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Slovenija:

Tisk Naslov Kdo kroji njegovo podobo?

Zaporedna št.
1
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Rubrika, Datum Ostalo; 18. 2. 2021

Avtor Tomaž Vuga

Teme Zakon o urejanju prostora

Povzetek
...nekatera večja mesta v Sloveniji) so stara že poldrugo desetletje, pa v naši občini še ni, kolikor nam je znano, 
zagledal luči sveta. Tak odlok je z zadnjim  (ZUreP-2, 2017) celo izrecno predpisan, z njim zakonom o urejanju prostora
naj bi na območju mest med drugim določali pogoje za posege v zunanji izgled stavb, torej tudi za izbiro... 

Tisk Naslov Epidemija izziv za mnoge nove naprave

Zaporedna št.
2
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Rubrika, Datum Gospodarstvo; 18. 2. 2021

Avtor L. Markelj

Teme Projektiranje

Povzetek
...Rumpret. Podjetje vodi od vsega začetka, to je od leta 1991, ko je bila družba ustanovljena po stečaju tedanjih 
Uporov. Osnovna dejavnost Iskre Pio ostaja  in izdelava opreme za čisto in čistilno tehnologijo, kot so projektiranje
brezprašne komore za vzpostavitev čistih, sterilnih pogojev, čiste prostore z vso potrebno... 

Tisk Naslov Prihodnje leto skozi vrata Medgeneracijskega centra

Zaporedna št.
3

Medij Dolenjski list, Slovenija Stran: 11 Površina: 320 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 18. 2. 2021

Avtor M. Glavonjić

Teme Projektiranje

Povzetek
...občanom v ponos. »Konec lanskega leta smo pridobili elaborat za rušenje obstoječega objekta, hkrati pa smo skupaj 
s projektno skupino začeli postopke za  in gradnjo nove stavbe za Medgeneracijski center Ribnica. Na projektiranje
mestu nekdanjega Ideal centra bo vzpostavljen moderen in skoraj ničenergijski objekt z različnimi... 



Barve mesta

Kdo kroji njegovo podobo?

Pravkar se začenja energetska pre-
nova zadnje stolpnice v t.i. kitaj-

skem zidu ob Ulici Gradnikove bri-

gade, in s tem zaključek projekta, ki smo

ga zastavili pred devetimi leti. Zato je mo-

goče čas, da bi ob tej priliki nekoliko obšir-
neje spregovorili tudi o nekaterih proble-
mih, na katere je pred časom opozarjal

Miha Kosovel (v nadaljevanju MK) v svo-

jem prispevku v PN 3.12.20.

Res, nikogar ni, ki bi bil nedvoumno od-

govoren za zunanji izgled Nove Gorice.
Prizadevanja, da bi sprejeli odlok o zu-

nanjem videzu mesta (ki ga imajo nekatera

večja mesta v Sloveniji) so stara že pol-
drugo desetletje, pa v naši občini še ni,

kolikor nam je znano, zagledal luči sveta.

Tak odlok je z zadnjim zakonom o urejanju

prostora (ZUreP-2, 2017) celo izrecno pred-
pisan, z njim naj bi na območju mest med

drugim določali pogoje za posege v zu-

nanji izgled stavb, torej tudi za izbiro fa-
sadnih barv. Danes je to več ali manj pre-
puščeno lastnikom, v primerih energetske
sanacije stavb z sofinanciranjem Eko skla-

da RS pa vsaj posredno (k sreči) tudi Za-

vodu za varstvo kulturne dediščine
(ZVKDS). Ki pa se pri svojem delu nima na

kaj opreti, razen na strogi konservatorski
pristop, strganje po fasadah in iskanje pr-
votnih barv.

So pa tudi izjeme, ki jih MK verjetno ne

pozna in na katere bi radi opozorili, hkrati
pa tudi opozorili, da določanje barv fasad

le ni samo konservatorsko delo, lahko je

tudi ustvarjalno, doprinos k boljšemu iz-

gledu mestnega prostora. Ne smemo na-

mreč pozabiti tudi na tehnološki napredek

(večja izbira kvalitetnejših barv) in seveda
na sodobne zahteve bivanja, ki jih mogoče
pred desetletji nismo poznali (boljša to-

plotna izolacija hiš). .
Sam sem v delovni skupini z Jasmino

Kraigher in Mitjo Bovconom sodeloval pri
dveh (na žalost edinih) večjih projektih sa-
nacije fasad in s tem tudi zunanjega iz-

gleda stavb na območju Nove Gorice. Oba

sta bila pripravljena v sodelovanju z
ZVKDS Enoto NG in služita kot strokovna
podlaga za njihova soglasja.

Prvo barvno študijo smo pripravili konec

leta 2012 za stolpnice ob Ulici Gradnikove
brigade (kitajski zid) pri čemer smo si do-
volili popolnoma “nekonzervatorski” pris-

top, preprečili smo “risanje” starih fasad
na novo preobleko. Prvotni namen je na-

mreč bil, da bi bočne fasade, potem ko bi
jih preoblekli s toplotno izolacijo, prebar-
vali v popolnoma enake tone kot prej,
čeprav te barve v večini primerov niso bile

določene s projektom, ampak so bile take,

kot so se takrat slučajno dobile na tržišču.
Predvideno modro fasado so tako pobar-
vali v rdečo, ker je to pač bila edina, ki je v

tistem trenutku bila na razpolago. Prednje

fasade pa bi, ko bi preoblekli montažne
betonske panele, tudi prebarvali v beton-

sko sivo, celo s črtami, ki naj bi pona-
zarjale bivše fuge med paneli. Popoln nes-

misel! Namesto tega smo predlagali, da ob

danes (pre)bogati ponudbi barv in mate-

rialov realiziramo eno od dveh prvotnih
zamisli, zapisanih tudi v sprejetem zazi-
dalnem načrtu iz leta 1976, da naj bodo
stolpi v barvah, vmesni ožji elementi pa

nevtralno sivi. Barve pa naj bodo v lestvici
dveh simetrično postavljenih mavric z mo-

drimi toni na skrajnih koncih in toplimi
barvami vmes. Študijo s tako rešitvijo, ki jo

je naročila Mestna občina, smo predstavili

stanovalcem, novogoriški javnosti pa tudi
z razstavo v občinski avli. Doživela je vses-

plošno podporo, kot primer dobre prakse

pa pozitiven odmev tudi v širšem sloven-

skem prostoru. Sedaj bo končno tudi v

celoti izvedena, z le nekaj manjšimi pri-
lagoditvami željam stanovalcev.

Z drugo študijo smo leta 2016 - tudi po

naročilu Mestne občine - obdelali celotno

Cankarjevo naselje, 53 stanovanjskih ob-

jektov. Namen študije je bila zasnova ce-

lovite prenove naselja, fasade objektov so

bile le en, sicer najbolj viden del. Pri tem

pa smo se srečali z drugim problemom:
kako ustvariti skladno celoto ob 13 že sa-

niranih blokih, od katerih so bili nekateri
pobarvani na željo stanovalcev v popol-

noma neprimerne in med seboj neuskla-
jene barve (na kar opozarja tudi MK). To

nam je večinoma uspelo, nekaj blokov pa

kljub temu še vedno izstopa iz zastavlje-

nega koncepta. Z načrtom sanacije fasad
smo skušali poenotiti tudi druge do takrat
nekontrolirane posege, kot zastekljevanje

balkonov, nameščanje klimatskih naprav,

urejanje vhodov in seveda njihovo struk-

turiranost . Pri tem smo bili ponovno pred

vprašanjem, kaj in kako od bogato struk-
turiranih fasad ohraniti, glede na to, da
tehnologija toplotne izolacije fasad tega

skoraj ne prenese. Lažnim rešitvam - “ri-
sanju” prej plastičnih struktur na nove

gladke površine - smo se zavestno od-
povedali, tako da so nove fasade pač odraz
sodobnih tehnologij, na objektih, ki so itak
še vedno bogato tlorisno členjeni.

Vrednost opravljenih sanacij fasad na

podlagi teh dveh študij bo presegala se-

dem milijonov evrov, strošek študij je v

primerjavi s to vsoto zanemarljiv in neO
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more biti izgovor za nenaročanje podobnih

dokumentov za ostale dele mesta. Opo-

zoriti je treba, da je najstarejši del Nove

Gorice glede tega še bolj občutljiv. Sanacije

ruskih blokov si enostavno ne moremo

predstavljati brez predhodne poglobljene

študije, kako z novimi tehnologijami in

materiali nadomestiti žlahtno teranovo s
svetlečimi sljudastimi ploščicami.

Na koncu se le še enkrat vprašamo: Kdo

je za to odgovoren?

Tomaž Vuga, za delovno skupino
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30 LET ISKRE PIO

Epidemija izziv za mnoge nove naprave
Šentjernejsko podjetje Iskra Pio v treh desetletjih prehodilo uspešno pot - Od 18 do 130 zaposlenih - Pol za domači, pol za tuji trg - Slediti razvoju - Med
epidemijo nove naprave za dekontaminiranje, a zanimanje začuda majhno - Letos širitev proizvodnih prostorov in inženiringa

ŠENTJERNEJ - »Gre za 30 let nepre-
stanega razvoja podjetja, širjenja
programa in prilagajanja trgu. Od 18
zaposlenih smo prišli na 130. Zače-
li smo v starih prostorih, ki smo jih
dogradili in obnovili, a tudi zdaj nam
novih načrtov ne manjka,« na kratko
opiše prehojeno pot enega najuspe-

šnejših šentjernejskih podjetij Iskre
Pio njegov direktor Andraž Rumpret.

Podjetje vodi od vsega začetka, to je od
leta 1991, ko je bila družba ustanovljena

po stečaju tedanjih Uporov.
Osnovna dejavnost Iskre Pio ostaja pro-
jektiranje in izdelava opreme za čisto in
čistilno tehnologijo, kot so brezprašne
komore za vzpostavitev čistih, sterilnih
pogojev, čiste prostore z vso potrebno

opremo, ter kabine za tehtanje in vzor-

čenje, različna oprema za manipulaci-

jo in obdelavo surovin, kot so dvigala,
manipulatorji, mešalniki, mlini, sita in
tehtnice. Opremo čistilne tehnologije

sestavljajo različni ultrazvočni čistilniki
in čistilne linije.
V podjetju izvajajo tudi različne valida-
cijske postopke, s katerimi potrjujejo
čiste in varne delovne pogoje - merjenja
delcev, pretoke zraka, integritete filtrov,

tlačne razlike, temperature, vlage, hrupa
itd. Dodatni program predstavlja proi-
zvodnja ALU stavbnega pohištva.

»S produkti pokrivamo celoten proces
farmacevtske proizvodnje, od prihoda

praškastih surovin v tovarno, od vzor-

čenja, tehtanja, raznega mešanja, mletja

do tabletirke, s tem da so naprave ek-
splozivno varne, za kar je potrebno ime-
ti posebna znanja in dovoljenja,« pove
Andraž Rumpret. Hkrati razvijajo nove

naprave za mikrobiološko dekontami-
nacijo in odstranjevanje virusov.

EPIDEMIJA IZZIV
Ob izbruhu epidemije koronavirusne
bolezni so se še bolj posvetili medicini,

ponujali so izolacijske sobe in sobe za

vzorčenje, ki so jih dodelali, a po bese-
dah direktorja pričakovanega zanima-
nja ni bilo. Ravno tako ne za naprave za

čiščenje in sterilizacijo zaščitnih mask,
ki so jih razvili.
»Nekako je šlo vse bolj v smeri nakupo-

vanja novih mask in opreme kot pa či-
ščenja, kar velja tudi za dekontaminacije
prostorov. Razvili smo posebno serijo
izdelkov, imenovano DECON, ki jih po-
staviš v prazen prostor in z vodikovim
peroksidom uniči viruse, bakterije, ple-

sni in spore. Zaradi svoje enostavnosti in
majhnosti so naprave DECON primerne

za dekontaminacijo prostorov v farmaci-
ji in zdravstvu, pa tudi v hotelih, gostin-
skih lokalih, domovih za ostarele, šolah,
vrtcih, poslovnih stavbah, avtomobilih,
vlakih, letalih in drugih prostorih, kjer je
potrebno zagotavljati ustrezno mikrobi-
ološko raven čistosti. A nekega velikega
odziva ni bilo, razen pri civilni zaščiti.
Vsi bolj čakajo na prekuženost, da bo
epidemija mimo in ne gredo v takšne in-

vesticije,« pove direktor in omeni, da se

bodo morali poleg razvoja še več ukvar-
jati s trženjem in marketingom.

ODSESNI MODULI

V času koronavirusa so prepoznali tudi
možnost za razvoj novega izdelka, na-

menjenega zmanjšanju verjetnosti šir-
jenja okužbe v zobozdravstvu. Razvili so

novo napravo, ki odsesuje zrak v nepo-
sredni bližini pacientove ustne votline,

ga filtrira in očiščenega vrne v prostor.
Dentalni odsesni modul je namenjen

zaščiti zdravstvenega osebja in pacien-

tov. Deluje na principu lokalnega odse-
sovanja zraka, zasičenega z morebitnimi
kontaminiranimi aerosoli. S tem je do-
seženo zmanjšanje verjetnosti prenosa
okužbe z virusi in bakterijami, ki lebdijo
in se prenašajo po zraku.
Razvili so tudi odsesni modul za izolacij-
ske sobe, ki omogoča hitro in enostavno

preobrazbo obstoječega prostora v izola-
cijsko sobo. Naprava se vgradi v obsto-
ječo stensko odprtino in z ustvarjanjem
podtlaka v vgrajenem prostoru prepre-
čuje širjenje kontaminiranega zraka iz
prostora. Ravno sedaj v podjetju razvija-

jo še modul za čiščenje zraka v prostorih.

Vse naprave, ki jih ponujajo v Iskri Pio,

so ustrezno testirane in podprte s po-
trebnimi certifikati, ki dokazujejo ustre-

zno učinkovitost.

STALNI PARTNERJI
Kot pove Rumpret, trenutno še vedno
veliko delajo za farmacevtska podjetja,
njihovi naročniki so tudi medicinske

ustanove, lekarne, raziskovalni inštituti
doma in v tujini, skratka vsi, ki potrebu-

jejo varne in čiste delovne pogoje.
Šentjernejska Iskra Pio dela tako za do-
mači trg - glavna slovenska partnerja sta

Krka in skupina Novartis - kot za tujino,

Nemčijo, Poljsko, Madžarsko, Srbijo, Hr-
vaško, kjer delujejo Pfizer, Pliva, Lonzo,
Hemofarm itd. Izvozu je namenjene pov-
prečno 50 odstotkov celotne proizvodnje.
»Gre v glavnem za ustaljene kupce, ki so

očitno zadovoljni z nami. Skupaj razvi-
jamo inženiring, rešujemo probleme in

iščemo rešitve po njihovih željah in po-
trebah. Tega je kar 90 odstotkov,« pove
Rumpret.

RAZVOJNI ODDELEK
Pri tem je še kako pomemben razvojni
oddelek podjetja, kjer so zaposleni zlasti
strojni in elektroinženirji, ki se ukvar-

jajo s projektiranjem opreme, razvojem
strojnega dela proizvodnje, s konstrui-
ranjem strojev in naprav, ki jih tudi teh-
nološko obdelajo. Med njimi je tudi kar
nekaj žensk.
V Iskri Pio si prizadevajo za dobre, izo-
bražene in sposobne kadre, do katerih
prihajajo tudi s štipendiranjem. »To je
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najboljša pot do dobrih sodelavcev. S
prakso premostimo poskusno obdobje

ob zaposlitvi: mi jih že spoznamo, hkra-
ti pa mladi spoznajo podjetje. Obenem

gre za dober prenos znanja s fakultet na

podjetje: vsi delajo diplomske naloge z
našega področja in na ta način usvajamo

nova znanja,« razlaga direktor.

LETOS BODO GRADILI

Epidemija koronavirusa se je seveda
dotaknila tudi podjetja Iskra Pio. Seve-
da upoštevajo vse predpisane ukrepe za

zaščito delavcev, pri zaviranju epidemije
jim pomaga tudi hitro testiranje, ki so

ga sami uvedli že zelo zgodaj. Vsak prvi
dan v tednu s hitrim testom testirajo vse

zaposlene. Kot pravi Rumpret, imajo do-
bre izkušnje.
Med epidemijo je proizvodnja potekala

normalno, kar je bilo nujno, saj so na

primer imeli povečan obseg dela pri
mikrobioloških komorah za testiranje s

PCR-testi (naročilo NIJZ). Le projektiva

in določene službe so delale od doma.
»A to ni isto, pri nas je poudarek na tim-
skem delu,« pove Rumpret.

Je pa koronavirus upočasnil načrtovano
investicijo podjetja. Že nekaj časa imajo v

načrtu gradnjo in razširitev proizvodnih

prostorov in inženiringa na obstoječi lo-
kaciji, kar pomeni, da se bodo razširili za

okrog 1500 kvadratnih metrih (sedanji
obseg znaša 3600 kvadratnih metrov).
Če bi bile razmere normalne, bi se to zgo-
dilo že lani. Gradbeno dovoljenje imajo.

»Letos računamo, da nam uspe. Nove
prostore potrebujemo za obstoječe pro-
grame, za boljšo organizacijo dela in
sploh višjo kakovost dela,« razloži An-
draž Rumpret in doda, da bo le gradnja
brez opreme stala okrog milijon evrov.
L. Markelj

Iskra Pio ima že utečen
posel čiščenja jedrske
zaščitne opreme, ravno
tako za Slovensko vojsko,
gasilce in policijo. Čistijo

tudi razna orodja v NEK

in kirurške instrumente
v farmaciji, medicini in

drugje.

Iskra Pio je družbeno
odgovorno podjetje.
Skupaj z Rotary klubom

so lani napravo DECON

Classic podarili VDC Novo

mesto, podpirajo tudi

mnoga šentjernejska
društva.

Andraž Rumpret (foto: L. M.)

_ 7\ /~\ r\

Izdelki DECON so novost podjetja, z njimi uničujejo viruse, bakterije, plesni in spore ... (Foto: Iskra Pio d.o.o.)
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STAVBA IDEAL

Prihodnje leto skozi vrata
Medgeneracijskega centra

Po 30 letih ugibanj, kaj bo na mestu nekdanjega doma JLA,

dileme ni več - Smeli načrt lokalne skupnosti - Tudi garažna hiša
RIBNICA - Malo več kot dve leti in
pol je od tega, ko je Samo Pogorelc,
takrat še kot kandidat za novega rib-

niškega župana, oznanili, da je napo-
čil čas, da se iz središča Ribnice od-
strani grdi raček, stavba Ideal, in na

njenih temeljih zgradi večnamenski
objekt, ki bo vsem občanom v ponos.
»Konec lanskega leta smo pridobili elabo-
rat za rušenje obstoječega objekta, hkrati

pa smo skupaj s projektno skupino začeli
postopke za projektiranje in gradnjo nove

stavbe za Medgeneracijski center Ribni-
ca. Na mestu nekdanjega Ideal centra bo
vzpostavljen moderen in skoraj ničener-
gijski objekt z različnimi programskimi
vsebinami, ki bodo na voljo vsem genera-
cijam,« pripoveduje Pogorelc.
Rušenje, projektiranje in gradnja nove
stavbe bo v rokah istega izvajalca. Posto-
pek izbire bo predvidoma končan v od
štirih do šestih mesecih, po županovih
pričakovanjih pa bi lahko gradbeni stro-

ji zabrneli do konca leta.
Seveda ob pogoju, da bo občina zagoto-
vila potrebne vire financiranja. »Priča-
kujemo, da bo Eko sklad objavil razpis za

nepovratne finančne spodbude za nove

naložbe v skoraj ničenergijske stavbe
splošnega družbenega pomena, hkrati pa
bomo iskali tudi druge državne ali evrop-
ske vire sofinanciranja, saj bo objekt na-

menjen vsem generacijam in bo imel
tako gospodarske, izobraževalne kot tudi
kulturne vsebine,« pojasnjuje Pogorelc.
Vsebine, ki jih bo ponudil Medgeneracij-
ski center Ribnica, bodo namenjene orga-

nizacijam, podjetjem, društvom in vsem

občanom. Dvorana s 300 sedeži, odrom,

servisnimi prostori in garderobami v za-

odrju bo na voljo za izvedbo dogodkov in

različnih prireditev. Center bo ponudil še

manjšo kongresno dvorano, restavracijo

in bar s teraso, hostel, v katerem bo od 30
do 50 ležišč, bovling in pisarniške prosto-

re za delovanja medgeneracijskega centra,

mladinskega centra, start up pisarne, kot
tudi pisarne za delo od doma ter ustrezne

prostore za društva, ki delujejo v ribniški
občini. Cilj je, da bo objekt postal stičišče
kulturnih, gospodarskih in družabnih de-

javnosti za vse generacije.
Vsekakor bo za nemoteno delovanje

objekta potrebno ob objektu zagotoviti
tudi ustrezno število parkirišč, ki bodo

umeščena ob samem objektu, če bo fi-
nančna konstrukcija omogočala pa bo

v projekt umeščena tudi garažna hiša.
Skupno naj bi bilo zagotovljenih doda-
tnih od 80 do 100 parkirnih mest, ki
bodo omogočala razbremenitev parki-

rišč v samem centru mesta.

Pogorelčeva želja je, da bi ob začrtani di-
namiki projektne naloge tudi nostalgiki
po časih, ko se je reklo: »Gremo na žurko
v Armijo,« skozi vrata povsem drugačne
stavbe lahko stopili ob občinskemu pra-
zniku, 22. oktobra, prihodnje leto, ko naj
bi jo uradno odprli s slovesno podelitvijo

priznanj in nagrad. Kot vse kaže, bo pot do

tega še dolga, a vendarle ne nedosegljiva.
M. Glavonjič

Takšna je že dalj časa videti betonska razvalina, ki je občina ni znala, tako kot
stavbi dvojčici v Pivki in Novemu mestu, pravi čas od države prenesti v lastno

upravljanje. (Foto: M. G.)

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Dolenjski list 18.02.2021 
ČetrtekDržava: Slovenija

Stran: 11

Površina: 320 cm2 1 / 1

Dolenjski list 18.02.2021 
ČetrtekDržava: Slovenija

Kazalo

Stran: 11

Površina: 320 cm2

7






	Kazalo
	Objave
	Kdo kroji njegovo podobo?, Primorske novice
	Epidemija izziv za mnoge nove naprave, Dolenjski list
	Prihodnje leto skozi vrata Medgeneracijskega centra, Dolenjski list

	Objave po medijih
	Primorske novice
	Kdo kroji njegovo podobo?, Primorske novice

	Dolenjski list
	Epidemija izziv za mnoge nove naprave, Dolenjski list
	Prihodnje leto skozi vrata Medgeneracijskega centra, Dolenjski list


	Objave po temah
	Zakon o urejanju prostora
	Kdo kroji njegovo podobo?, Primorske novice

	Projektiranje
	Epidemija izziv za mnoge nove naprave, Dolenjski list
	Prihodnje leto skozi vrata Medgeneracijskega centra, Dolenjski list


	Objave po tipih
	Tisk
	Kdo kroji njegovo podobo?, Primorske novice
	Epidemija izziv za mnoge nove naprave, Dolenjski list
	Prihodnje leto skozi vrata Medgeneracijskega centra, Dolenjski list



