministrica srečala tudi s

predstavniki korporacije
China State Construction

Engineering in China
Railway 20 Bureau Group.
Obe se pravkar potegujeta za

glavna dela pri drugem tiru.

Drugi tir je eden od

projektov,

ki

so

talci volje vsakokratne oblasti: tako

projekta, zaželenega sodelovanja tujih

držav

in načina

financiranja,

jasne

rekoč iz

lettkv

državi#

leto

sfeftegije

se

spreminjajo ideje glede izvedbe

nimamo.

O laka Gasar
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Kosovo republika
na Gorenjskem
NENAD GLUCKS

foto;

PRIMOŽ LAVRE,

NENAD

GLOCKS,

BOBO

IN

PROFIMEDIA

nenad.glucks@reporter.si

Kranj, prestolnica Gorenjske, postaja mesto, ki

ga »stari« Kranjčani

prepoznajo več. A veste, kaj pomenijo registrske tablice KR,

od naših sogovornikov. Kosovo republika! To
kjer

je

ne

nas je vprašal eden

edina mestna občina v Sloveniji,

število priseljencev s Kosova daleč presega število tistih iz BiH.

Preiskali

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

smo, kaj je v ozadju.

■BBpjPjPPBjH

.■

■to£*Jk

■

«•

ŠtkeM
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vedeli,

Starejši bodo

da je bilo »Kosovo re-

publika« geslo albanskih prebivalcev Kosoteženj,

va v času

status republike

goslavije pridobilo

tako otreslo srbske nadvlade.
sogovorniki

občutek,
reč

se

Nekateri naši

po centru Kranja že zdaj

da je tudi to mesto že postalo ko-

republika.

sovska

in

dejali, da dobiš ob ve-

so nam

sprehodu

černem

Ju-

znotraj

da bi Kosovo

skoraj

Če bi

ni več slišati.

bošnjaški jezik, ki

nam je dejala

nam-

prebivalka Kranja.

Toda ne,

Kje so vzroki za tako radikalno spreminjanje družbene podobe mesta, ki ga je med
tudi največji sloven-

drugimi zaznamoval
ski pesnik France

skim

gledališčem,

njem.

Statistika

marsikoga

la

1926

Kot je

kranj-

jasna,
V

letu

podatki
2018

za

časopis

po

lahko

je uprav-

delo

ri

so

nekajkrat

se

prebivanje

Dnevnik, je

izdala ljubljanska

večja od kranjske.
stopnjevale.

lani

Po

in
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v Sloveniji. Kranj je slovenski fenomen tudi po tem, da je edina mestna občina v državi, kjer je število priseljencev iz
višje od števila priseljencev

Kosova

Zlorabe

socialnega

li za

panoge, za

volj

delavcev.

slabše plačanih

Jugoslavije.

tij,

da

bi

realno.

A stva-

zapisih

na

nekaj

albanskih

poznavalcev
šljejo vlogo

državljanov.

Od tega 1277 državljanov Kosova in

489

dr-

je ta-

ki imajo

do-

podjetja, po besedah

dovo-

enotnega

ljenja za prebivanje in delo. V postopku za
enotno dovoljenje na zavodu
za zaposlovanje izdajo

tujih

zlorabe.

gradbe-

Kranju

V

»bosov«,

pridobitev

formalni zakonski

1800

te

zoper

ti na upravno enoto po-

prav

za

je v prvi polovici lanskega ledobilo (enotno) dovoljenje za
delo

storil

Hojs

preverja, ka-

Toda nihče ne

je nekdanji novinar Dnevnika

in

bo

firm v lasti

gradbenih

močna gradbena

kaj

kaj

upravičenj

družinah njeno delo. Vprašanje je,

nekdanje

Gorenjska

so dejanske potrebe.

nekaj

ko

kosovskih

Tanji Fajon

»bosov«, kot so jih označili na-

ši sogovorniki.
kšne

pri

vodji SD

zloraba socialnih

množična

povpraševanje

veliko

večjimi je

družba in

de-

da je

očita,

velikih
tako

bilo

Med

kosovskih

uprav-

tako

je dej-

Hojs

Notranji minister Aleš

vseeno v gorenjski pregradbenih podje-

Toda

ni

stolnici

To

jih prihaja z območja

la, večina

drugih

delavce za ta

Slovenija potrebuje

stvo,

in pri

delovnih mestih.

do-

gradbe-

v

pogosto

tudi v gostinstvu

da

ništvu,

v Sloveniji ni

katere

Najbolj

Miran Šubic,

prebivanje

sistema

vzrok takšnemu trendu. Urad-

Kaj je glavni

terega avtor

v Kranju

iz BiH.

Tako je že zadnjih deset let.

delo.

to štiri-

»kranjskem« spletnem portalu trma.si, ka-

ta

do-

največ

na

na enota! Ob dejstvu, da je upravna enota
Ljubljana glede na število prebivalstva seveda

upravna

tri tisoč

in delo, kar je daleč

za prebivanje

voljenj

izda-

je istega leta dovoljenj za pre-

krat več, kot
in

pred

državljanom Kosova

dovoljenj

poročal

bivanje

je

stoji

poimenovanem

šokirajo.

na enota Kranj

mo-

Prešeren, katerega

spomenik

numentalni

leta kranjska

izdala skoraj

enota Kosovcem

no gre pač za povpraševanje po delovni si-

albansko.

statistika

Šokantna

do konca lanskega

vsaj

slišala

večinoma razumem,

ga

govori zgolj

večinoma se

besede

Slovenske

BiH. Pomeni, da je zelo verjetno

žavljanov

na zahtevo

začne

upravne enote.

tudi uredijo prebivališče,

»bosi«

..

varujejo
katerih

Kot smo izvedeli,

deset ali celo sto
preverja

ne

osebo

nihče.

gradbeništvu.
in

prebivanje

se

Kosova

s

Veliko

pri

odide

nato

in

delo

zaposli

dobi

jih

v

dovoljenje

nas

naprej po

za

Evropi.

žive-

Tega oči-

pa smo,

Slišali

da

nepremičnine

po Kranju. Zanje so pripravljeni

koj

za-

delavcev

Večina

naj bi na ne-

oseb.

na veliko kupujejo

Albanci

Albanski

v Kranju in okolici

naslovih

lo nekaj
tno

soglasje, če so za to izpolnjeni
pogoji. Ta postopek se

plačati ta-

.

•“»"i U

in višje zneske od Slovencev. Potem ko

F«

03.

2020

nderuarprindirl

pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje
v Sloveniji, imajo te osebe tudi pravico do
združevanja

družin. Pogoj

je, da na podla-

gi dovoljenja za začasno prebivanje

bivajo
feebtbdH

v Sloveniji vsaj eno leto in imajo dovoljenje
še

za

eno

leto

pridejo

člane, ki lahko na ta nav Slovenijo, sodijo zakonci ozi-

roma

partnerji,

letni

neporočeni

telj

po zakonu

(torej

Kosova),

mladoletni

de

otroci,

jih

ki

otroci,

države,

mora
pri

Tudi

več ljudi,
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ki

se
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ne izpolnjujejo.
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polno-

so nas opozorili, saj

v Slovenijo tudi

cev, ki

m«

državljan je

katere

preživljati.

dogajajo zlorabe,

teh pogojev

tortuktrt

naprej.

Med družinske
čin

kufeonf

En

del delav-

MjetK

/ d/rinf-iL,

Pkslrues*

** *

„

fdo,

‘r"

«*

(Mhttm

se priseli v Slovenijo, potem res dela

na gradbiščih po naši državi, pri čemer jih
»bosi«

tudi posojajo

drugim gradbenim

mam. Plačani so slabo, živijo

v

merah, garajo. Albanci veljajo za dobre
lavce.
vedali

fir-

težkih raz-

de-

del jih odide,

so nam po-

dobro obveščeni, naprej

v Nemčijo,

Toda velik

<*"*«*

Ob

le

sMod.i,-,,,,,

Oh.

o, ho,!,,,

začetku epidemije koronavirusa

nekaterih šolah
Kosova

o

albanščini,

pouku
saj

v

Kranju
na

so na

starše otrok

daljavo obveščali

slovensko

pač

ne

s
tudi v

znajo.
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Samo v prvi polovici lanskega
dovoljenj

za

prebivanje in

leta je

delo.

Za

upravna

njimi

enota

Kranj

Kosova

državljanom

celotne

prihajajo

1277

izdala

Župan

družine.

bi

Kranja

odnos

Avstrijo in
boljši

druge

Izvedeli

zaslužek.

enote nadzora

Žene in
pusti

evropske

otroke

našega

ugodnosti
lajo,

smo,

da

je

upravne

nad tem ne izvajajo.
pa tako mnogo

v Sloveniji,

dnosti

kjer

države,

kjer

so deležni vseh ugo-

socialnega

dnosti,

ki

da so upraviče-

I
I
|

narodnosti.

ni do najvišjega otroškega

dodatka. Hkrati

v upravni enoti prikažejo višje dohodke kot

je obilo. Otroci se brezplačno

šo-

dokaz, da so sposobni

šo-

žino v okviru postopka za združitev

v vrtcih,

albanske

da

poseben

delo očetje

prijavijo minimalno plačo,

teh

hrano

očali) zanika,
volitvah

pri uveljavitvi vseh ugojih Slovenija velikodušno ponu-

In

imajo brezplačno

sistema.

do prebivalcev

(z

na

glasove

vljanom pomagajo

ja. Velikokrat centru za socialno

Kosovcev

Rakovec

Matjaž

zameno za

imel v

preživljati svojo

dru-

družin.

lah (večinoma so iz socialno šibkih družin),
družine

prejemajo

plačano

zdravstveno

otroške

dodatke,

imajo

..

Za že-

zavarovanje

ne je značilno, da skoraj nobena
pač pa skrbi

na,

za otroke. Stikov s Slovenci

v zdravstvenih ustanovah,
zavodih, saj posebno priseljene Albanke vetudi

Težave so

činoma sploh ne govorijo slovensko,

skorajda nimajo, tako jih večina ne zna niti enega stavka v slovenščini, čeprav živijo

problemi

dolga leta pri nas. Če je treba karkoli uredi-

doma Kranj

ti na upravni enoti,

Dnevnik

v šoli, vrtcu,

jajo otroci ali kdo iz albanske
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ni zaposle-

jim preva-

skupnosti,

ki

pri zdravniku!?

Prevajalci

pri sporazumevanju

osebjem.

nim

Zdravstvenega

Direktorica

Lilijana

zato so

z zdravstve-

Gantar Žura

je lani za

dejala, da bi bilo bolje, če bi

celo

zaposlili zdravnika,

ki govori albansko,

pak je »tak razpis nemogoče izvesti«. Po po-

pa so prijavljene

in »vlečejo«

vljate,

jemke

dodatke in

alno

-

otroške

pomoč.

so v Kranju

ukvarjajo

sionalno

pre-

denarno

soci-

nam razložili, da

viri so

Naši

določeni

socialne

s tem,

zgolj

se profe-

ki

Kosovci,

da sodrža-

pa angažirajo

trebi

tega

predsta-

Si

k

pogosto

uri zvečer,

ambulanta, saj

pridejo

zdravniku
je odprta

ko

urgentna

ne plačujejo

pogosto

&
m

Poleg

ob obisku zdravnika!?

Albanci
osmi

V/

m

*-

bi v Nemčiji za Slovenko angaži-

da

rali prevajalca

po

prevajalca.

JBšgf

am-

zna slovensko. Menda precej mater z otroki dejansko živi še naprej na Kosovu, tu

dopol-

Na

nekaterih

naslovih

Tega

preverja

ne

naj bi

Kranju

v

sto

prijavljenih tudi po

bilo

državljanov Kosova.

nihče.

Čakajoč na odgovore z MNZ
ministrstvo

Na

za

notranje zadeve

katerega

pristojnost

upravnih

enot)

Koliko

smo

dovoljenj

za

poslali

Kosova

in

Makedonije

so

koliko

njihovim članov
združevanja

na
in

UE

bilo na

izdano

družin

iz te

Fajon očital,

na zloraba socialnih
‘združenih

na

MNZ

zlorabe

ravno

družin'

vprašali
pri

iz UE

Kranj

da

predsednici
»je

množič-

upravičenj kosovskih

vaše

tudi,

Kosovcih

Makedonije.

d.

delo«.

Zato

smo

sicer

preteklosti

znane

tudi

minister

so

fiktivne

pri

uslužben-

neznanja slovenščine.

Sloveniji

je področje,

Ali

zaostritev

poostren
opravlja

prebivanje in

zakonodaje

inšpekcijski
nadzor

odgovore

daje

od

..

s tega

nadzor, kdo

Na MNZ pravi-

smo

občino Kranj

pod

ki se mu letos

na

znova,

predlog ministra

se

že

tudi v

programi,

in

tudi

vodstvom

na mestno
župana Matjaža

števila Kosovcev
okoliške

kraje).

v Kranju
Pravijo,

sicer

bi

sistemsko

je

prisotno

morala urediti

s

tujcev

otrok

posebnimi

tako

integracijo za odrasle

ter

v

kot

šole

s

osebe

vrtce,

programi

z znanjem jezika, iskanja službe

podobno«.

Nimajo

evidenc,

kateri

socialni

transferji iz občine so se zaradi takšnega
najbolj

stanja

li,

ne

da

šole

v

da

razložili,

Lani

prihaja

do

izkoriščanja

smo

jih

zdaj

to

v

vpisano

so za

tudi

izgovorili,

podatkom, koliko

s

je

Kosova

občini.

so pojasni-

Prav tako

zvišali.

razpolagajo

državljanov
poslali

Kakšne posledice na področju

povečanja

integracijo

obvezno

vključevanja

šolstva in zdravstva prinaša tako

sociale,

Sloveniji. Država

vsej

in

načelnik

upravo.

Vprašanja

v

2015

je imenovan

imenuje vlada

delo. Ali

(iz

zaradi

Priseljevanje tujcev

potrebovalo

ureditev na ravni države, saj

poslali ta teden.

leta

Matjaž Dovžan,

mandat. Lahko

javno

zaradi suma zlorab

postopku

ki bi

priseljeni tujci

sporazumevanju

po

načelnike

(širijo

države)

od

nam bodo

izrazito

»največje težave

je kdo

UE Kranj

za

imajo

upravnih enot

sploh

izteče

da

katerekoli

več.

pripravi

jo, da

v

od

področja,
zdaj

prebivazlorab

bo

izdaji dovoljenj za

v

storil, da

ne

v kazenskem
pri

za

dovoljenja
Hojs

kateri

prihodnje

Rakovca.

za kakšne množične
gre. Iz

pridobitev

bo

Kaj

Naj omenimo,

Aleš Hojs je

na tviterju v.

dnevi

SD Tanji

za

državljanov Kosova

Kranj

državljanov Severne

nekaj

stranke

podlagi

Koliko živi skupaj

Minister za notranje zadeve
pred

Koliko

dovoljenje

za

nje.

je

države

narodnosti).

družin je

v Sloveniji.

območju
koliko

državljanom Severne

albanske

poroke

cev na

je

in delo

lani državlja-

(tudi priseljenci

večinoma

prebivanje

izdala

delo

vprašanj.

več

prebivanje

upravna enota Kranj

nom

(pod

sodi deloma tudi

pri

vprašali,

na osnovne

Dnevnik

državljanih

na občini
Kosova

socialnega sistema. Ko

na

kakšen

način,

so se

da tega ne morejo zaznavati, saj

pristojnosti centrov

za

socialno

je

delo.
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albanskih

od

Makedonije.

Severne

di s predstavniki srbskega,

državljanov

Severne

drugih

Največ

Slovenijo,

lo otrok tujih državljanov
skih. Odgovorili so

koliko sloven-

in

»za podatek, ki
O tem

lahko

korekten«.

»politično

vizumov.

lahko

EU.

V

Kosovcem

za

odpravo

glas zanjo

Fajon je lani

m
obljubljala,
vizumov

na

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

volitvah.
zavarovanja.

Za ur-

nekaterih osnovnih šolah v Kranju imajo že
več kot deset odstotkov učencev albanske
učnih težav kot

veliko več

drugi. Zgolj za ponazoritev:

na mednarodnem preverjanju znanja PIŠA
so kosovski petnajstletniki leta 2015 zasedli

69.

mesto med 72 državami, slovenski so bi-

visokem 13. mestu. To je povezano tudi
s tem, da so kosovski otroci praviloma iz socialno šibkih družin, z njimi se starši doma
li na

glede

šole ne ukvarjajo nič (jasno, če mame

Po

zapisih na trma.si je bilo leta 2017 v
vrtce vpisanih

155 tujcev,

(stranka

češ da

Rakovec

v

tografiran

leto za

za

Gre

ne Kosova,

vendar

za svojega.

Na lokalnih

leg

državljanov

di tujci,

ki

so

grb

je
fo-

Albanije in

tudi Kosovci
lahko

po-

sodelujejo

tu-

volitvah

Slovenije

prebivalci posamezne obči-

ne s stalnim prebivališčem. Torej je alban-

ska skupnost v

Kranju kar lep

tako,

kot

hovi »bosi«. Rakovec
sleke pojasnil,

da so

jim

nam
zanj

za prepreče-

komisija

le

za odki bi jo

volitvah

državljani

si-

članic

tako pridejo slovenski držaSeveda težava pri

albanskega rodu.

od drugod ni njihova narodnost,
večini

čitev

in

pač pa pri

popolna nepripravljenost na vklju-

družbo. Ustvarili so

v slovensko

si

Zvečer menda v centru
Kranja redko še

slišiš

slovensko besedo.

pod velikim

imajo

ga

Tako

črnim orlom

dvoglavim

podlagi.

njiho-

za

volitvami

družbi Kosovcev

-

zvezo z

posebno
zameno

lokalnimi

pred

grbom Albanije

rdeči

v

lokalnih volitvah.

na

glasove

bil

da

Rakovec

Matjaž

ima

skupnostjo

ve

na

župan

tudi

SD),

albansko

je dejalo,

razmere v Kranju v veliki me-

odgovoren

Volijo namreč

sploh ne znajo slovensko).
kranjske

naših sogovornikov nam

je za sedanje
ri

jim ga ni treba, dobijo vso oskrbo. Na

narodnosti. V povprečju imajo ti

Več

stvar,

Albancih s Kosova, Severne Makedonije

Pojasnila župana Rakovca

bo zavzemala

v zameno za preferenčni

evropskih

nilnega zdravstvenega
genco

se

da

je to

Na evropskih

sodelujejo

poštev

narejen

zavzemanje

svoje

Verjetno

vanje korupcije.

cer

Tanje Fajon,

na kav zameno za njihov prefe-

morala preučiti tudi

vljani
Vodja sfra

SD

in

kroži posne-

evropskimi volitvami,

renčni glas ponuja
pravo

bošnjaškega

Na spletu pa

stranke

terih Kosovcem

koli-

podatek ne bi bil

pa

vodje

vprašanje,

nam, da

dvomimo, najbrž

tek

pred lanskimi

vodijo evidence«.

ga želite, ne

res

je prav

društev.

Na kranjsko po-

narodnosti.

njih v zadnjih treh letih rodi-

je pri

volitvami sestal tu-

in se je pred

in

rodnišnico smo naslovili
ko se

kopravni

teh

Kosova

albanske

tako

je

Večina

ki pridejo v

Makedonije,

otrok

211.

staršev s

169, lani pa že

tem

volilni

sugerirajo
je na

vsi

te

svoj

svet (zlasti kjer

jih je več tisoč, kot

je v Kranju), v katerem

vila. Mentalno so še

veljajo njihova
vedno

jih
pra-

na Kosovu

in

drugod, v Sloveniji so le fizično in kolikor
jim koristi. Precej staršev recimo pri nas
sorodnikih pusti svoje otroke, medtem
gredo

oni

naprej

po Evropi.

Otroci

pri
ko

so po-

stroj.

tem prepuščeni izrednemu trudu učiteljev,

nji-

da jih kolikor toliko vključijo v naše okolje. Medtem pa »stari« Kranjčani mesto vse

pomi-

občani ena-

manj doživljajo

kot

svoje.

■
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28.06.2020 | 14:07

WOOL2LOOP (Mineral Wool Waste Back To Loop With
Advanced Sorting, Pre-Treatment, And Alkali Activation;
2019 -2022), projekt HORIZONTA 2020, rešuje problem
uporabe odpadne mineralne volne po principu krožnega
gospodarstva; in sicer z razvojem novih proizvodov iz
odpadne mineralne volne z metodo alkalne-aktivacije.
Na ta način dobimo proizvode z lastnostmi cementov in
keramike. Poleg razvoja alkalno-aktiviranih materialov
pomemben del projekta predstavlja tudi razvrščanje
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mineralne volne na deponiji oz. gradbišču, analiza
samega materiala, pred-obdelava (mletje), in v kasnejši
fazi projekta tudi predstavitev potencialno uporabnega
produkta na tržišču in njegovo trženje.

TEKST // dr. Majda Pavlin, dr. Vilma Ducman, Zavod za
gradbeništvo Slovenije
Zakaj je projekt WOOL2LOOP pomemben doprinos
krožnemu gospodarstvu?
Mineralna volna je zaradi svojih lastnosti, kot so nizka
gostota, temperaturna odpornost (visoko tališče) in

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

posledično negorljivost, nizka toplotna prevodnost, zvočna
izolativnost in relativno lahka obdelovalnost, vsestranski
produkt in je pogosto uporabljen material v gradbeništvu.
Zaradi vsestranske uporabe predstavlja velik del odpadkov,
ki nastanejo pri gradnji in rušenju stavb in različnih objektov.
V Evropski uniji se na leto pridela okrog 2.5 Mt teh
odpadkov. Trenutno se odpadki mineralne volne skoraj v
celoti odlagajo na odlagališčih in predstavljajo letni strošek
za gradbeni sektor okoli 250 milijonov EUR. Evropska
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zakonodaja (1, 2) do konca leta 2020 zahteva 70 %
reciklažo nenevarnih in inertnih gradbenih odpadkov. To v
primeru reciklaže mineralne volne predstavlja precejšnjo
težavo, saj je delež mineralne volne zaradi nizke mase v
primerjavi z ostalimi gradbenimi odpadki majhen, ampak
zaradi nizke gostote (20-200 kg/m³) mineralna volna zasede
bistveno več prostora v primerjavi z ostalimi odpadki (3).
Poleg tega mineralna volna vsebuje fenol-formaldehidne
spojine, ki lahko tvorijo potencialno škodljive izlužke.
Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG) so v letu 2019
začeli z evropskim projektom WOOL2LOOP, ki je
prvenstveno namenjen reševanju problema recikliranja

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

mineralne volne. Projekt krožnega gospodarstva (Mineral
wool waste back to loop with advanced sorting,
pretreatment, and alkali activation), ki ga koordinira vodilni
proizvajalec mineralne volne Saint Gobain, je prejel
precejšnje financiranje iz programa EU Obzorje 2020.
Projekt, ki bo trajal tri leta, je prvi evropski inovacijski projekt
EU, ki se osredotoča izključno na predelavo odpadne
mineralne volne in je prvi na svetu, katerega cilj je tržiti
alkalijsko aktivirane materiale na osnovi mineralne volne.
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Cilj projekta je pretvoriti mineralno volno iz gradbenih
odpadkov v nove materiale s pomočjo tehnologije alkalijske
aktivacije, saj lahko predstavljajo nadomestek za gradbene
proizvode na cementni osnovi. Proizvodnja portlandskega
cementa je zaradi visokih emisij CO2 spodbudila
raziskovalce k iskanje alternative, ki bi imele lastnosti
podobne cementom. Alkalno aktivirani materiali so v tem
kontekstu odlična rešitev, saj lahko uporabimo odpadke, ki bi
sicer končali na deponiji (pepel, žlindra, idr.), kjer mineralna
volna zaseda pomembno mesto. Da bi bila proizvodnja
materialov po principu alkalne aktivacije ekonomsko
sprejemljiva, je potrebno zagotoviti lokalno dostopne
odpadke (4). Razvrščanje odpadne mineralne volne glede
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

na to ali je odpadek iz gradbišča ali pa je posledica rušenja,
sortiranje mineralne volne glede na vrsto volne in sama
logistika predstavljajo velik problem pri ponovni uporabi lete.
V okviru projekta se bodo proučile možnosti za uporabo
alkalijsko aktiviranih materialov na osnovi mineralne
volne v:
∆ maltah,
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∆ fasadnih panelih,
∆ talnih ploščah,
∆ akustičnih ploščah
∆ in materialih za 3D tisk.
Projekt vključuje skupno 14 podjetij in raziskovalnih
inštitutov ter obsežne pilotne demonstracije po vsej Evropi.
Vključeni so največji svetovni proizvajalci gradbenega
materiala in inovativna start-up podjetja na področju
krožnega gospodarstva. Koordinator je Saint-Gobain
Finland Oy, proizvajalec gradbenih proizvodov iz

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

Finske. Znanstveni koordinator projekta pa je Univerza v
Oulu iz Finske. Iz Slovenije so partnerji projekta Termit
d.d., Zavod 404 in Zavod za gradbeništvo Slovenije.
Kaj je alkalna aktivacija?
Alkalna aktivacija je reakcija alumosilikatnega materiala
(imenovanega tudi "prekurzor") z alkalnim medijem, kjer
nastane nov, alkalijsko aktiviran material, ki se postopoma
strjuje zaradi tvorbe nove alumo-silikatne mreže (5, 6).
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Alkalni medij je lahko vodna raztopina alkalijskega
hidroksida, silikata, aluminata, karbonata in sulfata oziroma
kombinacija le teh. Celotni proces (reakcija) poteka v več
korakih, sam potek in hitrost reakcije pa je odvisen od
"prekurzorja" (kemijska sestava, velikost delcev in delež
amorfne faze), vrste alkalijskega aktivatorja (in njihova
koncentracija), načina nege in temperature, vsebnost vode v
vzorcu ter razmerje vhodnega materiala in alkalijske
raztopine. Alkalno aktivirane materiale, imenovane tudi
"geopolimeri" (7) ali "anorganski polimeri", lahko pripravimo
iz najrazličnejših "prekurzorjev", ki vsebujejo reaktivne
alumosilikate. Vsebnost alumosilikatov (SiO2 in Al2O3) se
razlikuje od materiala do materiala. V naravi je primer
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

takega materiala pucolan, kot je vulkanski prah, in prehodno
žgane gline-metakaolin. Materiale primerne za alkalno
aktivacijo lahko pridobimo tudi z industrijskimi postopki, npr.
industrijski pepeli, ki nastanejo pri sežiganju premoga,
komunalnih odpadkov, lesnih peletov, žlindre, kot ostanek
jeklarske industrije, itd. Vsi ti materiali se lahko uporabljajo
tudi kot nadomestki pri proizvodnji cementa, pri čemer se
največ uporabljata pepel iz termoelektrarn in jeklarska
žlindra. Alkalno aktivirani materiali so predmet številnih
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diskusij, saj bi zaradi svojih lastnosti v prihodnosti lahko
(delno) nadomestili trenutno najbolj trajnostno vzdržljiv in
vsesplošno uporabljen material - beton.
Zakaj je mineralna volna primeren material v procesu
alkalne aktivacije?
Mineralna volna ima ugodno kemijsko in mineraloško
sestavo in je primeren vhodni material za alkalno aktivacijo.
Delež steklaste faze je pri alkalni aktivaciji zelo pomemben,
saj samo ta del vstopa v reakcijo. Mineralna volna je skoraj
vsa v steklasti (amorfni) fazi, poleg tega vsebuje veliko
silicija, ki je pomemben za polimerizacijo. Mineralno volno
delimo na kameno in stekleno, manj pogosta pa je volna, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

se pridobiva pri proizvodnji žlindre. Kameno volno
pridobivajo iz magmatskih kamnin, kot sta bazalt in dolomit,
medtem, ko stekleno volno pridobivajo iz odpadnega stekla
in kremenčevega peska, ter tudi kalcita in pepela z visoko
vsebnostjo natrija. Odpadno steklo, kot surovina za
proizvodnjo steklene volne, predstavlja že znatni delež
vhodnih materialov (cca. 85%). Pri proizvodnji mineralne
volne pogosto uporabijo tudi volno, ki je v procesu ohlajanja
predstavljala odpadek (8). Kamena volna ima v primerjavi z
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ostalimi vhodnimi materiali, ki so primerni za alkalno
aktivacijo, drugačno kemijsko sestavo. Vsebuje SiO2 (~4045 wt%), Al2O3 (~16-18 wt%), CaO (~16-18 wt%), MgO
(~9-12 wt%) in okside prisotne v manjših deležih. Steklena
volna se nekoliko razlikuje v sestavi kamene in vsebuje več
oksidov silicija (SiO2 ~60-65 wt%) in natrija (~16 wt%
Na2O), medtem, ko je vsebnost oksidov kalcija in aluminija

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

precej nižja od kamene volne (~7wt% CaO).

Kamena volna je po kemijski sestavi najbolj podobna žlindri,
pri čemer žlindra vsebuje več kalcija (CaO 40 wt%) in manj
magnezija in med drugim lahko tvori gele ("zamreženost"
končnega materiala) podobne tistim v mešanicah s cementi,
kjer je vsebnost kalcija prav tako visoka. Kakšen gel bo
nastal v fazi alkalne aktivacije, je odvisno tudi od vsebnosti
aluminija in alkalijskih kovin, kot je natrij (9). Steklena volna
je po sestavi podobna steklu, ki ga uporabljamo v
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vsakdanjem življenju. Ker vsebuje veliko silicija in natrija ter
malo kalcija in aluminija, končno razmerje med silicijem in
natrijem ni ravno optimalno in v prisotnosti vode lahko
povzroči de-polimerizacijo in tako razpad materiala. V ta
namen dodajajo metakaolin, pepel pridobljen iz
termoelektrarn in/ali žlindro, ki vsebujejo višje vsebnosti
aluminija in kalcija in tako izboljšajo vezavne lastnosti. Na
Univerzi UOULU na Finskem, ki je tudi partner projekta
Wool2Loop, so pripravili različne materiale na osnovi
mineralne volne z metodo alkalne aktivacije (10,11).
Ugotovili so, da z mešanjem kamene in steklene volne
dobimo material, ki ima boljšo odpornost na vodo in
zmrzovanje, kar je posledica ugodnejšega razmerja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

aluminija, silicija, natrija in kalcija.
Kaj je naloga Zavoda za gradbeništvo Slovenije in s
kakšnimi problemi se soočamo?
Kot že omenjeno, v projektu poleg ZAG-a sodeluje podjetje
Termit d.d. ZAG predstavlja neke vrste podporo podjetju
Termit, ki je odgovorno za izdelavo fasadnih plošč na osnovi
alkalne aktivacije mineralne volne. Naloga Termita je
vzpostavitev pilotne linije, zagotavljanje vhodnega materiala ̶
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odpadne mineralne volne (kamene, steklene ali mešanice
obeh) ter ostalih potrebnih surovin za pripravo fasadnih
plošč na osnovi alkalne aktivacije ter proizvodnja fasadnih
plošč. ZAG v kontekstu izdelave fasadnih plošč razvija
primerne recepture glede na namen uporabe ter določa
kemijske ter fizikalne lastnosti materialov ter trajnostne
teste, ki potrjujejo ustreznost določenega proizvoda za
predviden namen.
Največji problem pri sami proizvodnji produktov iz odpadne
mineralne volne predstavlja mletje. Pri mletju ne dobimo
sferičnih oblik, pač pa različno velika vlakna. Zaželeno je, da
so delci (vlakna) manjši od 50 mikronov, kar izboljša končne
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lastnosti produkta. Na laboratorijskem nivoju, za pripravo
nekaj kilogramov materiala primerne velikosti delcev, se
potrebuje nekaj dni (vključuje mletje in sejanje). Problem se
pojavi pri pripravi večjih količin. Na tržišču sicer obstajajo
naprave za mletje mineralne volne, ki relativno hitro lahko
zmeljejo velike količine volne na ustrezno fine delce, vendar
težavo predstavlja transport materiala. Primer mikrostrukture
vlaken pred in po mletju, posnete z vrstičnim elektronskim
mikroskopom, je prikazan na Sliki 2.
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Foto: Barbara H
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Foto: Barbara H

Slika 2: Prikaz mikrostrukture vlaken
mineralne volne pred in po mletju, posnete z
vrstičnim mikroskopom.
Ko se pridobi material primerne velikosti delcev, se vzorcu
določi kemijsko sestavo, ovrednoti mineraloško sestavo,
vsebnost organske snovi (iz česar se sklepa na prisotnost
fenolnih-formaldehidnih smol), specifično površino ter
velikost delcev. Kristalografija je pokazala, da sta tako
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kamena, kot steklena volna večinoma v steklasti fazi in manj
kot 5 % odpadka predstavlja kristalna faza, kot so dolomit,
kalcit in kvarc (kar je posledica same proizvodnje mineralnih
voln). Specifična površina je odvisna od mletja in vpliva na
potrebo po tekočini in obdelovalnosti v fazi priprave
mešanice za alkalno aktivacijo. Ker so volne impregnirane s
fenolformaldehidnimi smolami, ob dodatku tekočine
(aktivatorja) material deluje nekoliko hidrofobno. Delež
organske snovi je višji v primeru steklene volne. Organska
snov predstavlja problem s stališča zdravja, saj se tekom
alkalne aktivacije sproščajo strupeni plini, kot je amonijak in
hlapne organske spojine. Eden izmed ciljev projekta je tudi
identifikacija škodljivih plinskih komponent, kvantitativno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vrednotenje le-teh in iskanje načina, kako bi se temu izognili
in pripravili proizvod, ki bo varen za zdravje ljudi.
Za pripravo alkalno aktiviranih materialov je bila uporabljena
kamena, steklena in mešanica obeh voln. Za pridobitev
najboljših upogibnih in tlačnih trdnosti, so bile testirane
različne kombinacije vhodni material-aktivator. Fizikalne
lastnosti (upogibna in tlačna trdnost) se nekoliko razlikujejo,
pri čemer steklena volna doseže višje tlačne in upogibne

30

Mineral-revija.si
Država: Slovenija

28.06.2020
Nedelja, 14:53

Kazalo

https://www.mineral-revija.si/4274/Projekt-WOOL2LO...

14 / 19

trdnosti (tlačna trdnost med 30 in 40 MPa; upogibna 10-13
MPa odvisno od mešanice) v primerjavi s kameno volno
(tlačna trdnost med 20 in 30 MPa, upogibna trdnost ima
vrednosti med 5 in 10 MPa, odvisno od mešanice). Vse
trdnosti so bile pomerjene pri negi sušenja tri dni na 40 °C.
Vzorci dobljeni z alkalno aktivacijo se med seboj razlikujejo
po barvi, na kar vpliva dodatek alkalijskega aktivatorja in pa
izbira vhodnega materiala, kamene ali steklene volne (Slika
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3).

Slika 3: Prikaz alkalno aktiviranih materialov
pripravljenih z mešanico steklene in kamene
volne, kamene in steklene volne. Pri vseh treh
mešanicah je bil uporabljen enak aktivator. (na
sliki od leve proti desni: STEKLENA +
KAMENA VOLNA, KAMENA VOLNA,
STEKLENA VOLNA)
Vzorci mineralne volne se razlikujejo tudi v mikrostrukturi.
Kolikšen del vlaken mineralne volne bo reagiral z
aktivatorjem je odvisno od uporabljenega aktivatorja in
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koncentracije. Na sliki 4, ki je bila posneta pod vrstičnim
elektronskim mikroskopom, se na prelomu vzorca lepo vidijo
vlakna, ki niso reagirala oziroma je prišlo le do delnega
raztapljanja. Zreagirani del tvori novo alumo-silikatno mrežo,
ki je pod mikroskopom vidna, kot "gel". V gelu se vidijo tudi
vlakna, ki niso ali so le delno reagirala z aktivatorjem in so
"zalita" z gelom. Na desni sliki se gel in vlakna, ki niso
reagirala lepše vidijo. Vzorec je bil poliran in pripravljen z
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vlivanjem epoksi smole.

Slika 4. Na sliki levo je viden vzorec, ki je bil
pripravljen s kombinacijo natrijevega stekla in
hidroksida. Prikazan je prelom, kjer se vidijo
delno zreagirana vlakna in nastanek gela na
delu vzorca, kjer je prišlo do intenzivnejše
reakcije. Na desni sliki je primer alkalno
aktiviranega materiala, ki je bil poliran in zalit v
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epoksi smolo. Sivine predstavljajo gel, bele
lise so nezreagirana vlakna, razpoke in
praznine so črne.
Med pripravljenimi mešanicami smo izbrali dve optimalni
recepturi in začeli z razvojem in optimizacijo mešanice za
fasadne plošče. Cilj projekta je, da se pripravijo fasadne
plošče pri sobni temperaturi in tako zniža potrebo po dodatni
energiji, ob minimalni količini porabe alkalijskih aktivatorjev
in ostalih vhodnih materialov (poleg mineralne volne). Tako
se skozi reševanje problematike odpadne mineralne volne v
okviru projekta WOOL2LOOP prispeva svoj doprinos k
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modelu krožnega gospodarstva na tem področju.

Razvoj fasadnih plošč s postopkom alkalijske
aktivacije odpadne mineralne volne je del
H2020 projekta WOOL2LOOP (Mineral wool
waste back to loop with advanced sorting, pretreatment, and alkali activation; 2019 -2022), ki
ga financira Evropska unija s pogodbo
#821000.
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