Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 31. 8. 2020
Število objav: 6
Internet: 2
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Tisk
Zaporedna št.
1

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
2

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
3

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Hibridna prihodnost dela

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Mnenja; 31. 8. 2020

Avtor

Miha Škerlavaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 789 cm2

...velikanske. Na vrhu razpredelnice so računalništvo (sto odstotkov), finance in zavarovalništvo (92), izobraževanje
(85), pravo in menedžment (84). Na dnu so gradbeništvo, prehrana, vzdrževanje, proizvodnja, kmetijstvo, logistika in
zdravstvo (od nič do tri odstotke). V osnovi pa so dela, ki jih je mogoče opravljati neodvisno...

Naslov

Od vlade pričakujejo dodatne ukrepe

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 31. 8. 2020

Avtor

Simona Fajfar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 178 cm2

...prometa med vsemi gospodarskimi panogami šesta po vrsti. Z organiziranjem gospodarskih, kulturnih in športnih
dogodkov je celo pred kovinsko industrijo in gradbeništvom. Prav nasprotno pa pri nas razmere v industriji srečanj še
nikoli niso bile slabše kot zdaj, pojasnjuje Miha Kovačič, direktor zavoda Kongresni urad Slovenije,...

Naslov

Rešitev za konec odpadne plastike?

Medij

Delo - Posel & denar, Slovenija

Rubrika, Datum

Posel & denar; 31. 8. 2020

Avtor

Maja Prijatelj Videmšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 772 cm2

...(kozmetični izdelki, plastenke pijač ...), v kmetijstvu in vrtnarstvu, za izdelke splošne potrošnje, premaze in lepila,
tekstil, odstotek ali dva tudi v gradbeništvu in avtomobilski industriji. Globalne tržne napovedi kažejo, da naj bi trg za
biorazgradljive plastične materiale v sektorju hrane in pijač v svetu rasel...

Naslov

Kako postaneš inženirka leta

Medij

Reporter, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 8. 2020

Avtor

Gašper Petovar

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 14

Površina: 240 cm2

...Kako postaneš inženirka leta Od 20. avgusta je odprt razpis za nabor kandidatk za inženirko leta, ki jo bodo izbrali že
tretjič zapored. Pohvalno je, da tudi pri nas obstaja natečaj, kjer se v ospredje postavi ženske,...

Naslov

Ulični festival lokalne hrane bo oživel Cafovo ulico

Medij

Lokalec.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ogroženih družin, ” so še dodali. V projekt Urbana zemljina za hrano je vključenih osem partnerjev: Mestna občina
Maribor, komunalno podjetje Snaga, Zavod za gradbeništvo, E-zavod, Zavod za inovativnost in podjetništvo, Deltaplan,
društvo Aktiviraj se in Wcycle inštitut, ki od leta 2017 pod okriljem evropske iniciative Urban...

2

Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Naslov

Ulični festival lokalne hrane bo oživel Cafovo ulico

Medij

Mbreport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ogroženih družin, ” so še dodali. V projekt Urbana zemljina za hrano je vključenih osem partnerjev: Mestna občina
Maribor, komunalno podjetje Snaga, Zavod za gradbeništvo, E-zavod, Zavod za inovativnost in podjetništvo, Deltaplan,
društvo Aktiviraj se in Wcycle inštitut, ki od leta 2017 pod okriljem evropske iniciative Urban...
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31.08.2020

Delo

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 7

1/3

Površina: 789 cm2

Miha Škerlavaj
doktor poslovnih ved, profesor vodenja
in organizacijskega

vedenja

Hibridna
prihodnost

dela

Delo

od doma oziroma

bolje rečeno delo od

koder koli

-

za neka-

tere najboljši izum po

jv

m

elektriki, za številne
druge pa nič manj

kot peklenske muke.
Gotovo pa

je nekaj

-

sprememba v načinu dela globalnih

razsežnosti se dogaja pred našimi
očmi. Četudi bo učinkovito cepivo
razvito

po

najbolj optimističnih scena-

rijih, bo obdobje spreminjanja dovolj
dolgo. Mnogo od tega, kar se Metka in
Janez, Marry in John ter Meikuan in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Jihuan naučijo v koronskih časih, bo
ostalo zasidranega tudi po njih. Skupaj
s prakso dela od doma so jasno dobile
eksploziven pospešek tudi raziskave
o možnih prihodnostih dela. Kaj se

lahko torej od njih vsi skupaj koristnega naučimo?
Nedavna skupna objava

29 svetovno

priznanih organizacijskih psihologov
v reviji American Psychologist prinaša
nekaj lekcij, ki jih področje ponuja
o covidu-19 in delu v prihodnosti.
Določene ugotovitve so dokaj priča-

kovane: navigiranje prostora pri delu
od doma je izziv, z modernimi pristopi
je mogoče voditi tudi ljudi, ki jih ne

vidiš, družbeno oddaljevanje povečuje
občutke osamljenosti, izgorevanja,
prezentizma in tveganja za deloho-

lizem. Zanimivo je spoznanje, da pri
virtualnem timskem delu sicer pogrešamo poglobljeno komunikacijo, da

pa

so ljudje pravzaprav bolj pripravljeni

pomagati drug drugemu. Raziskovalci
ugotavljajo, da so koronačasi tudi časi
poglabljanja družbenih in ekonomskih

razlik.

Za posameznike

in njihove

družine je še kako pomembno, v kateri
segment delovne sile se uvrščajo. Ni
vseeno, ali je nekdo delavec od

doma,

ključni kader, na čakanju ali pa je
morebiti

celo izgubil službo.

Tudi z or-
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Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 7

2/3

Površina: 789 cm2

ganizacijskega vidika se karte mešajo

delno od doma ali izključno na delov-

na novo. Nekatere panoge doživljajo

nem mestu, je tretjinska.

svet sodelovanja je stresen

temeljite spremembe, v drugih so se

Čeprav je bila izkušnja koronskih
karanten vse prej kot prostovoljna,
smo vsi skupaj očitno neke vrste stock-

pridobljeni avtonomiji nismo vsi pri-

prej začeti trendi pospešili, spet tretji
pa

odkrivajo nove in nove priložnosti.

in v katerih primerih je delo
od doma možno in kdo si ga sploh želi?
Čikaška raziskovalca Dingel in Neiman
Za koga

pravljeni odpovedati brez boja.

sindrom (povezanost z našim

»ugrabiteljem«). Pri delu od doma, pa

Trdim, da bo prihodnost dela veliko
bolj hibridna za širši krog organizacij

čeprav prisilnem, smo dojeli to, kar

in zaposlenih, kot je bila že doslej.

sta poskušala oceniti obseg del,

ki jih
je mogoče dolgoročno opravljati od

tako imenovana gig ekonomija razume
že dlje. Na novo smo odkrili tri glavne

pričakovani prilagoditvi zakonskih

doma. Ugotavljata, da je ta odstotek
v 85 vključenih državah odvisen od

motivatorje pri delu

splošne razvitosti

Wong

smisel in mojstrstvo.

avtonomijo,

-

S

kolegoma Sut I

okvirov dela na domu (oziroma od
koder koli) lahko upravičeno pričakujemo porast kombinacij dela od

kulteta

med panogami so velikanske.

nekaj leti raziskovali, kako pomembno

nih modelov, grajenja organizacijskih

je, da se vodje in zaposleni ujamejo glede pričakovane avtonomije pri delu, če

kultur, vodenja, okoljskih učinkov,

Na vrhu

odstotkov), finance in zavarovalni-

(BI Norwegian Business School)

Po

države in za ZDA
znaša 37 odstotkov. Za Slovenijo
zanimivo znaša 38 odstotkov. Razlike
razpredelnice so računalništvo (sto

in Matejem

Černetom (Ekonomska

fa-

Univerze v Ljubljani) smo pred

štvo (92), izobraževanje (85), pravo in
menedžment (84). Na dnu so gradbe-

naj pričakujemo proaktivno in zavzeto

ništvo, prehrana, vzdrževanje, proizvo-

težke čase.

dnja, kmetijstvo, logistika in zdravstvo
(od nič do tri odstotke). V osnovi pa

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

holmski

tudi vrnitev iz virtualnega sveta v živi
in aktivira
enake odzive v možganih. Očitno se

so dela, ki jih je mogoče opravljati
neodvisno od lokacije, tudi bolje

vedenje, ki poganja organizacije skozi

plačana, opravljajo jih bolj izobraženi
ljudje s praviloma bolj prilagodljivimi

troencefalogramu (EEG) pokažejo, da

psihološkimi profili. Skladno s temi

za naloge v virtualnem okolju aktivi-

ugotovitvami tudi Gartnerjeva študija

ramo precej več možganskih vzorcev,

aprila 2020 ugotavlja, da 41 odstotkov

povezanih s stresom

zaposlenih poroča, da bi si želelo delo

delom, v primerjavi za iste naloge v

od doma vsaj občasno opravljati tudi
v prihodnje. Microsoftovi raziskovalci

živo. Specifično se na videosestankih
visoke ravni zasičenosti začnejo poja-

so očitno zajeli nekoliko bolj storitveni

vljati že po 30-40 minutah, previsoke

sektor, saj si kar 82 odstotkov vodij želi

ravni stresa pa po dveh urah. Vzroki
so nenehna osredotočenost na ekran,

da bi lahko
nadaljevali delo od doma vsaj občasno.
in menedžerjev si želi,

Tudi slovenske raziskave in izkušnje
organizacij kažejo, da je

iz nekaterih

želja po bolj prilagodljivih oblikah dela

nepremičninskega trga in urbanizacije
in še česa. Je že tako, da odrasli na de-

lovnem mestu preživimo veliko večino
svojega delovnega časa, mar ne?

Spoznali smo seveda tudi, da ima

delo na daljavo svojo ceno. Microsoftovi nevroznanstveniki so poleti objavili
zanimive izsledke svojih eksperimentov. Slike možganskih valov na elek-

bolj prilagodljivih delovnih politik za
delo od doma, 71 odstotkov zaposlenih

doma in na lokaciji delovnega mesta.
Zelo zanimivo bo spremljati, kaj bo ta
premik pomenil z vidika novih poslov-

in čezmernim

pomanjkanje neverbalnih iztočnic,
pomanjkanje pregleda nad ljudmi, s

Prispevek je mnenje avtorja
in

ne

izraža nujno

stališča uredništva.

Zanimivo je
spoznanje, da
pri virtualnem
timskem delu
sicer pogrešamo
poglobljeno
komunikacijo, da pa
so ljudje pravzaprav

katerimi smo v interakciji. Na novo
se je treba priučiti določenih pravil.

bolj pripravljeni

Ustvariti si moramo meje med delom
in zasebnim, čeprav so fizično zabri-

pomagati drug

še kako prisotna. Porazdelitev med

sane.

tistimi, ki želijo delati samo od doma,

najti novo ravnotežje. Paradoksalno,

Struktura in rutina pomagata

drugemu.
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Delo

Država: Slovenija

Površina: 789 cm2
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Ponedeljek

Kazalo

Stran: 7
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Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 1

1/1

Površina: 178 cm2

Od vlade pričakujejo dodatne ukrepe
Industrija srečanj Ogroženih je okoli 350 podjetij oziroma 15.

Kaj gospodarstvu prinaša industrija

Ker je ogroženih

okoli

350 podjetij

srečanj, se na primer v Nemčiji zelo

v industriji srečanj oziroma 15.000

dobro zavedajo, saj je s

neposrednih delovnih mest in še

129 milijarda-

mi evrov prometa med vsemi gospodarskimi panogami šesta po vrsti. Z
organiziranjem gospodarskih, kul-

dodatnih

20.000 kreativcev,

od vla-

de pričakujejo dodatne ukrepe za
ohranitev tega nosilnega produkta

turnih in športnih dogodkov je celo

slovenskega turizma. Turizem Lju-

pred kovinsko industrijo in gradbe-

bljana je z raziskavo potrošnje med

ništvom. Prav nasprotno pa pri nas
razmere v industriji srečanj še nikoli
niso bile slabše kot zdaj, pojasnjuje

udeleženci mednarodnih konfe-

Miha Kovačič, direktor zavoda Kongresni urad Slovenije, kjer iščejo nove

jo, prenočitvami in stroški prevoza

modele, kako bi se prilagodili času
epidemije. Nekaj redkih dogodkov
je postalo virtualnih, večina kongresov,

konferenc, sejmov, koncertov,

športnih in drugih dogodkov z veliko

Kongresni
mi in

gost v Ljubljani

stroški

prevoza

delovnih mest

udeleženci pa je bilo prestavljenih na
prihodnje leto ali odpovedanih.

Simona Fajfar

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

000

renc namreč ugotovil, da povprečen

kongresni gost z-vključeno kotizacizapravi 495 evrov na dan, v Ljublja-

ni pa

ostane tri dni.

To pomeni v

povprečju trikratnik prostočasnega
gosta,

ki je leta

porabil 144
v

STRAN

2019

v enem dnevu

evrov,

4, S

ostane tri dni, z vključeno kotizacijo,

pa zapravi 495

evrov na

dan. Foto

prenočitva-

Voranc

Vogel
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Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 3

1/3

Površina: 772 cm2

Rešitev za konec odpadne plastike?
Biorazgradljiva embalaža
Krožno gospodarstvo jo je vzelo za svojo, a proizvodnja je še zelo majhna
m Vse več ekološke hrane

okoljsko,

in

družbeno,

■

izdelkov je pakiranih v biorazgradljivo embalažo.

predstavlja le odstotek

Biorazgradljiva plastika
predstavlja zelo majhen del
v poplavi konvencionalne
plastike.

dnje, v obdobju

te

proizvo-

2020-2024

napove-

malenkostno povečanje

njene proizvodnje (z 2,11

milijona

milijona ton). Biorazgra-

ton na 2,43

dljiva plastika, ki je ena od
plastike, predstavlja

bio-

vrst

polovični

delež

in

avtomobilski industriji. Globalne

tržne napovedi kažejo, da naj bi trg
za biorazgradljive plastične materiv sektorju hrane in pijač v svetu

ale

rasel s približno 15-odstotno stopnjo
rasti, za kompostabilne polimere pa
tudi z

datke

do

50-odstotno

stopnjo,

povzame dr. Gregor

predstojnik

katedre

po-

Radonjič,

za tehnologijo

Na leto se proizvede okoli
359 milijonov ton plastike

proizvodnje bioplastike. Tudi njena

iz fosilnih virov.

koliko povečala, znašala naj bi 1,33

Interesna

milijona ton.

Bioplastics navaja, da se embalaža

nehal ovijati v plastiko

in

to zame-

z biorazgradljivim ovitkom iz

krompirjevega škroba, ki se v celoti
razgradi v kompostniku. Carlsberg

in Coca-Cola načrtujeta uvedbo
»rastlinskih« plastenk, ki se bodo
razgradile v enem letu. V kmetijstvu

se

sadilni

uveljavljajo biorazgradljivi

zaščitne folije proti
več ekološke hrane in

lončki in

plevelom. Vse

premijskih prehrambnih izdelkov
je pakiranih v biorazgradljivo em-

balažo.

še
vedno predstavlja zelo majhen del
A biorazgradljiva plastika

v poplavi konvencionalne,
Tudi

fosilne.

v Sloveniji ne zaostajamo na

tem področju, saj je nova

embala-

ža Barcaffeja rastlinskega izvora in
bo najprej ščitila vrhunske kavne
mešanice Barcaffe BIO, nato

pa

še

druge linije njihovih izdelkov. Barje v sodelovanju s švicarskim

caffe

podjetjem O. Kleiner, ki je že od leta
popolnoma

2016

no,

Geneprotect,

ogljično

folijo brez

predstavil

nevtral-

aluminija

narejeno iz obnovlji-

vih materialov, kot

sta trsni sladkor

pa bodo od
jeseni izdelki ajdovskega Fructala
zapakirani v plastiko iz sladkorne-

in repično olje.

trsa, s katero

ga

žali svoje

Tetrapackovo
izvora

Na trgu

bodo dodatno

obremenitve

bodo

zni-

na okolje.

embalažo rastlinskega

najprej napolnili linijo

novi pokrovčki

bodo

iz polime-

rov rastlinskega izvora.
Na
359

letni

ravni se proizvede okoli

milijonov

nih virov,

kar

ton plastike
zaostruje

do

leta 2024

ne-

iz fosil-

podnebno,

in

podjetniško

varstvo

Ekonomsko-poslovni

okolja

na

fakulteti.

organizacija European

iz bioplastike glede zaščite hrane

ljiva plastika se torej le delno prek-

in podaljšanja roka trajanja obnese

rivata. Bioplastika je krovni pojem

vsaj enako dobro, včasih celo bolje

ki je lahko bioosnovana,

za plastiko,

kot konvencionalna

embalaža. Z

biorazgradljiva ali oboje. Bioosnova-

boljšanjem bariernih lastnosti,

iz-

na

na plastika (angl. biobased plastic) je

primer s protimikrobnimi premazi,

narejena iz biomase. To so primarni

bo

kmetijski pridelki, na primer žita, ko-

omogočila boljšo zaščito prehran-

ruza, krompir, sladkorna pesa, sladkorni trs ali rastlinska olja (sojino,

žljive embalaže.

industrija bioplastike

zelo kmalu

skih izdelkov od trenutno razpolo-

palmovo olje). Drugi vir

ricinusovo,

biomase za pridelavo bioosnovane
plastike pa so stranski oziroma se-

Pomemben je vir surovin

kundarni pridelki iz kmetijstva, kot

bioplastika in z njo biorazgradljiva

na primer slame

plastika

in stebla, kostno-

Kot

vsaka

tehnologija pa ima

nova

negativne

tudi

-mesna moka ter industrijski odpad-

osredotočimo zgolj

ki iz živilskopredelovalne

mislek

les in podobno.

industrije,

Bioosnovana

plasti-

vzbuja

plati.

Če

se

na okoljske, po-

vir surovin, uporablje-

nih pri proizvodnji.

Če je biorazgra-

ka je lahko biorazgradljiva ali tudi ne.

dljiva plastika pridelana iz hrane, ki

Obeti za boljšo embalažo živil

bi jo še lahko uporabili za prehrano
(koruza, krompir, sladkorni trs, so-

Pojem biorazgradljiva plastika ozna-

jino olje ...),

čuje plastiko, ki se organsko reciklira

na, menijo pri Ekologih brez meja.

naravno razgradi

oziroma

v različ-

(kompostniku

nih okoljih

-

doma-

Malo manj

je gotovo etično sporzaskrbljenosti povzro-

ča bioosnovana plastika, narejena

industrijskem, prsti, vodi ter

iz stranskih proizvodov kmetijstva

v razmerah brez kisika). Narejena je

(slama, stebla), saj se primarni pride-

lahko

kemično

lek lahko porabi za hrano ali krmo.

z mikroorganizmi ali iz fo-

Radonjič meni, da bodo prednosti

čem ali

iz škroba, celuloze, s

sintezo,

silnih virov

torej iz iste

-

klasična plastika,
va, razlagajo

snovi kot

ki ni biorazgradlji-

v društvu Ekologi brez

meja.
Več

biorazgradljive embalaže celovito
uresničene,
ostankov

kot

polovica

(53-odstotkov,

bioplastike

1,14 milijona

če bo proizvedena iz

kmetijske

je trajnostna,

uporablja
V

prenovljenih organskih izdelkov, pa

tudi

bo

Pojma bioplastika in biorazgrad-

Britanski časnik Guardian je januarja lani svoje tiskane izvode prenjal

se

proizvodnja

Maja Prijatelj Videmšek
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in

premijskih prehrambnih

dujejo zgolj
■

zdravstveno

biodivcrzitetno krizo. Bioplastika

padne izdelke

proizvodnje,

in če bomo

takšne

ustrezno zbrali

ki
od-

(zah-

ton) se

tevajo ločeno zbiranje) in vodili na

Biorazgra-

primer v postopke kontroliranega

uporablja za fle-

kompostiranja. »Mnogi preveč po-

ksibilno embalažo (folije in pladnji
za sveža, hitro pokvarljiva živila),

enostavljeno razumejo, da se takšni

trdno embalažo (kozmetični izdelki,

nanini olupki.«

dljiva

za embalažo.

plastika

se

plastenke pijač ...), v kmetijstvu in
vrtnarstvu, za izdelke

splošne

trošnje, premaze in lepila,

po-

tekstil,

odstotek ali dva tudi v gradbeništvu

materiali v okolju razgradijo kot baČe

biorazgradljiva embalaža ni

ustrezno

odložena glede na njen

certificirani

način

biorazgradnje,

lahko v drugih tipih okolja razpada
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zelo dolgo in v tem času povzroča
enako

škodo

embalaža. Zgolj

jevanje,

da je

in

odpadnih citrusov za embalažo za

zatem njihove učinkovite reciklaže.

prehrambno in kozmetično indu-

zatr-

Radonjič je prepričan, da bodo bio-

strijo. Na osnovi novih

biorazgrad-

razgradljivi in kompostabilni poli-

iz citrusnih

klasična plastična

kot

proizvajalčevo

proizvod

matric

vlaken

in

materialov
biopolimer-

izdelali prototipe

to mora potrjevati na

meri na eni strani ter biološko ne-

nih

izdelku navedeni certifikat bioraz-

razgradljiva plastična embalaža še

gradljivosti, ki hkrati tudi narekuje,
ta pro-

kar nekaj časa sobivali. »Za oboje,
ne le za slednjo, pa je izjemno po-

stoodstotno biorazgradljivih plastenk za sokove in kozmetično embalažo.

ne razgradi

membno, kako zanju poskrbimo po

partner Inštitut za

uporabi.«

pivovarstvo

ljiv, ni dovolj

-

v kakšnem okolju bo potekal
ces; proizvod

se namreč

v vsakem, temveč v zelo specifičnem
okolju.

proizvajalcu

Certifikat

deli tretja stranka,

so

V projektu Biothop (vodilni

tnerja TECOS in

po-

hmeljarstvo in

iz Žalca, slovenska
razvojna

par-

agencija

dno ukvarja in je lastnosti bioraz-

citrusov

Savinje) so izdelali biorazgradljive
vrvice za sonaravno hmeljarstvo;

gradljivosti preverila v ustreznem

Krožno gospodarstvo je biorazgradljivo plastiko in embalažo že sprejelo

trenutno se v hmeljarstvu uporabljajo polipropilenske vrvice, ki se

ki

se s

laboratoriju. »Podjetja
tovrstne embalaže
dodatno

osveščati

-

tem ura-

uporabniki

bodo morala

-

svoje kupce, kako

naj s takšno embalažo ravnajo, saj v
nasprotnem primeru razvojni

vlo-

žek v takšne materiale ne bo celovito
okoljsko realiziran,« pravi Radonjič.
Ker

je del

bioplastike biološko

nerazgradljiv, a reciklabilen,
čakovati,

je pri-

Embalaža iz odpadnih

v svoj snovni tok. V

kombinacija uporabe
rastlinskih

virov

tudi

obnovljivih

(najbolj optimal-

no ostankov kmetijske

proizvodnje)

treh uspešnih

primerih razvojno-raziskovalnih
projektov,
skega

sofinanciranih

programa

LIFE,

iz

evrop-

poleg

tujih

v okolju razkrajajo do 450

let.

Od-

padno hmeljevino pa so predelali v
biorazgradljive, kompostabilne in

reciklabilne izdelke za embalažo in

sodelujejo tudi slovenski industrij-

vrtnarstvo. V projektu Life Ceplafib

ski partnerji na področju ekoloških
in biorazgradljivih embalažnih

(vodilni partner TECOS, slovenska

izdelkov.

pa so

da bo eden od trendov na

področju plastične embalaže

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

za sintezo osnovnega materiala

V projektu

dilni

Life Citruspack (vo-

partner

center

AITIIP,

Razvojni center
nije

-

španski

razvojni

slovenski partner
orodjarstva Slove-

partnerja Omaplast in Adria Mobil)
odpadno komunalno plastiko

reciklirali v visokokakovostne reciklirane kompoin časopisni papir

zitne

materiale za embalažno, avto-

mobilsko

in gradbeno industrijo.

TECOS) so odkrivali potencial

%
Stoodstotno

biorazgradljivi

Fotografiji Razvojni

sadilni

lončki

iz projekta

center orodjarstva Slovenije

Life

Biothop

(TECOS)
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*WS

Biokompozitni

material z

odpadno

ਇЏПƟŞΎসਇПп
|y*

hmeljevinoje rezultat projekta

Life
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Biothop.

Proizvodnja bioplastike
bioosnovana/biološko

ton

v tisočih

nerazgradljiva

biološko

razgradljiva
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Kako postaneš inženirka leta
Od

avgusta

20.

je

ženirk pokazati,

raz-

stvari počnejo

že tretjič

napredku,«

za nabor

da tudi

zapored.

se

ske,

ki so prodorne

v ospredje

v katerih

Pohvalno

obstaja

pri nas

kjer

ški.

znanjem

je,

natečaj,

postavi

torja

sicer prednjačijo

deset

kot dobrodošlo,

de lahko

njihove

uspehe

jo

poudari.

izborom inženirka leta na-

s spoznavanjem

slovenskih

ali

klicni

boru

je

ve

in-

in

poti«.

zgodbe

še

za

spozna

»ki s

navduši-

odločitev
ali

študijski
Seveda

pomemben

je,

delom mla-

spodbudijo,

opogumijo

inženirski

o

problem ‘nevidnosti’

izbora

vsako leto

svojo osebnostjo

in

Mediade.

organizatorjev

je

poleg

pri

po-

iz-

njiho-

»doprinos k

|

inŽEfllRKR LETA

rečeno,

Kot

|

predvsem

vreden

da

v ožjem

I

Dora Domajnko,

magistrica elektrotehnike

tehnika, je postala inženirka leta 2018.

®
inženirka v RLS

merilna

foss.

diade

pa ima

svoje

storitve

Kolektorm

de-

do-

organizatorjema

bo

tekmovanje

prihajajo

ma

Letošnji

izbor

didatk

bo znan

zato

o

tem

ti, a

če

vidimo,

ski

Iskratel,
BSH

sicer

ob

očitkih

so kandi-

zaposlene

1BE,

Gorenje
aparati,
maribor-

na

Partnerji projekta

med drugim BSH, Fotona,

pa so

in na Univerzi
in Lekom

di

podjetje

ko

z

v Mariboru.
sodeluje

Mediade,

Gorenjem.

didatke
gim

v

hišni
ter

Fotona

univerzi.

Lek

so

da

drugim

prav

so

Lani

Predlani
v

prišle

Group,

pa

ožji

izbor

iz

podjetij

drugače

ali

med

teh

scu

Slovenija
je

Kolektor

Petrol, RLS Merilna teh-

pi-

da

je

kjer

država,

omogoča

ki

vrhunskem

delo na

nivoju, omejen in da le najmočnejša podjetja pri nas omogočajo kandidatkam,
izkažejo
jo

svoj

potencial.

je bila po njihovih

jasnilom
znebiti

Majhnost

pa

tudi

med podje-

z organizatorji.

natečaja se kljub
organizatorjem

občutka

dajanja

V

po-

ne da
pred-

podjetij, ki

inženirkam iz

so tesno povezana z
torji.

resnično

ter razvije-

besedah

za povezave

dveh letih

nosti

da se

in pokažejo

tji kandidatk

dru-

natečaju

povezav

podjetij,

nabor

razlog

kan-

prvem

majhna

inženirkam

poma-

pojasnili,

vrstic

ki

oziro-

Organizatorji

zaradi

ta-

29 pri-

so

že ob

tu-

deset

ne

podjetji,

s

organizirajo

tako

ga

kan-

de-

kanše

nenava-

vsekakor

povezanih

novembra,

lansko

bodo

izboru,

gajo organizirati.

desetih
20.

pogledamo

med

in

in

ne moremo govori-

orodjarna,
Lek

partnerjev

projekta.

Danfoss,

dno, če bo tudi letos večina in-

roma podjetjem Mediade, ali pa
vrst

Petrol,

podjetij

pa

ženirk

iz

Me-

naročniki za

med

v ožjem

godka, torej revijo IRT 3000 ozi-

pokroviteljev

Dan-

projekta

in Lek.

katerih

Iz

projek-

Lek,

RLS,

Soorganizator

vemo,

zana ali z

partnerji

Petrol,

so

ki delajo v podjetjih, ki so pove-

javljenih.

in razvojna

kro-

ta

Dan-foss

Pomgrad,

Med

didatke

podjetjih

1

Lek,

set inženirk, preveč kandidatk,

kandidatk izbrali izmed

1

je pri

poteguje samo

ženirke leta

datke

m

je

v katerem se za naslov in-

gu,

S Fotono

»LETA

izbor

ga začetka opozarjajo,

izboru

nika,
Trata.

a mnogi že od vse-

vse pohvale,

seterico,

n

družbe ali

tehnologije,

gospodarstva.«

ra-

inŽEfllRK||xTr
m
"9

zvoju

k

organiza-

zanimivih inženirk,

in je več

Cilj

s svojim

revija Irt 3000

-

da Slovenija

mo-

da se

slavljamo

pravita

Ambicija

izbor, so na izjemni

inženirk v družbi.

zanimive

delom prispevajo

in

izbora

ravni

»Z

kako

in kako

marketinško podjetje

žen-

v panogah,

Uspehi deklet, ki so do zdaj

prišle v ožji
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odprt

kandidatk za inženirko leta, ki jo bodo izbrali
pis

organiza-

GAŠPER

PETOVAR
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Ulični festival lokalne hrane bo
oživel Cafovo ulico
Objavil: Uredništvo
Dne: 30.08.2020 11:00

Pomemben del projekta Urbana zemljina za hrano predstavlja vzpostavljanje urbanih mestnih
vrtov in dvig ravni samooskrbe, prav tako pa zavedanje o pomembnosti lokalno pridelane hrane.
Zato bo inštitut Wcycle v petek, 4. septembra 2020, med 10. in 20. urona Cafovi ulici v
Mariboru okušali vrhunsko kulinariko, jedi, pripravljene izključno iz lokalno pridelane hrane in

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

proizvodov.

Ulični festival lokalne hrane bo povezal pridelovalce lokalne hrane in ljubitelje kulinarike,
degustacijsko pa bodo lahko kuhali tudi obiskovalci sami. V okviru festivala bodo med 13. in 16.
uro študenti Visoke šole za gostinstvo in turizem pripravljali tradicionalni jabolčni zavitek, cmočke
z marcipanom iz bučnih semen in ajdov krapec, prijavljeni na brezplačne delavnice pa bodo
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lahko spremljali nastajanje teh jedi in se poučili o majhnih skrivnostih, ki naredijo jed vrhunsko.
Zainteresirani se lahko na degustacijsko kuhanje prijavijo z izpolnjeno prijavnico, ki jo najdejo na
spletnem naslovu. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest, najkasneje do 1. septembra 2020.
“S cilji projekta Urbana zemljina za hrano povezujemo tudi razvoj gastronomskega turizma v naši
regiji,” so sporočili organizatorji.
Evropski poslanec Franc Bogovič, župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič, županja
Občine Kungota Tamara Šnoﬂ, župan Občine Pesnica Gregor Žmak in predsednik Sekcije za
gostinstvo in turizem v Obrtni zbornici Slovenije Blaž Cvar se nam bodo na strokovni razpravi, ki
bo potekala v predavalnici Visoke šole za gostinstvo in turizem, pridružili ob 11. uri. Osrednja
tema pogovora bo Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 – degustacija lokalnih okusov.
V popoldanskih urah so udeležbo na Uličnem festivalu lokalne hrane potrdili tudi z Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – pridružil bo vodja skupine Gastronomska regija Slovenija
2021 Marjan Cukrov.
“Ob vstopu na Ulični festival lokalne hrane bodo obiskovalci po simbolični ceni kupili kupone, s
katerimi bodo nato plačevali pripravljeno hrano in pijačo. Izkupiček bomo namenili Zvezi
prijateljev mladine Maribor za izobraževanje otrok iz socialno ogroženih družin,” so še dodali.
V projekt Urbana zemljina za hrano je vključenih osem partnerjev: Mestna občina Maribor,
komunalno podjetje Snaga, Zavod za gradbeništvo, E-zavod, Zavod za inovativnost in
podjetništvo, Deltaplan, društvo Aktiviraj se in Wcycle inštitut, ki od leta 2017 pod okriljem
evropske iniciative Urban Innovative Action gradijo na uporabi mestnih odpadkov kot virov za

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

proizvodnjo takšnih zemljin, da se poveča lokalna prehrambena samozadostnost in zmanjša
ogljični odtis.
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Pomemben del projekta Urbana zemljina za hrano predstavlja vzpostavljanje urbanih
mestnih vrtov in dvig ravni samooskrbe, prav tako pa zavedanje o pomembnosti lokalno
pridelane hrane. Zato bo inštitut Wcycle v petek, 4. septembra 2020, med 10. in 20.
uro na Cafovi ulici v Mariboru okušali vrhunsko kulinariko, jedi, pripravljene izključno iz
lokalno pridelane hrane in proizvodov.
Ulični festival lokalne hrane bo povezal pridelovalce lokalne hrane in ljubitelje kulinarike,
degustacijsko pa bodo lahko kuhali tudi obiskovalci sami. V okviru festivala bodo med 13.
in 16. uro študenti Visoke šole za gostinstvo in turizem pripravljali tradicionalni jabolčni
zavitek, cmočke z marcipanom iz bučnih semen in ajdov krapec, prijavljeni na brezplačne
delavnice pa bodo lahko spremljali nastajanje teh jedi in se poučili o majhnih skrivnostih,
ki naredijo jed vrhunsko. Zainteresirani se lahko na degustacijsko kuhanje prijavijo z
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izpolnjeno prijavnico, ki jo najdejo na spletnem naslovu. Prijave zbiramo do zapolnitve
prostih mest, najkasneje do 1. septembra 2020.
“S cilji projekta Urbana zemljina za hrano povezujemo tudi razvoj gastronomskega
turizma v naši regiji,” so sporočili organizatorji.
Evropski poslanec Franc Bogovič, župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič,
županja Občine Kungota Tamara Šnofl, župan Občine Pesnica Gregor Žmak in
predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem v Obrtni zbornici Slovenije Blaž Cvar se nam
bodo na strokovni razpravi, ki bo potekala v predavalnici Visoke šole za gostinstvo in
turizem, pridružili ob 11. uri. Osrednja tema pogovora bo Slovenija – Evropska
gastronomska regija 2021 – degustacija lokalnih okusov. V popoldanskih urah so udeležbo
na Uličnem festivalu lokalne hrane potrdili tudi z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano – pridružil bo vodja skupine Gastronomska regija Slovenija 2021 Marjan
Cukrov.
“Ob vstopu na Ulični festival lokalne hrane bodo obiskovalci po simbolični ceni kupili
kupone, s katerimi bodo nato plačevali pripravljeno hrano in pijačo. Izkupiček bomo
namenili Zvezi prijateljev mladine Maribor za izobraževanje otrok iz socialno ogroženih
družin,” so še dodali.
V projekt Urbana zemljina za hrano je vključenih osem partnerjev: Mestna občina
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Maribor, komunalno podjetje Snaga, Zavod za gradbeništvo, E-zavod, Zavod za
inovativnost in podjetništvo, Deltaplan, društvo Aktiviraj se in Wcycle inštitut, ki
od leta 2017 pod okriljem evropske iniciative Urban Innovative Action gradijo na uporabi
mestnih odpadkov kot virov za proizvodnjo takšnih zemljin, da se poveča lokalna
prehrambena samozadostnost in zmanjša ogljični odtis.

15

