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Slovenija:

Internet Naslov Podrejanje arhitekture

Zaporedna št.
1

Medij Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum Ostalo; 20. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme
Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti , 
Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...mora arhitekt ne le pripraviti arhitekturni načrt, temveč tudi voditi projekt je tako po mnenju  ključna varovalka ZAPS
strokovnosti pri urejanju prostora. Na ministrstvu pa so, kot kaže, prisluhnili željam , ki za inženirske zbornice
spremembo zakona lobira že od leta 2019. S sočasno spremembo zakona o javnem naročanju pa... 

Internet Naslov Z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom tudi o zaščiti pred poplavami

Zaporedna št.
2

Medij Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum ostalo; 19. 2. 2021

Avtor M. K.

Teme Gradbeni zakon , Zakon o urejanju prostora

Povzetek

...načrti pri modernizaciji Zbirnega centra za odpadke v CERO Špaja dolina, ki se prilagajajo zahtevam nove 
zakonodaje. Tema pogovora je bila tudi nova  in , sporočajo iz ivanšne gradbena zakonodaja zakon o urejanju prostora
občine. Ivanški župan Dušan Strnad je povedal, da so potrebe po gradnji okoljevarstvene infrastrukture v vseh treh 
občinah velike.... 

Tisk Naslov Boj na požiralniku

Zaporedna št.
3

Medij Delo - Sobotna priloga, Slovenija Stran: 20 Površina: 775 cm2

Rubrika, Datum Sobotna priloga; 20. 2. 2021

Avtor Aleš Vrhovec

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...spoštovanja strok, udeleženih pri gradnji. Naj bo vsaj delno opravičilo teksta dejstvo, da sta pomen arhitekture in 
vloga arhitektov s predlogom novele  (GZ-1) dejansko postavljena pod vprašaj - in ko se arhitekti gradbenega zakona
borimo za arhitekturo, se borimo za »stvari duha«, za skupno dobro, subtilnost in lepoto življenja,... 

Tisk Naslov Zapiski o arhitektih ob spreminjanju gradbene zakonodaje

Zaporedna št.
4

Medij Delo - Sobotna priloga, Slovenija Stran: 31 Površina: 271 cm2

Rubrika, Datum Sobotna priloga; 20. 2. 2021

Avtor Branko Zadnik

Teme Gradbeni zakon , Projektiranje

Povzetek
...Zapiski o arhitektih ob spreminjanju  Zadnje čase se v medijih pojavlja veliko prispevkov, ki jih gradbene zakonodaje
pišejo kolegi arhitekti kot kritiko novega  (GZ-i), ki je v proceduri sprejemanja v državnem zboru. gradbenega zakona
Skupno vsem je, da navajajo širok spekter zgodovinsko... 

Tisk Naslov Za kulturo prostora gre

Zaporedna št.
5

Medij Delo - Sobotna priloga, Slovenija Stran: 19 Površina: 759 cm2

Rubrika, Datum Sobotna priloga; 20. 2. 2021

Avtor Peter Gabrijelčič

Teme Gradbeni zakon , Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek

...zakonom regulirani študijski program omogoča magistrom inženirjem arhitekture opravljati poklicno delo v skladu s 
prostorsko in . Slovenski fakulteti za arhitekturo sta ob pomoči  gradbeno zakonodajo zbornice za arhitekturo in prostor
ter ministrstvom za okolje in prostor prehodili večletno pot usklajevanja svojih študijskih programov z evropsko 
regulativo o... 
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Tisk Naslov Znanstveni polom stoletja

Zaporedna št.
6

Medij Delo - Sobotna priloga, Slovenija Stran: 12
Površina: 2.219 cm
2

Rubrika, Datum Sobotna priloga; 20. 2. 2021

Avtor Dušan Keber

Teme Inženirska zbornica Slovenije

Povzetek
...zdravstvenih zavodih, socialnovarstvenih zavodih in vzgojno-izobraževalnih zavodih udejanjati v vsakdanji praksi. 
Glede Vilarjevega predloga so me napotili na . V daljšem odgovoru ministrstvu sem napisal: »Vlada inženirsko zbornico
ima vsak dan na razpolago celoten medijski aparat; dejstvo je, da je priporočila o zračenju zanemarjala,... 

Tisk Naslov Mainstream alternativa

Zaporedna št.
7

Medij Delo - Sobotna priloga, Slovenija Stran: 30 Površina: 173 cm2

Rubrika, Datum Sobotna priloga; 20. 2. 2021

Avtor Matej Blenkuš

Teme Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...stališče do omenjenega predloga izrazila z dejstvom, da je sopodpisnica Apela za ohranitev izvedbe javnih 
arhitekturnih natečajev, ki gaje pripravila  Slovenije in je bil objavljenem v časopisih Zbornica za arhitekturo in prostor
Delo 29. januarja in v Dnevniku 6. februarja kakor tudi na drugih spletnih portalih. Posebej pa bi rad poudaril,... 

Tisk Naslov Seminar o zboljšanju kakovosti bivalnih prostorov

Zaporedna št.
8

Medij Gradbenik, Slovenija Stran: 6 Površina: 142 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 19. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme Inženirska zbornica Slovenije , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...stanovanjske opreme, kot so talne obloge in pohištvo. Program bo povezoval dr. Iztok Kamenski, predsednik UO 
združenja GBC Slovenija, udeleženci, ki so člani  in , pa bodo za izobraževanje dobili kreditne točke. Program IZS ZAPS
srečanja je objavljen na spletni strani www.gbc-slovema.si, prijava na dogodek je mogoča na... 

Tisk Naslov Intervju: mag. Črtomir Remec

Zaporedna št.
9

Medij Gradbenik, Slovenija Stran: 36 Površina: 868 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 19. 2. 2021

Avtor Milan Marčič

Teme
Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Inženirski dan , Svetovni dan inženirjev , 
Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...Nekaj prihodnjih tednov bo za  zelo napornih, saj se intenzivno pripravljajo na slovenski Inženirsko zbornico Slovenije

, ki je osrednji strokovni dogodek . Inženirji ga bodo praznovali 4. marca, ko je tudi svetovni dan inženirski dan IZS
inženirstva za trajnostni razvoj. Na ta... 

Tisk Naslov Ojačitve zidanih stavb

Zaporedna št.
10

Medij Gradbenik, Slovenija Stran: 56
Površina: 2.489 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 19. 2. 2021

Avtor Aleš Filipič

Teme Projektiranje

Povzetek
...Zakaj so stare zidane stavbe tako ranljive na ? Večinoma zato, ker je konstrukcija grajena za prevzem potres
težnostnih obtežb in z njimi povezanih vertikalnih obremenitev. Osnovni nosilni elementi stare zidane... 
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Tisk Naslov POTRESNA OGROŽENOST STAVB V SLOVENIJI - RAZNOLIKOST STANJA IN REŠITEV

Zaporedna št.
11

Medij Gradbenik, Slovenija Stran: 44
Površina: 1.360 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 19. 2. 2021

Avtor Marjana Lutman

Teme Projektiranje

Povzetek
...  OGROŽENOST STAVB V SLOVENIJI -RAZNOLIKOST STANJA IN REŠITEV Po veljavnih predpisih je POTRESNA
potrebno stavbam, ki se utrjujejo, zagotoviti enako  varnost kot je zahtevana za novogradnje. Zmanjšanja potresno
potresne ogroženosti zgrajenega... 
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OŠTRO.SI 

20. 2. 2021 | Politika 

Podrejanje arhitekture 

Predlagane spremembe gradbene zakonodaje povečujejo 
tveganje za izigravanje zakonodaje in izključevanje arhitektov iz 

arhitekturnega načrtovanja prostora, opozarjajo na zbornici za 
arhitekturo in prostor 

Andrej Vizjak 
© Borut Krajnc 

Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom Andreja Vizjaka bi gradbeni zakon 

spremenilo tako, da bi vodenje projektiranja stavb poleg arhitektom zaupalo tudi 

inženirjem. Na zbornici za arhitekturo in prostor (ZAPS) opozarjajo, da to odpira možnosti 

zlorabam zakonodaje in izključevanju arhitektov iz urejanja javnega prostora. 

Mladina.si 20.02.2021 
Sobota, 00:02Država: Slovenija

https://www.mladina.si/205249/podrejanje-arhitektu... 1 / 2
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Na ministrstvu sicer menijo, da je ta bojazen pretirana, saj po zakonu o arhitekturni in 

inženirski dejavnosti arhitekturne načrte lahko pripravljajo le arhitekti, zato po njihovem 

mnenju ni potrebe po dodatni regulaciji vodje projekta v gradbenem zakonu. 

A podpis arhitekta na arhitekturni načrt ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja in ga 

upravna enota pred izdajo ne preverja. Kot izpostavljajo na ZAPS bi tako z uveljavitvijo 

predlagane zakonske spremembe v praksi arhitekturne načrte lahko risali inženirji in 

drugi, ki za to niso usposobljeni. 

Brez podpisa in preverbe strokovnosti vodje projekta pa upravna 
enota gradbenega dovoljenja ne sme izdati. Določba, da mora 
arhitekt ne le pripraviti arhitekturni načrt, temveč tudi voditi 
projekt je tako po mnenju ZAPS ključna varovalka strokovnosti 
pri urejanju prostora. 

Brez podpisa in preverbe strokovnosti vodje projekta pa upravna enota gradbenega 

dovoljenja ne sme izdati. Določba, da mora arhitekt ne le pripraviti arhitekturni načrt, 

temveč tudi voditi projekt je tako po mnenju ZAPS ključna varovalka strokovnosti pri 

urejanju prostora. 

Na ministrstvu pa so, kot kaže, prisluhnili željam inženirske zbornice, ki za spremembo 

zakona lobira že od leta 2019. S sočasno spremembo zakona o javnem naročanju pa bi 

vlada vpliv arhitekture omejila tudi na področju javnih naročil. 

Kakšni bi bili lahko daljnosežni vplivi predlaganih zakonskih sprememb na slovensko 

krajino, kakovost bivanja in tudi državni proračun, lahko preberete na nepridobitnem 

spletnem mediju Oštro.si 

Mladina.si 20.02.2021 
Sobota, 00:02Država: Slovenija

https://www.mladina.si/205249/podrejanje-arhitektu... 2 / 2
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Z ministrom za okolje in prostor 
Andrejem Vizjakom tudi o zaščiti pred 
poplavami 

Komentiraj Objavi Objavi 

19.2.2021 | 08:00 

Ivančna Gorica - Mag. Andrej Vizjak, 

minister za okolje in prostor, se je včeraj v 

sejni sobi Občine Ivančna Gorica sestal z 

župani občin Ivančna Gorica, Grosuplje in 

Dobrepolje, da bi se z njimi pogovoril o 

ključnih problematikah varstva okolja ter 

prihodnjih naložbah na tem območju. 

Omenjene občine v prihodnje čakajo številni 

izzivi na področju varstva okolja, sporočajo 

iz Ivančne Gorice. Pogovori so potekali o 

možnem sofinanciranju projektov 

vodooskrbe, zlasti manjših vodovodnih 

sistemov, kakor tudi sofinanciranje 

sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda. Tu je minister zbrane župane seznanil 

z načrti ministrstva zlasti pri koriščenju 

sredstva pri nastajajočem načrtu za 

okrevanje in odpornost. Povedal je, da je tu 

predvidenih kar nekaj sredstev, razpis s 

strani ministrstva pričakujejo letos jeseni. 

Govorili so tudi o učinkovitejšem in boljšem 

vzdrževanju vodotokov, da bi preprečili 

poplave. V prihodnjih dneh bodo občine 

prejele vprašalnik na to temo. 

Župani so ministra seznanili z načrti pri 

modernizaciji Zbirnega centra za odpadke v 

CERO Špaja dolina , ki se prilagajajo 

zahtevam nove zakonodaje. Tema pogovora 

je bila tudi nova gradbena zakonodaja in zakon o urejanju prostora, sporočajo iz 

ivanšne občine. 

Ivanški župan Dušan Strnad je povedal, da so potrebe po gradnji okoljevarstvene 

infrastrukture v vseh treh občinah velike. Predvsem gre za izgradnjo kanalizacijskih 

in delno tudi vodovodnih omrežij, zaščito porečja reke Krke, urejanje vodotokov, 

zaščitne ukrepe proti poplavam ter energetsko oskrbo občin. 

M. K.; foto: Gašper Stopar 

Dolenjskilist.si 19.02.2021 
Petek, 08:00Država: Slovenija

https://www.dolenjskilist.si/2021/02/19/246077/nov... 1 / 1
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Boj na požiralniku
Tekst

Aleš Vrhovec

Foto

Jože Suhadolnik

Živimo
v obdobju oteženega med-

sebojnega razumevanja, zato

polemika arhitektov in ostalih
inženirjev vzbuja slabe občutke.
Ob podnebnih spremembah, na-
raščajoči družbeni neenakosti ali

zdravstveno-varnostni situaciji je nepotreb-

na in preprosto nadležna, saj gre za poklic-

na vprašanja, ki bi jih morali biti sposobni
urediti znotraj ministrstva in zbornic. Poleg
tega delujemo v nasprotju s temeljnimi na-

čeli kolegialnosti in medsebojnega spoštova-
nja strok, udeleženih pri gradnji. Naj bo vsaj
delno opravičilo teksta dejstvo, da sta pomen

arhitekture in vloga arhitektov s predlogom
novele gradbenega zakona (GZ-1) dejansko
postavljena pod vprašaj - in ko se arhitekti
borimo za arhitekturo, se borimo za »stvari
duha«, za skupno dobro, subtilnost in lepo-
to življenja, posledično tudi za prostor pod

soncem za umetnosti, filozofijo, modo, tudi
kulinariko, če hočete. Za vse navidez težje

oprijemljive stvari v življenju, ki pa jim prav

epidemija, če nič drugega doslej, daje nov po-

men. Ne nazadnje arhitekti edini strokovno
opolnomočeni skrbimo za tisto (pri gradnji),
kar fizik Mark Pleško v intervjuju (Sobotna
priloga, 13. februar) posrečeno imenuje skla-
dnost. Ta je očitno prisotna v fiziki in mate-
matiki, arhitekture si brez nje ne moremo
zamisliti, pomembna pa je verjetno pri večini
človeških dejavnosti.

Začeti bi veljalo z ugotovitvijo, da je spreje-
manje predloga GZ-1 v trenutku, ko je veljav-

ni star šele tri leta, ekonomsko škodljivo. Za

katerokoli gospodarsko dejavnost je ključna
dolgoročna stabilnost. Komaj smo se prebili

skozi goro novih pravil, komaj se nanje priva-
jajo na upravnih enotah in komaj se v večjem
številu pojavljajo primeri dobre prakse, pa

bi spet bistvene elemente obrnili na glavo?

Seveda ima obstoječi GZ pomanjkljivosti - a
kot državljani smo upravičeni zahtevati vsaj
deset let stalnosti, da se naberejo izkušnje in

izkristalizirajo dejanski problemi. Ki pa ne
smejo biti zgolj problemi zaščite interesov
gradbenikov, za kar pri sedanjem zakonskem
prevratu dejansko gre.

Pomembno je stvari imenovati s pravim
imenom. Novela GZ-1 je bitka za denar, moč
in vpliv v družbi. Obstoječi GZ je arhitekturi

kot panogi, skupaj s trenutno konjunkturo,
prinesel boljši položaj in rezultate v prosto-
ru, ki kažejo pozitiven trend. Predvsem pa
je prinesel sporočilo, da pri gradnji morajo
sodelovati arhitekti in da je to dolgoročno v
dobro vseh. A nekatere iz vrst gradbenikov je
ta proces motil od samega začetka. Natančne-

je, kolege iz treh ali štirih velikih inženir-
skih podjetij, v nizkem štartu pripravljenih

na manjšanje pomena arhitekture in delitev

milijardnega postkoronskega paketa za okre-
vanje in odpornost, ki bi jim prava zakonska
podlaga pomenila jagodo na torti. Pa ne da bi
doslej ravno travo jedli - za primerjavo, da-
leč najbolj uspešen arhitekturni biro je imel
v letu 2019 skoraj desetkrat manjši promet

kot ena bolj uspešnih (in strokovno nesporno
kompetentnih) inženirskih firm. Kar pa oči-
tno še ni dovolj.

Kakšen je inženirski pogled?
Prvi stavek zapisa Inženirski pogled na spreje-
manje gradbene zakonodaje (Delo, 6. februar)
odkrije znano strategijo - »slovenski inženir-
ji« zgroženi opozarjajo na »medijsko kampa-
njo« arhitektov, uperjeno proti osnutku GZ-1,
ki je v pripravi. Je agresiven tisti, ki je takoj
po sprejetju obstoječega GZ pričel lobirati in
sprožil politično kampanjo ter ključne točke
v osnutku GZ-1 prikrojil lastnim ciljem - ali
tisti, ki na to opozori in tudi v interesu širše
javnosti tega ne bo dopustil? Seveda se gremo
lahko še naprej »zemljo krast«, v prejšnjem
krogu smo bili očitno bolj spretni arhitekti,

v sedanjem za zdaj gradbeniki, v naslednjem

bomo zanesljivo spet arhitekti. Ker je to logika

stvari - in ker imamo vse evropske procese na
svoji strani.

V temelju nerazumevanja gre za večen an-

tagonizem med, poenostavljeno, inženirji in
»umetniki«. Kako obupno zastarel je ta pog-
led, pove gora statističnih podatkov in analiz,

ki kreativne industrije vedno znova postavijo
visoko glede na ekonomske parametre in še
višje zaradi posrednih učinkov. Kreativnost
pomeni humus družbe, kar Evropa tudi poli-
tično prepoznava kot eno od prioritet. Poleg
tega pa smo arhitekti, ne pozabiti, tudi inže-
nirji.

Razprava teče o vprašanju, ali lahko stavbe
(v katerih bivajo ljudje - ne inženirski objek-
ti) načrtujejo samo arhitekti ali pa je to lahko

katerikoli inženir, npr. gradbeni, elektro ali

požarni? In nadalje, ali mora biti vodja projek-
ta (za stavbe) kot doslej arhitekt ali je to lahko
npr. inženir komunale?

Vprašanje sodi v kategorijo, ali lahko v bol-
nišnici zdravi samo zdravnik in ali lahko pra-

vo (na sodišču) prakticira samo pravnik. VseO
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doslej velja, da sme zdraviti samo tisti, ki je
za to usposobljen, enako velja za pravo. Ime-

na poklicev povedo vse. Podobno arhitekturo
lahko načrtuje (in vodi njeno načrtovanje)
samo tisti, ki je za to usposobljen in ki v skla-

du s svojo vizijo edini zna voditi celosten pro-

ces. V Sloveniji so to izključno arhitekti. To ni
monopol, to je naravni red stvari, podkrepljen

s stoletji kulture ter sodobnimi pedagoškimi
procesi in zakoni. Podkrepljen pa je tudi z
realnim obsegom dela, ki ga arhitekt vloži v
načrtovanje stavb in ki se praviloma pribli-
žuje 50 odstotkov celote v procesu - če zane-

marimo kulturno-prostorsko odgovornost, ki
je še znatno večja. Gradbeni inženirji se pri
projektu gibljejo nekje med 15 in 20 odstotki,
kar daje tudi jasen odgovor o »prevladujoči

stroki« ali, kot je preprosto povedala kolegica

Urša Vrhunc, podloge (beri načrte) vsi dobijo
od arhitekta. A o očitnem se je pogosto najte-
že dogovoriti.

Prvi osnutek GZ-1 je razmerja med pano-

gami spoštljivo ohranjal, trenutni je, navidez
liberalen, pisan na kožo večjim inženirskim
podjetjem, ki bodo lahko kot »vodilni pogod-

beniki projektanti prevzeli vse naloge«. To-

rej tudi tiste, doslej rezervirane za arhitekte.

Ti so, zavezani tako naročniku kot javnemu
interesu, pogosto moteči v krasnem svetu
gradbeniških poslov. Arhitekti namreč obi-
čajno delujejo v sferi dvoma in stalnega pre-

izpraševanja lastnih rešitev, na gradbišču jih
manj kot npr. trdnost in požarna varnost (ki

sta nujni, a samoumevni - podobno kot to, da
ima avto motor) zanima lovljenje ravnotežja
med zahtevami naročnika, potrebami upo-
rabnikov, vplivom v prostoru in nekakšno
»ultimativno arhitekturno sodbo«, ki posame-
zno hišo dolgoročno umesti v tkivo družbe.
Zato v nasprotju s samozavestnimi inženirji,
osredotočenimi na zgolj en problem, pogosto
delujejo neodločno, razpeti med različnimi
naravami svojega dela, inženirsko, znanstve-
no, likovno, ekonomsko - in lastno vestjo. A

prav taki so za družbo nepogrešljivi in edini

kot generalisti usposobljeni za sintezo znotraj

kompleksnih procesov. V dobro humanizmu
pri gradnji.

Pa še odgovor na vprašanje, ki so ga sloven-
ski inženirji, upam da, pomotoma postavili.
Namreč, ali sme spoštovani kolega, doktor
gradbeni inženir, sam pridobiti gradbeno do-
voljenje za lastno hišo? Seveda ne, saj ni uspo-

sobljen za umeščanje v prostor in načrtovanje
arhitekture. V nasprotnem primeru bi se ize-
načil s slehernim slovenskim samogradite-

ljem, soodgovornim za katastrofalno stanje v
prostoru.

Kaj pravi Evropa?
Evropska unija v zadnjih letih še močneje

postavlja v ospredje pomen kulture kot ene-
ga ključnih gradnikov identitete in prave pri-
merjalne prednosti Evrope v globalni tekmi.

Če nas kaj druži, je to kultura - in če je kaj
značilno za Evropo, so to mesta, tisočletni po-
ligoni arhitekturnega ustvarjanja. Arhitektu-
ra kot kristalizacija kulture.

Ciklus pisanja arhitekturnih politik kot
ključnega vzvoda in korektiva pri prostor-
skem razvoju držav Evropske unije je pri nas
privedel do dokumenta Arhitektura za ljudi,
Arhitekturna politika Slovenije, ki ga je vlada
sprejela leta 2017. Mimogrede, temeljni cilji,
kot so pomen kakovostne arhitekture, drža-
va kot zgled naročanja in obveza natečajev,

so v tem dokumentu vsebovani, kar postavlja
vlado RS v kolizijo s samo seboj. Stalne aktiv-
nosti evropskega sveta arhitektov ACE ( Archi-
tects Council of Europe), združenja, ki skrbi
za enoten glas stroke v Evropi, promocijo

pomena kvalitetne arhitekture in arhitektur-
nih politik, so vplivale na naklonjenost tako
svetovnega gospodarskega foruma v Davosu

kot evropske komisije. Prvi je zbral evropske
ministre za kulturo in podprl davoško dekla-
racijo, dokument, ki v središče interesa (tudi
gospodarstvenikov) postavlja pomen viso-
kokvalitetne Baukultur (kulture gradnje) in
nujnosti osrednje vloge kulture v grajenem

okolju. Evropska komisija je v svojem pri-

znavanju pomena šla še korak dalje in v nizu
pobud, ki se dotikajo našega področja (Green
deal, Renovation wave initiative), ustanovila
ekspertno skupino OMC Kvalitetna arhitektu-
ra in grajeno okolje za vse, ki ima mandat, da
načela davoške deklaracije in prizadevanje

za kakovostno bivalno okolje s priporočili

in kasneje sklepi Sveta Evrope (med našim
predsedovanjem EU) »pretopi« v vsakdanji
politični jezik in zakonske zaveze vseh članic

- ki bodo tako prvič obvezane govoriti »jezik
arhitekturne politike«.

Nastopila je še Uršula von der Leyen - in
skozi velika vrata vpeljala novi evropski Ba-
uhaus, sicer nejasen koncept, a z dobrimi
nameni. S ciljem Evrope, ki naj do leta 2050

postane prva podnebno nevtralna celina,
postavlja nov kulturni projekt z arhitekti na
prvem mestu (!), ki naj bi »razvijal tako estet-

ske kot funkcionalne standarde in združeval
trajnost z dobrim oblikovanjem«. Arhitekti si

o lepoti sploh ne upamo več govoriti in dobro,
da je prišlo s samega vrha evropske politike.
Pa vendar bi morali biti pri tem bolj samoza-
vestni. Slovenska identiteta je v temelju pre-

žeta z arhitekturo - globalno edini splošno

znan Slovenec je arhitekt Plečnik, globalno
najbolj znan kraj je Bled, ki je v resnici arhi-
tekturna ikona, Ljubljana je prijetna in turi-
stična atrakcija zaradi nepretrgane kontinu-
itete gradnje dobre arhitekture, danes pa v
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veliki meri zaradi arhitekta, ki razvoj mesta

usmerja. Mednarodno priznana generacija
sedaj delujočih arhitekturnih praks uspešno
zgodbo samo še nadaljuje.

Povedano enostavno, arhitektura je dobra
za prostor, uporabnike, identiteto, ekonomi-

jo - in instagram. Zato upajmo, da Slovenija

prav v času predsedovanja EU ne bo vlekla po-
tez, ki bi ji jemale vpliv, saj to ne bi bilo v duhu

evropskih dogovorov. •
Aleš Vrhovec, arhitekt,

član ekspertne skupine OMC pri evropski komisiji

Ko se arhitekti borimo za arhitekturo, se borimo za »stvari duha«, za skupno dobro, subtilnost in lepoto življenja, posledično
tudi za prostor pod soncem za umetnosti, filozofijo, modo, tudi kulinariko, če hočete. Za vse navidez težje oprijemljive
stvari v življenju, ki pa jim prav epidemija, če nič drugega doslej, daje nov pomen.O
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Zapiski o arhitektih
ob spreminjanju
gradbene zakonodaje

Zadnje čase se v medijih pojavlja veliko
prispevkov, ki jih pišejo kolegi arhitekti kot

kritiko novega gradbenega zakona (GZ-i), ki je v
proceduri sprejemanja v državnem zboru.

Skupno vsem je, da navajajo širok spekter

zgodovinsko pogojenih »utemeljitev«, ki se
med drugim usmerjajo v primarni skupni cilj,

to je negativno oceno GZ-i, ker eksplicitno

ne definira samo arhitekta kot vodje projekta
(vodje izdelave projektne dokumentacije),
temveč pušča to funkcijo enakopravno

dostopno tudi drugim inženirskim strokam.

Predlagana rešitev GZ-i je v tej točki z mojega

zornega kota logična in pravilna, zagotavlja

enakopravnost strok in med ostalim ohranja

dosedanjo zakonodajno prakso izgradnje okolja,

v katerem živimo. Dosedanja zakonodaja ni in

ne omejuje ustvarjalnih možnosti arhitektom.

Pri razmisleku o vodenju projekta pa se je

treba zavedati, da mora biti vodja projekta
predvsem oseba, ki dobro pozna svojo stroko

in ima tudi druge, predvsem dobre vodstvene

in komunikacijske sposobnosti z ustreznimi
referencami. Samo specialistično znanje za
vodenje projekta ne zadostuje. Ne more biti

vsak inženir kot tudi ne vsak inženir arhitekture

dober vodja projekta. Bila bi napaka v zakonu,
če bi funkcijo vodenja projekta avtomatično

dodelil samo eni od strok, ki nastopa pri

graditvi.

Zaradi izrazito individualistično egoističnega

pristopa, ki ga imajo arhitekti pri utemeljevanju

svojih zahtev, je treba resnici na ljubo dopolniti

in ilustrirati njihov specifični pogled, kot so ga
zapisali v medijih, s spodnjimi ugotovitvami:

i. Kolegov arhitektov ne moti, da jim

novi GZ-i omogoča vodenje posameznih del

in vodenje gradnje v celoti, za kar nimajo

strokovne podlage in česar do sedaj tudi niso

imeli. Jasno mi je, da o tem z njihove strani

nihče kritično ne razpravlja, čeprav je za
prizadete inženirje to strokovno napačna in
ustavno vprašljiva zakonska rešitev.

2. Arhitekturno projektiranje predstavljajo

v vlogi žrtve, ki naj bi ji inženirji na osnovi

rešitve o vodenju projektiranja po novem GZ-1

odžirali kruh. To je nesmisel in pretiravanje, v
katero verjetno niti sami inženirji arhitekture

ne verjamejo, služi pa predvsem za kreiranje

javnega mnenja in posledično izvajanje pritiska

na odločevalce pri sprejemanju zakona, da bi se
uzakonile ambicije inženirjev arhitekture, ki, kot

že rečeno, niso kompatibilne z ostalimi inženirji.

3. Svojo »a priori superiornost« na področju

snovanja in načrtovanja objektov utemeljujejo

z odličnostjo nekaterih zgodovinskih objektov,

ki sojih načrtovali in zgradili v daljni preteklosti

znani in neznani mojstri z občutkom za formo in

konstrukcijo. Trditi, da so to referenčni objekti

za današnjo generacijo arhitektov, na osnovi

katerih naj bi jim zakon podelil ekskluzivno

vlogo vodje projekta, je prepotentno.

4. Za dosego svojih ciljev uporabljajo

tudi citiranja naslovov novejših pobud in

dokumentov EU, npr. Novi Bauhaus, kot gaje

predstavila Uršula von der Leyen, ali pa tako

imenovana davoška deklaracija, poimenovana

Baukultur. Zanimivo je, da ti projekti ne
obravnavajo »arhitekture« kot edino zveličavne

panoge, kar pri nas v svojem dopisovanju tako

izpostavljajo kolegi arhitekti. V teh dokumentih

je namreč prisoten zelo širok, multidisciplinaren

pristop s pozivom vsem strokam, naj se vključijo

s svojimi ustvarjalnimi idejami v kreiranje skupne

prihodnosti. Očitno, da današnja generacija

arhitektov nosi »plašnice« in ne vidi vpliva ljudi

in celotne družbe na kreiranje trajnostnega

okolja, pri čemer so seveda urbanizem, krajinska

arhitektura in tudi arhitektura kot oblikovalska

stroka nujna strokovna podpora, ki seje skozi

čas razvila do današnjega nivoja znanja.

5. Opravičujem se za zgoraj navedeni izraz
plašnice, vendar ne najdem boljšega. Poglejte

za ilustracijo v Delo, Sobotna priloga, str. 23,

rubrika Umetnost prostora, članek »O politiki,

arhitekturi in ljudeh«, kjer zapiše g. Mihael

Dešman, podpisan kot arhitekt in izredni

profesor na UL FA, in navede izredno misel, ki

jo citiram: »(...) Potencial arhitekture je zato

politično pogojen. Politika se mora zavedati,
da se mora ona prilagoditi arhitekturi in ne
pričakovati, da se bo arhitektura prilagodila njej
(...).« Besedičenje, ki lahko služi le za nabiranje

točk pri naslednji izvolitvi v naziv.

6. Ob upoštevanju razmišljanja iz točke 4
in izraženih ambicij iz točk 5 si bom dovolil

predlagati geslo, s katerim bodo lahko arhitekti

izrazili svoje ambicije jasneje in v enem stavku.

Napisal ga bom kar v nemščini, ker ga kot

nemško zgodovinskega lahko povzemam z
rahlo prilagoditvijo: »Architekt liber alles!« ali

pa še krajše, povzeto in prirejeno iz nedavnih

dogodkov preko Atlantika: »Architect First!«

Pa brez zamere, verjamem, da ne sodijo vsi

kolegi arhitekti v zgoraj navedene okvire in da
bomo tudi v prihodnje skupaj, vsak na svojem

strokovnem področju, kot do sedaj uspešno in

kvalitetno načrtovali in gradili naše življenjsko

okolje. Če pa bo kakšen objekt dobil tudi

prestižno nagrado za arhitektonski dosežek,
bomo tudi inženirji kot sodelujoči pri realizaciji

projekta ponosni na kolega arhitekta in dodano

vrednost, ki jo je prispeval k odmevnosti

projekta.

dr. Branko Zadnik,
univ. dipl. inž. grad.,
Medvode
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Za kulturo prostora gre
Tekst

Peter Gabrijelčič
Foto

Jure Eržen

Kot predstavnik ljubljanske fakul-

tete za arhitekturo in kot član
svetovalnega odbora evropske

komisije za izobraževanje na
področju arhitekture sem več
let sodeloval pri implementa-

ciji evropske direktive o reguliranih poklicih

v slovensko zakonodajno okolje. Evropska re-

gulativa izhaja iz prepričanja, da sta smotrno
in kulturno urejen prostor in arhitektura po-

membna dejavnika kvalitete življenja in pogoj
za človekovo večje zadovoljstvo, ustvarjalnost

in produktivnost. S tem ko evropska direktiva
uvršča poklic arhitekta med sedem evropsko
reguliranih poklicev in arhitekturo med dejav-
nosti, ki se izvajajo v javnem interesu, nalaga
arhitekturni stroki veliko odgovornost. Odgo-

vornost do prostora pa ni le stvar arhitekturne
stroke, temveč tudi vseh drugih, ki so povezane
z gradnjo in urejanjem prostora. Prav zato so
današnje polemike med arhitekti, gradbeniki

in inženirji nerazumne in neproduktivne.
Ob prerekanju o takšnih in drugačnih privi-

legijih in delitvi posla se izgublja osnovno ra-

zumevanje namena in vloge različnih poklicev,
razumevanje njihove zgodovinske geneze in
njihovega funkcionalnega položaja v sodobnih
družbah. Nerazumno se mi zdi zato zakonsko
načrtovano poseganje gradbene stroke in osta-
lih inženirskih poklicev v domeno arhitek-
turne stroke in obratno. Takšni eksperimenti
prav gotovo ne bodo v korist družbe kot celote.
Delitev dela na posamezne poklice je praktič-

na posledica vse večje kompleksnosti družbe
in potrebnih opravil, povezanih z grajenim
okoljem. Eno od takšnih nujnih opravil je tudi

gradnja stavb, objektov in naselij.
Razvita gradbena tehnologija in operativa

omogočata s svojimi tehnološkimi rešitvami
učinkovito materializacijo tovrstnih potreb,
vendar pa moramo ob tem postaviti na prvo

mesto človeka. Tehnologija človeku in ne obra-
tno. Človek, njegovo doživljanje prostora in
kultura prostora so ključne teme arhitekturne
stroke, zato je poklicu arhitekta dodeljen polo-
žaj (ne privilegij) koordinatorja, ki na podlagi
vodilne arhitekturne zamisli in arhitekturnega

projekta usklajuje delo in projekte številnih

strok in projektantov, ki so vključeni v izdelavo
projektne dokumentacije in izvedbo projekta.

Arhitekt mora skrbeti, po integrativni izo-
brazbi in po etično odgovornem položaju, za

osnovni smoter gradnje, torej za kvalitetno

načrtovanje, oblikovanje in gradnjo prostorov,

ki bodo zadovoljili tako temeljne funkcional-
ne kot tudi kulturno prostorske potrebe ljudi.
Ob tem je prvi sogovornik naročnika, a hkrati
mora upoštevati tudi širši, javni interes.

Že narava dela je takšna, da se največ informa-
cij in interesov vseh vpletenih (investitor, izva-
jalci, nova tehnološka znanja, inovacije ...) spon-

tano steka k arhitektu. Zaradi svoje funkcije ima

vlogo razlagalca projekta in njegovega pomena v
stiku z različnimi javnostmi. Ob pomoči v pro-

jekt vključenih strok mora zagotoviti materialno

izvedljivost arhitekturne zamisli, ki je usklajena

z naročnikom, določiti vrsto konstrukcije, mate-
rialov, tehnološke opremljenosti itd.

Študijski kurikulum, ki ga določa evropska
direktiva o reguliranem poklicu arhitekta, je ob-
sežen. Vsebuje vse: od družboslovnih tematik,

socioloških, psiholoških, ekonomskih, likovnih
in drugih družbenokritičnih vsebin do inženir-
sko-tehničnih znanj, gradbenih konstrukcij in
tehnologije instalacij, elementov projektiranja

in prostorske kompozicije, oblikovanja in ob-
vladovanja različnih veščin, s poudarkom na

projektiranju, pri katerem se posveča velika
pozornost uporabniku in sposobnosti za pove-
zovanje različnih strok v skupen projekt.

Družboslovna znanja omogočijo ustvarjati
arhitekturo po meri človeka, tehnična razu-

mevanja konstrukcije in sposobnost za dialog

z drugimi tehničnimi disciplinami, vključe-
nimi v projekt. Obvladovanje likovne in ar-

hitekturne kompozicije omogoča ustvarjanje
kvalitetnih arhitekturnih ambientov in urba-

nističnih ansamblov. Ob tem je arhitekt enak
med enakimi, le njegova vloga koordinatorja je
specifična, glede na zakonsko določeno širino
potrebnih kompetenc in znanj.

Enajst obveznih kompetenc
Ob svojem delu je arhitekt zavezan javnemu
interesu. Skrbi v prvi vrsti za celovite potrebe

uporabnikov, za želeno uporabo, varnost in

obliko prostorov in prostorskih sklopov, za člo-
vekovo dobro počutje v prostoru, za kvaliteto
življenja skozi kvaliteto arhitekture in za uskla-
jenost interesov naročnika s širšim javnim in-
teresom. Interes za »trdnost« gradnje predsta-
vlja ob tem pomemben vidik gradnje.

Z zakonom regulirani študijski program

omogoča magistrom inženirjem arhitekture
opravljati poklicno delo v skladu s prostorsko
in gradbeno zakonodajo. Slovenski fakulteti
za arhitekturo sta ob pomoči zbornice za arhi-
tekturo in prostor ter ministrstvom za okolje

in prostor prehodili večletno pot usklajevanja
svojih študijskih programov z evropsko regula-
tivo o reguliranih poklicih.

Ob pridobitvi evropske akreditacije (potr-

dilo o objavi je datirano 20. 12. 2002, dejanska

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!

Delo - Sobotna priloga 20.02.2021 
SobotaDržava: Slovenija

Stran: 19

Površina: 759 cm2 1 / 3

Delo - Sobotna priloga 20.02.2021 
SobotaDržava: Slovenija

Kazalo

Stran: 19

Površina: 759 cm2

12























objava v uradnem listu EU C 137/2008, refe-
renčno leto 2007/2008) sta morali fakulteti

dokazati, da zajema študijski program enajst

obveznih kompetenc, ki jih mora pridobiti
magister inženir arhitekture v ravnovesju med
teoretičnimi in praktičnimi arhitekturnimi in
inženirskimi vsebinami:

a) sposobnost arhitekturnega projektiranja,

ki izpolnjuje tako estetske kot tehnične zahte-
ve;

b) ustrezno poznavanje zgodovine arhitek-
ture in arhitekturnih teorij ter z njimi poveza-

nih umetnosti, tehnologij in družbenih ved;

c) poznavanje upodabljajočih umetnosti kot

vpliva na kakovost arhitekturnega projektira-

nja;
d) ustrezno znanje o urbanizmu, prostor-

skem planiranju in veščinah, potrebnih za pla-

niranje;

e) razumevanje odnosa med ljudmi in zgrad-
bami, med zgradbami in njihovim okoljem ter

razumevanje potrebe, da se zgradbe in prostori
med njimi prilagodijo potrebam ljudi in njiho-

vim medsebojnim razmerjem;
f) razumevanje poklica in vloge arhitekta

v družbi, zlasti pri pripravi idejnih zasnov, ki

upoštevajo družbene dejavnike;

g) razumevanje raziskovalnih metod in me-
tod za pripravo idejne zasnove projekta;

h) razumevanje prostorskih, arhitekturnih
in gradbenih načrtov ter konstrukcijskih in

tehničnih problemov, povezanih z načrtova-
njem stavb;

i) ustrezno poznavanje fizikalnih proble-

mov, tehnologij in delovanja stavb, tako da se

njihova notranjost uredi udobno in zavaruje
pred podnebnimi dejavniki;

j) potrebne veščine za projektiranje, ki omo-

gočajo izpolnjevanje zahtev v okviru stroškov-
nih omejitev in gradbenih predpisov;

k) ustrezno poznavanje izvajanja del, orga-
nizacije, predpisov in postopkov, vpletenih v
uresničevanje projektnih zasnov, in vključeva-
nje teh načrtov v sistem celovitega prostorske-
ga planiranja.

Vzorno sodelovanje
Glede polemike o položaju odgovornega vodje

projekta bi želel poudariti, da nisem imel v zve-

zi s tem v svoji petdesetletni praksi prav nobe-
ne negativne izkušnje. Kot arhitekt sem delo-
val v najrazličnejših vlogah. Pri delu z inženirji

drugih strok je bilo sodelovanje vselej vzorno,

saj nas je združeval skupni kulturni interes s

ciljem ustvariti kvalitetno, presežno delo. Od-
nos je bil kolegialen, saj je vsak opravljal delo,

za katero je bil usposobljen, in je spoštoval delo
in znanje drugega. Vsi smo se zavedali, da je za

kvaliteten projekt potrebna sinergija številnih
strok.

Kot arhitekt sem sodeloval pri načrtovanju
mnogih mostov in avtocestnih ureditev, kjer
je bil odgovorni vodja projekta konstruktor ali
cestni inženir. Pri čisto arhitekturnih nalogah

sem imel vlogo odgovornega vodje projekta,

pač odvisno od narave dela in pridobljenih
kompetenc. Tudi veljavni zakon govori o tem,

da nastopa kot odgovorni vodja projekta odgo-
vorni projektant iz stroke, ki pri nameravani
gradnji prevladuje glede na namen objekta. To

je zelo pravično stališče, če imamo pred očmi
širši nacionalni interes, in ne le interesa zame-

jenih vrtičkov posameznih strok in lobijev.
Toda tudi tukaj je prvi pogoj kultura od-

nosov med strokami, spoštovanje strokovne
integritete po načelu enak med enakimi. Le ni-

voji obravnave so različni. Kot posamezniki si
moramo postaviti lastna strokovna etična me-
rila, ki nas usmerjajo, ko se odločamo, kakšno
vlogo smo pripravljeni in sposobni sprejeti v

procesu načrtovanja in gradnje in pri urejanju

prostora, da bo naše strokovno delo pomenilo

resnični prispevek k oblikovanju kvalitetnega
življenjskega okolja v Sloveniji. Pač po znanem

načelu: »Ne sprašuj se, kaj lahko naredi država

zate, vprašaj se raje, kaj lahko ti narediš za dr-
žavo!« •
Peter Gabrijelčič, arhitekt,
je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.
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Kot posamezniki si moramo postaviti lastna
strokovna etična merila, ki nas usmerjajo, ko

se odločamo, kakšno vlogo smo pripravljeni in

sposobni sprejeti v procesu načrtovanja in gradnje

in pri urejanju prostora, da bo naše strokovno
delo pomenilo resnični prispevek k oblikovanju
kvalitetnega življenjskega okolja v Sloveniji.

Arhitektura in urbanizem sta nedvomno najkonkretnejše ogledalo družbe. Sta fizična manifestacija njene materialne in
duhovne razvitosti, njene kulture in odnosa do prostora ter gradnika njene nacionalne identitete.
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Julija lani je Nature, ena od dveh najuglednejših znanstvenih revij na svetu, zabila klin v uradno razlago WHO, da se

koronavirus širi med ljudmi s kapljičnim prenosom. Zapisala je, da je v slabo prezračenem prostoru možen tudi prenos z

aerosolom. Druga od teh dveh revij, Science, je šestnajstega oktobra lani že odločno zatrdila, da »obstaja ogromno dokazov,
da je aerogeni prenos glavni način prenosa koronavirusa«.

Znanstveni polom stoletja
Tekst
Dušan Keber

Stališču revije Science, da je aero-

geni prenos glavni način preno-
sa koronavirusa, se je drugega
februarja letos pridružila revija

Nature z uvodnikom, ki pred-
stavlja dokončen poraz uradne
teorije: »Leto dni po pandemiji

so dokazi zdaj jasni. Koronavirus sars-cov-2 se

prenaša pretežno po zraku - prek ljudi, ki go-

vorijo in izdihujejo velike kapljice in majhne

delce, imenovane aerosoli. Zdi se, da je okuž-
ba z virusom prek površin - čeprav verjetna
- redka.« In naprej: »Ljudje in organizacije
še naprej dajejo prednost dragim dezinfek-
cijskim prizadevanjem, ko bi lahko namenili
več sredstev za poudarjanje pomena mask in
proučevanje ukrepov za izboljšanje prezrače-

vanja.«
Poziv je prišel prepozno, saj še eno leto po začetku epi-

demije Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ame-

riški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) in

agencije za javno zdravje drugih držav razlagajo okužbo
s koronavirusom kot kapljični prenos, to je kot okužbo
z večjimi kapljicami sline ali sluzi, ki med govorjenjem,
kašljanjem ali kihanjem priletijo kot projektili iz ust ali
nosu okužene osebe neposredno na sluznico ust, nosu ali
oči druge osebe. Take kapljice zaradi svoje teže že po nekaj
sekundah pristanejo na katerikoli podlagi manj kot dva
metra od izvora, zato se mora okužba zgoditi hitro ali pa
se sploh ne zgodi.

Na tej razlagi temeljijo smernice za preprečevanje okuž-
be: ohranjanje dvometrske oddaljenosti do druge osebe,
nošnja maske znotraj te razdalje in čiščenje površin. Raz-

laga zanemarja dejstvo, da človek ne izloča samo večjih ka-
pljic, temveč tudi kapljice najrazličnejših premerov od pol
do 100 mikronov, pri čemer manjše in lažje kapljice po več
minut ali ur lebdijo v zraku kot aerosol in se lahko razširijo

po vsem zaprtem prostoru.
Aerogena teorija prenosa koronavirusa temelji na vdi-

havanju kužnega aerosola. Velikostna meja med večjimi
kapljicami in aerosolom je postavljena pri 5 mikronih. Ob

enem samem kašljanju nastane od sto do več tisoč aerosol-
nih kapljic, ob kihljaju pa nekaj milijonov. Aerosol nastaja
tudi ob normalnem dihanju, še več ob globokem dihanju,
govorjenju ali petju.

Pri tipični pogovorni razdalji enega metra je izposta-
vljenost aerosolu približno 2000-krat večja od izpostavlje-
nosti večjim kapljicam. V taki bližini lahko kapljice vseh
velikosti trčijo ob obrazne sluznice (kar ustreza opisu ka-
pljičnega prenosa), vse pa tudi lahko vdahnemo (aerogeni
prenos), pri čemer tiste najdrobnejše prodrejo najgloblje v
naš dihalni sistem. Na večji oddaljenosti od okužene ose-

be naleti zdrava oseba samo še na kužen aerosol, seveda v

bistveno manjši koncentraciji kot tik ob bolniku, ampak v
zraku vztraja ure dolgo in njegova koncentracija se s časom
bivanja okuženca v prostoru povečuje.

Zdrav razum govori, da k okužbi v notranjem prosto-

ru bistveno bolj prispeva aerosol kot večje kapljice, in ker
se velika večina okužb odigra v notranjih prostorih, bi
moral biti aerogeni prenos okužbe že od začetka epide-
mije glavni osumljenec. Če bi to razlago agencije za javno
zdravje sprejele, bi morale biti smernice za preprečevanje
okužbe precej drugačne: maske bi morale
vsebovati gostejši filter, ki zadrži tudi aerosol
(na primer maske FFP2); priporočeni razmik
med ljudmi se ne bi končal pri dveh metrih,

temveč bi moral biti v notranjem prostoru

najmanj tolikšen, po možnosti pa še večji;
prostore, v katere vstopa ali je v njih več ljudi

iz različnih »mehurčkov«, bi bilo treba vsako
uro zračiti deset minut (ali večkrat na uro po
pet minut) ali uporabljati ustrezne naprave za

prezračevanje ali filtracijo zraka; v takih pro-
storih bi morali ljudje nositi masko ves čas;

smiselna bi bila tudi kontrola prezračenosti z
merilci C02.

Na prostem, kjer se izdihani aerosol zaradi
vetra takoj razblini, so lahko smernice mnogo
blažje: izogibanje približevanju na manj kot
dva metra in maska samo, če pri stiku ni mo-

goče vzdrževati razdalje dveh metrov. Navodi-
lo v enem stavku za vsakega posameznika in
za vse okoliščine se glasi: izogibajte se vdiha-
vanju zraka, ki ga je izdihala druga oseba.

Delitev na kapljični in aerogeni prenos je
pravzaprav nesmiselna, saj je kapljični prenos
samo robni pojav aerogenega prenosa. Vendar
se skozi stoletno zgodovino razprav o preno-
su nalezljivih bolezni po zraku ohranja razli-
kovanje med tema načinoma širjenja. Skoraj
brez izjeme se je za vsako od takih bolezni
na začetku trdilo, da se prenaša kapljično. Za

tuberkulozo je šele po več kot pol stoletja po-
lemik obveljalo, da se prenaša aerogeno. Pri
ošpicah in noricah, ki se prenašajo aerogeno,
preberemo v strokovni literaturi, da se prena-
šajo tudi kapljično, podobno velja za gripo in
starejše vrste koronavirusov.

To seveda ni narobe: kar se prenaša z drob-
nimi kapljicami aerosola, se seveda tudi z ve-
čjimi kapljicami. Problem nastane, ko nekdo
trdi obratno, da se bolezen širi z večjimi kaplji-
cami, ne pa tudi z aerosolom. Natanko to trdi
uradna medicina za novi koronavirus.

Vztrajanje kljub porazu
WHO in CDC še danes odrivata možnost aero-

genega prenosa, čeprav v literaturi ni najti no-

benega dokaza, ki bi podpiral kapljični prenos,O
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temveč se kopičijo eksperimentalni, epidemi-
ološki in klinični dokazi v prid aerogenega
prenosa. O teh dokazih sem na straneh So-

botne priloge že pisal ( Teorija vsega, 23. januar
2021). Naj omenim le nekatere: prenos okuž-
be med dvema kletkama, ki sta povezani z
zvito cevjo; številni primeri okužb v notranjih
prostorih na razdalje, večje od desetih metrov,
širjenje okužbe med nadstropji v Trubarjevem
domu starejših občanov v Loki pri Zidanem
Mostu (106 oskrbovancev in 35 zaposlenih) po
prezračevalnem sistemu itd.

Tudi zdravniki v ljubljanskem kliničnem
centru so poročali, da večine bolnišničnih
okužb ne morejo razložiti drugače kot z aero-

genim prenosom. Ključni vlogi aerosola pritr-
jujejo podatki, da do velike večine okužb pride

v zaprtih prostorih in da se v delih sveta, kjer
ljudje živijo domala na prostem, epidemija ni
zelo razmahnila. Dober pregled bo bralec na-

šel na spletu (J. Morgenstern: Covid-19 is spread
by aerosols. First 10EM, 2. december, 2020).

Dvesto devetintrideset znanstvenikov z

vsega sveta je že julija lani pozvalo WHO, naj

vzame resno v obzir možnost, da se virus pre-
naša po zraku. Podobne pozive so v člankih in
pismih zdravstvenim in političnim oblastem
objavljali tudi druge skupine in posamezni
strokovnjaki iz različnih držav.

WHO je v drugi polovici lanskega leta ubla-
žila svoje stališče s tem, da je pričela omenja-
ti aerogeno širjenje v posebnih okoliščinah,

hkrati pa ponovila, da je mnogo verjetnejša
kapljična infekcija. Isto stališče ima tudi CDC.

Obe agenciji sta tudi nekoliko pogosteje začeli
omenjati zračenje. Podobno stališče ima tudi
naš NIJZ. Uradna medicina v javnih nastopih
šele v zadnjem času mlačno omenja prezrače-
vanje.

Znanstveno nepošteno je, da WHO in CDC

vztrajno ponavljata, da je prispevek aerogene-
ga prenosa še potrebno raziskati, ob tem pa
spregledujeta, da za »njuno« kapljično teorijo

sploh ni nikakršnih dokazov, za aerogeno pa

množica prepričljivih opazovanj in poskusov.
Lidia Morawska, raziskovalka aerosolov in ena
od podpisnic poziva 239 znanstvenikov, pou-
darja, kako pomemben bi bil preobrat na stro-

kovnem vrhu: »Ko bo enkrat WHO izjavila, da
gre za aerogeni prenos, bodo temu sledila vsa

nacionalna telesa.«
Januarja letos je skupina strokovnjakov

s področij, ki zajemajo raziskave aerosolov,

prezračevanje, inženirstvo, liziko, virologijo
in klinično medicino, v Journal ofHospital In-

fection pozvala k soglasju o aerogenem preno-

su, saj bodo sicer izpostavljeni tveganju novi
in novi ljudje, ker se ne bodo uveljavili pravi
preventivni ukrepi.

Zdravorazumsko je težko poiskati razlago

za zadržanost uradne znanosti do aerogenega

prenosa koronavirusa, čeprav njeno oklevanje

ni neobičajno. WHO je bila na začetku epi-
demije zadržana tudi do mask in jih je začela
priporočati šele junija lani, ko so v mnogih dr-

žavah že postale obvezne. Ali se iz primera tu-

berkuloze in drugih aerogenih infekcij ni ni-
česar naučila? Ali gre za prestižno prerivanje
posameznikov v vrhu strokovne hierarhije,

kar je prav tako neredek pojav v znanosti? Ali
pa z daljšanjem časa, ko ne pride do priznanja

zmote, narašča strah pred odgovornostjo, ki jo
bodo terjali oškodovanci in sorodniki žrtev za-

radi nezadostnih ukrepov?
Nekatere vlade so se odločile, da bodo kre-

nile naprej same. Že maja lani je nemško mini-
strstvo za zdravje sporočilo, da študije kažejo,
da se koronavirus lahko prenaša tudi z aero-

solom in da je zato treba prostore, v katerih
se zadržuje več ljudi, redno zračiti. Jeseni so

izdali natančna navodila za zračenje: razrede
je na primer treba zračiti vsakih 20 minut za

pet minut. Vložili bodo pol milijarde evrov v
obnovo ali gradnjo učinkovitega prezračeval-

nega sistema v javnih zgradbah. Nošnja mask

FFP2 je v Avstriji in Nemčiji postala obvezna v
nekaterih javnih prostorih.

Drugod ostaja vse po starem. Obsežna fe-
bruarska navodila ob odpiranju ameriških šol
omenjajo zračenje v kratkem odstavku: pripo-
ročajo odpiranje oken in vrat, vendar le, če to

ne predstavlja varnostnega ali zdravstvenega
tveganja. Ob tem je ta teden New York Times
objavil fotografijo staršev, ki pred šolo demon-
strirajo z napisi: »Cepite in zračite«, ter izjavo
strokovnjaka za aerosole: »Čas je, da se pre-

nehamo izmikati dejstvu, da se virus prenaša

predvsem po zraku.«

V Sloveniji nič drugače
Navodila NIJZ in zdravstvene oblasti ves čas
sledijo stališčem WHO. Redki posamezniki so

tudi v Sloveniji zelo zgodaj opozarjali, da nas

virus ogroža iz zraka. Mitja Vilar, inovator in
izumitelj, mož, ki je zaslužen za uvedbo reše-
valcev na motorju in ki zaman priporoča gasil-

ca na motorju ter bliskavico za boljšo vidnost
lokomotiv, je že 17. marca lani naslovil na mi-
nistrstvo za zdravje in NIJZ, nekoliko kasneje
pa na vse pomembne naslove v državi predlog

za odvajanje okuženega zraka iz notranjih

prostorov, zlasti v bolnišnicah, šolah in do-
movih starejših občanov. Zamislil si je odzra-
čevanje v obliki nape nad bolnikovo posteljo
(ali nad šolskimi klopmi), ki s pomočjo ven-

tilatorja odvaja okuženi zrak skozi odprtino

v okenski šipi. Vilar, ki se samoopredeljuje za

vaškega posebneža, se ni ukvarjal s teorijami

prenosa, temveč se je odzval na priporočilo, da
je potrebno nositi maske: namesto da se pred

okuženim zrakom ščitimo z masko, bi bilo bo-
lje, da tak zrak odvajamo in nadomeščamo s

svežim. �

Z izjemo varuha človekovih pravic, ki ga
je birokratsko preusmeril na drugo ustanovo,
ni prejel nobenega odgovora. Lahko pa je no-
vembra v slovenskem časniku prebral, da so

povsem enak sistem pričeli starši samoinici-
ativno nameščati v učilnice nekaterih šol na
Bavarskem, v letošnjem januarju pa je to lahkoO
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videl tudi na nacionalni televiziji in poslušal
intervju z nemškim »inovatorjem«.

Na Vilarjev predlog se je na svojem blogu
konec oktobra odzval ustavni pravnik Andraž
Teršek: »Apeliram na javno oblast, predstav-
nike različnih strok, zdravniško skupnost ...,
da se vendarle opredelijo do teh predlogov ...
Prezračevanje in čiščenje zraka verjetno ne

more škoditi, je res, je takšno razmišljanje
laika pravilno? Lahko pa dejansko rešuje živ-
ljenja, drži?« Tudi on je odposlal več pisem in
tudi njemu je odgovoril samo urad varuha člo-
vekovih pravic, da opravljajo poizvedbe in ga
bodo po dokončni proučitvi zadeve seznanili
s svojim stališčem.

Sam nekaj časa sploh nisem doumel, da
uradna stroka razlikuje med kapljičnim in ae-

rogenim prenosom. V pogovoru za Zarjo Jano,
objavljenem 2. junija 2020, sem rekel: »Okuž-
ba prek stika s kontaminiranimi površinami
sicer ni povsem izključena, vendar mnogo
manj verjetna kot okužba prek daljšega vdi-
havanja okuženega zraka. Izkazalo se je, da je
virus najnevarnejši v zaprtih in slabo zračenih
prostorih, kjer se druži več ljudi in med njimi
lebdijo virusi. To je tipičen opis za domove
starejših občanov.«

Ob tragediji v Trubarjevem domu sem 28.

novembra na tri ministrstva naslovil pismo,
v katerem sem jih opozoril na podcenjevanje

vloge aerosola v zaprtih prostorih, in med dru-
gim zapisal: »Dosedanji ukrepi ne zadostujejo,
njihovo zaostrovanje ne bo ničesar spremeni-
lo ... To zahteva, da ukrepe na novo premis-
limo. Glavni dodani ukrep bi moral postati
učinkovito zračenje prostorov, kjer se zbira
več ljudi, v domovih za starejše občane pa tudi
večji fizični razmik med zdravimi in obolelimi
- tudi s preselitvijo v različne stavbe.«

V spremnem pismu sem se zavzel, da bi
testirali rešitev, ki jo uvajajo na Bavarskem in
ki jo priporoča Mitja Vilar. Odgovorili so mi

samo z ministrstva za zdravje, kjer so me po-

dučili, da smernice o prezračevanju že obsta-
jajo, da so na voljo na spletnih straneh NIJZ in
da jih morajo odgovorne osebe v zdravstvenih
zavodih, socialnovarstvenih zavodih in vzgoj-
no-izobraževalnih zavodih udejanjati v vsak-
danji praksi. Glede Vilarjevega predloga so me

napotili na inženirsko zbornico.
V daljšem odgovoru ministrstvu sem napi-

sal: »Vlada ima vsak dan na razpolago celoten
medijski aparat; dejstvo je, da je priporočila o
zračenju zanemarjala, saj bi jih sicer morala
redno naštevati med ostalimi ukrepi ... Vaš
odgovor sem razumel kot odklonitev, da bi
mojim predlogom posvetili primerno pozor-

nost.«

Ostalo mi je samo to, da sem v svojih član-
kih in kolumnah opozarjal na potrebo po

prezračevanju in prehodu na maske FFP2.

Pred novoletnimi prazniki sem ob velikem
razumevanju Dnevnika, Večera in Nedeljskega
dnevnika dosegel, da so celostranska priporo-

čila, kako preživeti praznike, izšla v več kot sto

tisoč izvodih. V njih je bila posebna pozornost

namenjena prezračevanju in uporabi »gostej-
ših« mask. Vlada je na svojih tiskovnih konfe-
rencah od januarja naprej med navodili začela
dodajati besedici »... in prezračevanje«, to pa
je tudi vse.

Zmota, spregled, malomarnost,
kazenska odgovornost
Uvodnik iz Nature, ki ga omenjam na začetku,
akademsko vljudno, vendar odločno ošvrkne
WHO in CDC: »Zdaj, ko soglašamo, da se virus
prenaša po zraku, tako v velikih kot majhnih
kapljicah, bi se morala prizadevanja za prepre-
čevanje širjenja osredotočiti na izboljšanje
prezračevanja ali nameščanje strogo testira-
nih čistilcev zraka. Ljudi moramo opozarjati,
naj nosijo maske in se držijo varne razdalje.
Hkrati morajo agencije, kot sta WHO in CDC,

posodobiti svoje smernice na podlagi trenu-

tnega znanja. Raziskave virusa, ki povzroča
covid-19, se hitro množijo, zato so agencije za
javno zdravje dolžne predstaviti jasne in poso-

dobljene informacije o tem, kaj ljudje potrebu-
jejo za zaščito sebe in drugih.«

Uvodnik bi bil lahko bistveno bolj nepriza-
nesljiv. Lahko bi zapisal, da znanost, ki zane-

marja dokaze oziroma izbira tiste, ki ji ustre-

zajo, ni dobra znanost. Lahko bi zapisal, da bi

WHO morala že davno, pred več kot pol leta,

posodobiti navodila za preprečevanje okužbe.
Lahko bi zapisal, da bi po vsem svetu s takimi

navodili lahko preprečili milijone okužb in

stotisoče smrti - še zlasti v domovih za starej-
še in bolnišnicah.

Kakorkoli, jasnost sporočila ugledne znan-

stvene revije nam omogoča, da med vrstica-
mi lahko sami ugledamo škandal medicinske
znanosti stoletja: zaradi zavračanja objektiv-

nih podatkov in pozivov drugih znanosti ter
nezadostnih navodil so bili med epidemijo iz-
postavljeni nepotrebnemu tveganju milijoni
ljudi. Posledice, izražene s trpljenjem, smrtmi
ter socialnimi in ekonomskimi posledicami, so
primerljive z vojno na velikanskem območju.
Tega, kar se je zgodilo, ne moremo imenovati
napaka ali spregled; resna in utemeljena opo-

zorila so bila ves čas v obtoku. Kako bi to lahko
imenovali v jeziku kazenskega zakonika? Naj-
bližja opredelitev se mi zdi povzročitev množič-
ne smrti in velikanske škode iz malomarnosti.

Seveda WHO in nacionalne uradne stroke
in oblasti take oznake ne bodo sprejele. Že

vidim njihove izjave, da so ves čas zagovarjali
oba načina prenosa - kapljičnega in aerogene-
ga in da njihova navodila zadoščajo za obram-
bo pred obema načinoma okužbe. Ni res. Če

bi bilo to res, bi morali v Sloveniji pozornost
posvečati boljšim maskam vsaj v bolnišnicah
in domovih starejših. Če bi bilo res, bi morali

vse lansko leto, zlasti pa med poletnim preda-

hom, reševati probleme prezračevanja zgradb,
med katerimi je vsaj ena tretjina iz različnih
vzrokov slabo prezračena in jih strokovnjakiO
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imenujejo bolne zgradbe. Če bi bilo to res, ne

bi v tesnih prostorih domov starejših zadrže-
vali bolne ob zdravih oskrbovancih. Če bi bilo
to res, bi morali ljudi zasipati z natančnimi
navodili, kako prezračevati zaprte prostore.
Če bi bilo to res, bi jih morala vsaj tragedija v
Trubarjevem domu opozoriti, da razmeščanje
bolnih in zdravih po conah in nadstropjih ne

zadošča. Če bi bilo to res, ne bi trdili, da se za-
posleni v bolnišnici ne more okužiti, če pravil-

no uporablja zaščitno opremo.

Ali bo kdo odgovarjal, ko/če bo sprejeta tr-
ditev, da bi drugačna navodila rešila stotisoče
oskrbovancev domov za stare po vsem svetu

in tisoč v Sloveniji? V New Yorku že tožijo gu-
vernerja Andrewa Cuoma, ker je odredil vra-

čanje bolnih stanovalcev iz bolnišnic nazaj v
domove za stare. Tudi v nekaterih drugih dr-
žavah se pričenjajo sodni postopki. Najbrž ne
bodo uspešni za tožnike. Sodno dokazana od-
govornost za množično umiranje zaradi malo-
marnosti bi imela velikanske družbene posle-

dice, zato bo ostala pod preprogo z opombo, da
razvoj znanosti spremljajo tudi zmote, iz kate-
rih se vsakokrat naučimo tudi kaj dobrega.

Res je: še je čas, da kaj spremenimo in se
bolje pripravimo na morebitni tretji val. Bo-
jim pa se, da bo dober odziv na cepljenje v kali
zatrl pobude, da bi morali nemudoma pričeti

z vlaganji v boljše prezračevanje stavb. Dokler
nas nepripravljene ne doleti naslednja epide-
mija. •

Zdrav razum govori, da k okužbi v
notranjem prostoru bistveno bolj
prispeva aerosol kot večje kaplji-
ce, in ker se velika večina okužb

odigra v notranjih prostorih, bi

moral biti aerogeni prenos okuž-

be že od začetka epidemije glavni
osumljenec.

Jasnost sporočila ugledne znan-

stvene revije nam omogoča, da

med vrsticami lahko sami ugleda-

mo škandal medicinske znanosti

stoletja: zaradi zavračanja objek-

tivnih podatkov in pozivov drugih
znanosti ter nezadostnih navodil

so bili med epidemijo nepotreb-

nemu tveganju izpostavljeni
milijoni ljudi.
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• »Leto dni po pande-

miji so dokazi zdaj jasni.

Koronavirus sars-cov-2

se prenaša pretežno

po zraku - prek ljudi,

ki govorijo in izdihu-

jejo velike kapljice in

majhne delce, imenova-

ne aerosoli,« so zapisali

v reviji Nature. Foto

David W. Cerny/Reuters
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• V New Yorku že tožijo guvernerja Andrevva

Cuoma, ker je odredil vračanje bolnih stanovalcev

iz bolnišnic nazaj v domove za starejše.

Foto Mike Segar/Reuters

• Na Dunaju so v javnem prometu in trgovinah

od konca januarja obvezne maske FFP2.

Foto Alex Flalada/AFP
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Mainstream alternativa
Delo, 9. februarja

V kolumni arhitektke, publicistke in kustosinje Nine
Granda, ki je bila v časopisu Delo objavljena 9. fe-

bruarja pod naslovom Mainstream alternativa, je

navedeno, da Fakulteta za arhitekturo Univerze v
Ljubljani ni objavila svojega lastnega stališča v zvezi

s problematiko ukinitve instrumenta javnega arhi-

tekturnega natečaja v predlogu spremembe zakona

o javnem naročanju.

Opozoril bi, daje fakulteta svoje eksplicitno ne-
gativno stališče do omenjenega predloga izrazila z
dejstvom, da je sopodpisnica Apela za ohranitev

izvedbe javnih arhitekturnih natečajev, ki gaje prip-

ravila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in

je bil objavljenem v časopisih Delo 29. januarja in v
Dnevniku 6. februarja kakor tudi na drugih spletnih

portalih. Posebej pa bi rad poudaril, da nam je v
postopku oblikovanja vsebine apela in iskanju širše

podpore k podpisu uspelo pritegniti tudi rektorja

Univerze v Ljubljani ter dekanje in dekane vseh fa-

kultet, ki se ukvarjajo s poučevanjem načrtovanega

poseganja v prostor. Odločitvi Univerze v Ljubljani

je na naše veliko veselje sledila tudi Univerza v Ma-

riboru, s čimer so omenjeni apel podprla ne samo
strokovna združenja, ampak tudi vsi slovenski vi-

sokošolski zavodi, ki se ukvarjajo s poseganjem v

prostor. Sami ne pomnimo, da bi se o katerikoli
arhitekturni temi poenotila tako široka skupina

združenj in institucij.

V nasprotju s časom »javnih izrekanj in obsodb«,

po besedah avtorice Nine Granda, zagovarjamo

stališče, da je potrebno moči argumenta zoper

spremembo zakona, ki sojih z odličnimi in tehtnimi

prispevki v dnevni publicistiki širši javnosti predstavi-

li arhitektka Urša Vrhunc ter arhitekta Tomaž Krištof

in Boris Matič, dodati predvsem čim širšo instituci-

onalno podporo.

Poleg zgoraj zapisanega pa bi rad opozoril tudi

na dejstvo, da obsodbe o »kratkovidnem delovanju

fakultete« v zvezi s posegi v tovarni Rog v prej ome-
njenem prispevku avtorice najverjetneje izhajajo iz

neustrezne interpretacije stališča, ki smo ga v zvezi

s preteklimi dogodki posredovali javnosti.

Naše stališče se ne postavlja na nobeno od vple-

tenih strani, izraža pa odločno kritiko nad uporabo

prisilnih sredstev v postopkih usklajevanja javnih in-

teresov. Prav tako nikjer v objavljenem besedilu ne
oporekamo prenovi kakor tudi ne izvršitvi legitimne

pravice na javnem natečaju izbranega projektanta,

da objekt načrtuje skladno s sicer večkrat spre-

menjeno programsko nalogo. Projekt, kot je bil

predstavljen v Delu 6. februarja, ima nedvomno

potencial, da skupaj s prenovo Cukrarne program-
sko oplemeniti širše območje nekdanje tovarne Rog.

Zavzemamo pa se - predvsem na podlagi dognanj

in izkušenj, ki smo jih pridobili med številnimi štu-

dijskimi nalogami, izdelanimi na naši fakulteti, in

so obravnavale revitalizacijo Roga - za udejanjenje

vključujočega ter kulturno in družbeno bogatega

programa, ki bi pokrival interese tudi tistih meščank

in meščanov, ki so bili do sedaj v institucionalnih

projektih spregledani. Kot smo zapisali v stališču,

smo prepričani, da ti programi mesto bogatijo, ne
pa siromašijo.

Mestna občina Ljubljana s svojim proračunom

izdatno omogoča in podpira kulturno življenje v
prestolnici. Prav zato smo bili presenečeni, da je v
procesu prenove območja Rog prevladal konflikt

nad dialogom. Fakulteta za arhitekturo Univerze v
Ljubljani si bo tudi v prihodnje prizadevala, da se
javni interes v prostoru uveljavlja na podlagi vklju-

čevanja najširše strokovne in laične javnosti ter da se
programske rešitve sprejemajo na podlagi najširšega

možnega konsenza.

izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan,
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
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GBC SLOVENIJA

Seminar o zboljšanju kakovosti bivalnih prostorov

Slovensko združenje za trajno-

stno gradnjo GBC Slovenija v

drugi polovici februarja izvaja

prvi letošnji strokovni seminar s

področja trajnostne gradnje, in |
sicer na temo kakovosti notra- 4- ®
njega okolja in bivalnega ugodja B j/ . *
uporabnikov. Izobraževanje po-

tekalo v sodelovanju z družbo
JUB, v ospredju pa bodo aktivne BBwHsW®®mj ' !
notranje barve in premazi, s ka-

terimi je mogoče izboljšati kakovost bivalnih prostorov.

Seminar je brezplačen in je namenjen arhitektom, projektantom,

nvestitorjem, upravnikom večstanovanjskih stavb, uslužbencem

ministrstev in javnih zavodov ter drugi zainteresirani javnosti.
Izobraževanje poteka v dveh terminih. 16. februarja so se udeleženci
seznanili s kriteriji za trajnostno vrednotenje notranjih prostorov ter

s sistemi in izdelki za notranjo obdelavo zidnih površin. V četrtek,

25. februarja, pa se bodo posvetili še uravnavanju vlage v notranjih

prostorih, notranji izolaciji sten s tankoslojmmi sistemi, barvam za

reševanje preobčutljivosti in alergij tervvellbeing barvam.
Posebno pozornost bodo posvetili rešitvam za zagotavljanje zdra-

vih notranjih razmer, ki omogočajo nevtralizacijo škodljivih vplivov

vgrajenih gradbenih materialov oziroma elementov stanovanjske

opreme, kot so talne obloge in pohištvo.

Program bo povezoval dr. Iztok Kamenski, predsednik UO združe-

nja GBC Slovenija, udeleženci, ki so člani IZS in ZAPS, pa bodo za

izobraževanje dobili kreditne točke.

Program srečanja je objavljen na spletni strani www.gbc-slovema.si,

prijava na dogodek je mogoča na povezavi

https://gbc-slovema.si/projekt-kakovost-bivalnih-prostorov/.
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Nekaj prihodnjih tednov bo za Inže-

nirsko zbornico Slovenije zelo napor-

nih, saj se intenzivno pripravljajo na

slovenski inženirski dan, ki je osrednji

strokovni dogodek IZS. Inženirji ga
bodo praznovali 4. marca, ko je tudi

svetovni dan inženirstva za trajnostni

razvoj. Na ta dan bo IZS pripravila

strokovno konferenco z naslovom »So-

bivanje s potresi in drugimi naravnimi

nesrečami«. Pred predložitvijo vladi pa

je tudi nov Gradbeni zakon, ki še nima

širšega soglasja.

O aktualnih razmerah na področju

gradbeništva, dogajanju pri sprejema-

nju novega Gradbenega zakona in o

slovenskem inženirskem dnevu smo

se pogovarjali z mag. Črtomirjem Rem-

cem, predsednikom Inženirske zborni-

ce Slovenije.

Slovenski inženirski dan
Tema letošnje strokovne konference

ob slovenskem inženirskem dnevu je

zaradi nedavnih potresov v naši bliži-

ni zelo aktualna. Kdaj ste se odločili

za to tematiko?

Podobno, kot je bila lani tema prvega
slovenskega inženirskega dneva inte-

gralno projektiranje, smo se tudi letos

odločali glede na aktualnost temati-

ke in izbrali varnost pred potresom in

ostalimi naravnimi nesrečami.

Obravnavano problematiko naravnih

nesreč ste si zastavili zelo na široko,

povabili ste vrsto priznanih strokov-

njakov z različnih področij, tudi čla-
ne vseh šestih matičnih sekcij v IZS.

Kaj želite s tako široko in poglobljeno

razpravo doseči oziroma komu bodo,

razen strokovni javnosti, ugotovitve

na konferenci še namenjene?

Dogodek je namenjen tako strokovni

kot tudi širši javnosti, zato bo dopol-

danski del tudi mednarodno obarvan

in začinjen s psihološkim vložkom. V

obeh delih bodo zastopane vse inženir-
ske stroke, združene v zbornico, kar je

logično nadaljevanje lanskega sporoči-

la, da integralno projektiranje zahteva

enakopravno vključevanje vseh strok.

Med predavatelji sta tudi dr. Josip

Galič iz zagrebške Fakultete za arhi-

tekturo in dr. Johannes Kleberger iz

Avstrije, ki bo govoril o gradnji tretje

najvišje ločne pregrade na svetu v
Turčiji, ki je potresno zelo aktivno po-

dročje. Lahko poveste kaj o njunem

predavanju?

Menim, da že naslova predavanj

obeh spoštovanih tujih strokovnjakov

veliko povesta, zato vsem zainteresira-

nim toplo priporočam ogled konference

v živo. Vsekakor od obeh predavateljev

pričakujem veliko zanimivih tehničnih

rešitev in strokovnih nasvetov.

Kot predavatelje ste letos povabili

tudi strokovnjake z drugih področjih,

ne le gradbenega, na primer dr. Željka

Čuriča, dr. med., ki bo imel predava-

nje z naslovom »Emocionalni potres«,

kar ni »tehnična« tema. Kako to?

Glede na močan psihološki moment,

s katerim se srečujemo pri potresu in

ostalih naravnih nesrečah, se nam je

zdelo aktualno, da povabimo mednaro-

dno priznanega psihiatra z zelo raznoli-

kimi izkušnjami v vojni in miru, da nam

pomaga razumeti psihološko ozadje

potresa in ostalih naravnih nesreč.

Lanske strokovne prireditve IZS v

Cankarjev domu se je udeležilo sko-

raj dva tisoč članov in članic zborni-

ce. Letos so razmere zaradi pande-

mije Covid-19 popolnoma drugačne,

tako da bo dogodek potekal na dalja-

vo. Kakšno je zanimanje za letošnjo

prireditev?

Resje bil lani dogodek v živo tik pred

razglasitvijo epidemije izjemno dobro

obiskan, vendar tudi letos v digitalni iz-

vedbi konference pričakujemo podob-

no, morda celo večjo udeležbo.

Odločili ste se za zelo zahtevno digi-

talno komunikacijo. Kako to oziroma

kaj pričakujete od takšne oblike kon-

ference?

Pričakujemo še vedno določene ome-

jitve zbiranja, zato smo se kljub trenu-

tnemu trendu sproščanja ukrepov od-

ločili za zelo kakovostno in kompleksno

digitalno izvedbo s primernimi referen-

cami, ki omogoča vključenost do 1500

udeležencev hkrati.

Novi Gradbeni zakon
Pred sprejemom je nov Gradbeni za-

kon, trenutno predlog zakona Mini-

strstvo za okolje in prostor še uskla-

juje, na vlado naj bi ga predložili

marca. Predlog zakona je povzročil

veliko hude krvi predvsem med arhi-

tekti oziroma v Zbornici za arhitektu-
ro in prostor Slovenije.

Menim, da je trenutno vznemirjenje

arhitektov podobno, kot je bilo pred ča-

som dela gradbenikov in se še vedno

vrti samo okoli vodje projekta, za kate-

rega pa ima po mojem trdnem prepri-

čanju pravico in odgovornost odločanja

predvsem projektant, podpisnik pogod-

be v soglasju z investitorjem. Seveda

se Inženirska zbornica Slovenije zelo

intenzivno ukvarja s številnimi drugimi,

Inženirska zbornica Slovenije je in bo zastopala interese
članov, hkrati pa ščitila javni interes na področju

graditve objektov in urejanja prostora. Prvi cilj ostaja

varna, kakovostna in okolju prijazna gradnja, pri kateri

enakopravno sodelujejo vsi aktivni člani zbornice v skladu s
svojimi znanji in kompetencami, pravi mag. Črtomir Remec,

predsednik Inženirske zbornice Slovenije.
Pogovor pripravil:

Milan Marčič

INTERVJU: MAG. ČRTOMIR REMEC
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vsaj tako pomembnimi vprašanji pre-

dloga novega GZ, ki vplivajo na prido-

bljene pravice naših članov.

Kako v IZS in tudi vi osebno ocenjuje-

te sedanji predlog Gradbenega zako-

na v primerjavi s sedaj veljavnim? Kaj

novega - dobrega in slabega - prina-

ša članom IZS?

Za zadnjo objavljeno verzijo novega
GZ-1 po javni razpravi menim, da ne

prinaša dovolj vsebinskih oziroma pro-

cesnih sprememb, ki bi upravičevale

nov zakon po vsega dveh letih upora-

be obstoječega GZ, za katerega niso

bili sprejeti niti vsi potrebni podza-

konski akti. Vendar so številne kritike

vseh zbornic očitno prepričale resorno

ministrstvo, da vendarle nekoliko po-

pravi zadnjo verzijo GZ-1 za parlamen-

tarno proceduro, ki jo pričakujemo v
kratkem.

Kaj bi bilo potrebno narediti oziroma

spremeniti v predlogu novega Grad-

benega zakona, da bi se razmere vsaj

malo umirile in da bi se stroka lahko

bolj posvetila svojemu delu?

Gradbeni zakon bi kot vsak drug za-

kon moral biti bolj enostaven in razu-

mljiv vsem uporabnikom, pri tem pa

bi logično usmerjal in varoval proces

graditve ter učinkovito urejal razmerja

med udeleženci z določenimi strokov-

nimi znanji in kompetencami. Cilj grad-

benega zakona mora postati varna in

trajnostna gradnja v razumnih rokih.

Skupaj z GZS, ZAG, FGG in še neka-

terimi drugimi ste pripravili precej

obsežen in celovit »Inženirski pogled

na sprejemanje nove gradbene zako-

nodaje« in s skupno izjavo odgovorili

na očitke arhitektov oziroma Zborni-

ce za arhitekturo in prostor.

Kaj je osnovna poanta tega sporočila,

kaj je njegov namen in komu je name-

njeno?

Sporočilo je namenjeno arhitektom

in drugi strokovni javnosti, da je treba

temeljito spremeniti pogled na gradi-

tev, ki dobiva s podnebnimi spremem-

bami in grozečimi naravnimi nesrečami

popolnoma nove izzive. Poenostavljeno

bi rekel, da dva tisoč let star Vitruvijev

rek o uporabnosti, trdnosti in lepoti

dobiva danes nova pričakovanja glede

varnosti in trajnosti gradnje.

Delovanje Inženirske
zbornice Slovenije
V IZS ste pred kratim pripravili anke-

to med člani IZS, tudi o zadovoljstvo z

delom zbornice. Kaj ste z anketo žele-
li izvedeti in kaj je osnovno sporočilo
odgovorov?

V Inženirski zbornici Slovenije redno

izvajamo ankete o zadovoljstvu in pre-

dlogih za izboljšave članstva in tudi to-
krat smo dobili potrditev za dobro delo

vključno z aktualnimi predlogi, ki smo

jih že upoštevali pri letošnjih aktivno-

stih zbornice.

Že nekaj let se pojavljajo ideje o izlo-

čitvi gradbenikov iz Inženirske zbor-

nice Slovenije in ustanovitvi lastne

zbornice. Kaj bi to pomenilo za stro-

ko, bi bila od tega kakšna korist?

Te ideje so pri nekaterih gradbenikih

prisotne že vrsto let, dejansko od raz-

pada hrvaške inženirske zbornice na

posamezne stroke, ki pa vsaj do zdaj ni

pokazala boljših rezultatov. Tudi v pred-

hodno že omenjeni anketi ni bilo zazna-

ti te težnje pri gradbenikih. To kaže, da

smo očitno še vedno vredni zaupanja

velike večine članstva vseh matičnih

sekcij.

Inženirska zbornica Slovenije že vrsto

let uspešno deluje in zastopa intere-

se inženirjev različnih strok. Kakšno
vlogo si želite, da bi zbornica imela v
prihodnosti, katere najpomembnejše
naloge ste si zastavili?

Inženirska zbornica Slovenije je in

bo zastopala interese članov, hkrati pa

ščitila javni interes na področju gradi-

tve objektov in urejanja prostora. Prvi

cilj ostaja varna, kakovostna in okolju

prijazna gradnja, pri kateri enakoprav-

no sodelujejo vsi aktivni člani zborni-

ce v skladu s svojimi znanji in kompe-

tencami. Glede na trenutno ugodno

situacijo v gradbeništvu je zdaj pravi

čas, da zagotovimo našim članom tudi

ustrezno plačilo za dobro opravljeno

delo. zato bomo ponovno obudili pri-

poročene minimalne plače za različne

vloge v procesu graditve po avstrij-

skem zgledu.

Kako ocenjujete sedanje stanje v
gradbeništvu, tudi v primerjavi se-
danje krize s tisto pred sedmimi leti

(tudi glede omejitev in težav zaradi

koronavirusa)?

Sedanje stanje v gradbeništvu je

kljub določenim omejitvam odlično pre-

stalo epidemijo in ima glede na številne

napovedi javnih investicij enkratno pri-

ložnost za rast in razvoj, zato pričaku-

jem tudi nujne izboljšave. Seveda pa ne

smemo nikoli pozabiti zadnje krize, ko

smo leta 2013 na pobudo naše zborni-

ce s številnimi partnerji ustanovili Zbor

za oživitev in razvoj gradbeništva in

očitno stavili na pravega konja.

*

#

as •

Mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije (foto: arhiv IZSl
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Zakaj so stare zidane stavbe
tako ranljive na potres?

Večinoma zato, ker je konstrukcija gra-

jena za prevzem težnostnih obtežb in z

njimi povezanih vertikalnih obremenitev.

Osnovni nosilni elementi stare zidane
stavbe, kot so zidovi, oboki in leseni stro-

pi, so med seboj povezani tako, da zago-

tavljajo prevzem vertikalnih obremenitev,

medtem ko graditelji niso mislili na ukre-

pe, ki bi izboljšali obnašanje stavbe med

potresom. Tudi nosilni material, kamnito,

opečno ali mešano zidovje, ki razmero-

ma dobro prenaša tlačne obremenitve,

ni sposoben prevzeti nategov in strigov,

kijih povzročijo horizontalne sile, nastale

zaradi nihanja stavbe med potresom. 1

Od zidane stavbe, ki je konstrukcija ška-

tlastega tipa, se pričakuje, da bo tudi med

potresom delovala celovito. Če zidovi niso

povezani med seboj, odziva konstrukcije,

pri katerem vsi elementi sodelujejo pri

prevzemu vodoravnih sil, seveda ne more-

mo pričakovati. Zidovi se ob navpičnih sti-

kih ločijo med seboj, začnejo nihati vsak

zase in so tako bolj izpostavljeni upogibni

porušitvi izven svoje ravnine. Od medeta-

žne konstrukcije se pričakuje, da je dovolj

toga v svoji ravnini in povezana z nosilnimi

elementi, da se zagotovi enakomerna po-

razdelitev potresnih sil na nosilne zidove v

razmerju togosti. 1

Drug pomemben razlog za hude po-

škodbe med potresi je neustrezna za-

snova. Od zidane stavbe pričakujemo,

da bo imela nosilne zidove enakomerno

porazdeljene v obeh pravokotnih smereh

in po višini stavbe. 1 Zgodovinske stavbe

v glavnem ta pogoj izpolnjujejo, razen če

so bili med kasnejšimi adaptacijami in re-

konstrukcijami odstranjeni deli nosilnega

zidovja. V tem pogledu so še posebej kri-

tične stavbe, pri katerih so bili odstranjeni

večji deli zidovja v pritličju, obtežba zgor-

njega dela hiše pa prevzeta s prekladami

in stebri (arkade, trgovine in gostinski lo-

kali v pritličju).

Konstrukcijska ojačitev obstoječih

stavb pa ni omejena le na poškodbe, kijih

povzročajo potresni dogodki. Utrditvene

ukrepe lahko uporabimo tudi v naslednjih

primerih:

• propadanje materiala,

• sprememba namembnosti objekta (kot

so povečane obremenitve, napake pri

dimenzioniranju, itd.),

• ojačitve konstrukcij (poškodbe zaradi

požara, eksplozije, trčenja vozil, korozi-

je, itd.),

• geološka nestabilnost (pomiki ali po-

sedki tal),

• protipotresne ojačitve konstrukcije.

Kako projektirati tovrstne
posege?

Diagnoza objekta, potrebnega utrdi-

tvenih ukrepov, in sosledja korakov, ki so

potrebni:

• prvi je pridobitev in preučitev razpolo-

žljive tehnične dokumentacije,

• naslednji je vizualen pregled in ocena

Konstrukcijske in protipotresne ojačitve

zidanih zgradb z FRG kompozitnimi

materiali - Inovativni Mapeiev sistem za

konstrukcijske ojačitve zidanih zgradb

Besedilo:
Aleš Filipič, u.d.i.g.,

Mapei, d. o. o.

OJAČITVE ZIDANIH STAVB
Potres Ulica 2016 c
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stanja konstrukcije ter seznanitev z za-

snovo nosilne konstrukcije,

• sledijo mu preiskave materialov (na tem

mestu lahko Mapei ponudi bogate izku-

šnje in svetovanje projektantom s svojo

banko podatkov o mehanskih lastno-

stih zidovja),

• in kot zadnje sledi analiza nosilnosti in

stabilnosti konstrukcije.

Zelo pomembna v fazi načrtovanja kon-

strukcijske ojačitve sta tudi lokacija in

topologija zgradbe. Tukaj imam v mislim

predvsem oteženo manipulacijo z materi-

alom v mestnih jedrih, pomanjkanju pro-

stora za deponijo materiala itd. Objekti v

mestnih jedrih niso samostojni, zgradbe

se stikajo med sabo in zato je sanacija še

toliko težja. Vsled naštetega je potrebno

najti rešitev, ki nam v največji meri olajša

omenjene težave.

Preden se iotimo sanacije ali utrditve-

nih ukrepov, seje potrebno dobro poduči-

ti o sami zgodovini objekta. Objekti so se

namreč skozi stoletja razvijali, dograjeva-

li, nadgrajevali in prilagajali vsakokratnim

potrebam časa, zato je ob izvedbi kon-

strukcijske ojačitve zgradbe potrebno pri-

dobiti informacije o morebitnih gradbenih

posegih (rušenje, adaptacija, dozidava ...).

Le na tak način se lahko odločimo, na ka-

terih mestih bomo vzeli vzorce za ugotav-

ljanje materialnih lastnosti. Izbira le-teh je

namreč ena izmed težjih in odgovornejših
nalog projektanta.

Na koncu diagnoze objekta nas čaka še

izbor najustreznejših izdelkov za sanacijo

in ojačitev konstrukcije.

Posegi v objekte pod

spomeniškim varstvom
Ko je govora o fizičnih posegih v objek-

te, ki so pod spomeniškim varstvom,

se držimo načela: »manj je več«. Cilj re-

stavriranja je utrditev objekta, ki naj se

v največji meri izvede s tradicionalnimi

materiali, podobnimi tistim, iz katerih je

objekt primarno grajen. Konstrukcijske

rešitve naj čim manj posegajo v avtentič-

no gradbeno strukturo in naj bodo rever-

zibilne. Potrebno se je izogibati cemen-

tnim armiranobetonskim konstrukcijam,

cementni injekcijski masi in nereverzibil-

nim materialom. 2

Spoznanja in izkušnje
sosednjih držav - Italija

Italija je ena izmed držav, ki so potresno
izjemno ogrožene. O tem pričajo številni

potresi, ki so se zgodili na Apeninskem

polotoku in za sabo pustili ogromno gmo-

tne škode in terjali številne smrtne žrtve.

Vsled tega lahko razumemo, zakaj je

italijanska vlada ogromno investirala v

študije in raziskave na področju protipo-

tresnih konstrukcijskih ojačitev objektov.

Vprašanja v zvezi z ohranjanjem, utrjeva-

njem in ublažitvijo potresne ogroženosti

stavb naravne in kulturne dediščine, ki je

bila v Italiji tako razširjena, so v znanstve-

ni skupnosti postala vse bolj pomembna

in zanimiva. V tem kontekstu je potreba

po trajnostni obnovi, namenjeni tudi od-

pravljanju pomanjkljivosti obstoječih

objektov, povzročila potrebo po preuče-

vanju inovativnih materialov in tehnologij,

ki so bolj združljive s fizikalno-mehanski-

mi lastnostmi obstoječih zidanih zgradb.

Vključili so strokovnjake iz celotne Italije,

ki so se ukvarjali z omenjeno tematiko, in

kot rezultat vsega so nastale Italijanske

nacionalne smernice za projektiranje kon-

strukcijskih ojačitev.

Razvoj regulativnega sistema v Italiji je

s sprejetjem tehničnih norm za gradnjo

(Norme Tecniche per le Costruzioni) in

nedavno direktivo za oceno in zmanj-

šanje potresnega tveganja objektov

kulturne dediščine (Direttiva del P.C.M.

per la valutazione e riduzione del rischio

sismico del patrimonio culturale) predvi-

del tudi možnost posegov z inovativnimi

Potres Emilia 2012

Potres L'Aquila 2009 B
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materiali pri sanacijah in utrditvenih po-

segih. Med njimi je tudi tehnika ojačitve

zidanih elementov, ki temelji ria uporabi

kompozitnih materialov. Ti materiali po-

nujajo vrsto pomembnih prednosti pred-

vsem ob prisotnosti zgoraj omenjene

stavbne dediščine zgodovinsko-spome-

mške narave. Njihova uporaba omogo-

ča povečanje odpornosti zidov in večjo

duktilnost ter sipanje energije ojačanega

elementa. 1

Aktivna vloga Mapei
Del italijanske zgodbe je tudi podje-

tje Mapei. ki je aktivno sodelovalo pri

raziskavah in razvoju materialov, kateri

so potrebni pri sanacijah in ojačitvenih

delih naštetih objektov ter tehnični

podpori projektantom in izvajalcem ob

vgradnji materialov. V vsem tem času

smo si nabrali neprecenljive izkušnje

na področju konstrukcijskih ojačitev

objektov, pa naj si bo to objektov sta-

novanjske gradnje, strateško pomemb-

nih objektov ali objektov kulturne de-

diščine.

Na to področje spada tehnolo-

ško inovativni FRG (Fiber Reinforced

Grout) sistem, sestavljen iz anor-

ganske matrike z visoko duktilnostjo

(malta) na osnovi hidravličnih veziv s

pucolanskim delovanjem, v katero so

vgrajena ojačitvena vlakna v obliki

mrež. Cilj te vrste tehnologije je izbolj-

šati mehanske lastnosti zidovja, ki se-
stavljajo zid, običajno grajen iz opeke

in apnene malte.

Kot zanimivost in v razmislek držav-

nim institucijam naj omenimo, da v
Italiji obstaja bonus za protipotresne

ukrepe, imenovan Sisnia bonus LE

DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI AN-

TISISMICI. Gre za davčno olajšavo za
stroške, nastale zaradi protipotresnih

ukrepov na stavbah, ki se nahajajo na
območjih s potresnim tveganjem. Naj-

višji znesek posegov je 96.000 evrov

na enoto nepremičnine. Ukrep ne za-
jema le stanovanjskih nepremičnin,

temveč tudi tiste, ki se uporabljajo za
kmetijske in komercialne dejavnosti.

Ministrstvo za infrastrukturo je za oce-

no potresnega tveganja razvilo lestvico

tveganja. Oceno potresnega tveganja

morajo izdelati ccrtificirani strokovnja-

ki. ki nato navedejo vrsto del, ki jih jo

treba izvesti, da se zmanjša potresno

tveganje. :

Predstavitev sistemov Mapei,

ki so se izkazali - ključne
prednosti

Potresni dogodki po vsem svetu so

privedli do procesa razvoja številnih oja

čitvenih sistemov ter razvoja standardov

in tehnologij vse do uspešne izvedbe. Vse

Laboratorijske preiskave 0

■ & n

Povezovanje sten in stropov zidanega objekta

po FRP sistemu - kot sestavni del ukrepov

za zagotavljanje celovitosti obnašanja med

potresom. 0

Mapei ojačitveni sistemi: FRP, FRG, HPC in Mapevvrap EQ sistem 0
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večje primerov, kjer se pri pregledu in ob-

novi obstoječih objektov ugotovi, da le-ti

izkazujejo konstrukcijske oslabitve in/ali
pomanjkljivosti do stopnje, ko je vprašlji-

va oziroma ogrožena njihova konstrukcij-

ska stabilnost in potresna varnost. Kot

ene od najbolj enostavnih in najbolj učin-
kovitih rešitev tovrstne problematike so

se izkazale sistemske rešitve na osnovi

FRP in FRG kompozitnih materialov.

FRP sistem
Mapeiev sistem FRP (Fibre Reinfor-

ced Polymer) so z vlakni ojačani poli-

meri. Spadajo v skupino konstrukcijskih

kompozitov, ki jih sestavljajo v polimerni

matrici ojačana vlakna. Značilnost kom-

pozitov je, da njihove vzajemne lastnosti

zagotavljajo boljše ali vsaj bolj »popolne«

mehanske lastnosti od tistih, ki bi jih si-

cer zagotavljale posamezne komponen-

te. Pri sistemskih kompozitih s polimerno

matrico, kot je FRP, je osnovni vezni ma-

terial v večini primerov organskega izvo-

ra, kot so epoksidne smole, kompozitni

ojačitveni del pa so vlakna v obliki lamele

in/ali tkanine iz karbonskih, steklenih,

bazaltnih in jeklenih vlaken. Namensko

so zasnovana za obnovo in statično ter

protipotresno ojačitev armiranobeton-

skih, prednapetih, jeklenih, zidanih in

lesenih konstrukcij. Sistem FRP se pri zi-

danih konstrukcijah uporablja kot ukrep

za zagotavljanje celovitosti obnašanja
zgradbe med potresom.

Tradicionalna tehnika utrditve
Tradicionalna tehnika utrditve zidanih ele-

mentov, ki se na široko uporablja v Sloveniji,

je oblaganje. Tehnika je sestavljena iz nano-

sa cementnega ometa v dveh slojih skupne

debeline minimalno 5 cm. Med prvi in drugi

sloj se na predhodno izvedena jeklena sidra

položi armaturna mreža. Kljub temu, da ta
tehnika povečuje odpornost kakor tudi duk-

tilnost in sposobnost sipanja energije, se ob

njeni uporabi pojavi vrsta težav, kot so zna-

tno povečanje togosti ojačanih elementov

zaradi visokega modula elastičnosti betona

(katerega sestavni del je običajno cementen

in zato ni kompatibilen s podlago), poveča-

nje mase ter uporabljena armaturna mreža,

katera pogosto predstavlja težave z nastan-
kom korozije. Omejitev armaturnih mrež
predstavlja tudi otežkočena vgradnja, zlasti

na neravne ali nepravilne podlage.

Z upoštevanjem teh težav je Mapei razvil

tako imenovane sisteme FRG, ki armaturno

mrežo nadomeščajo z alkalno odpornimi

mrežami iz steklenih ali bazaltnih vlaken.

Tradicionalni cementni beton pa nadomešča
z vlakni ojačana malta na osnovi hidravličnih

veziv s pucolanskim delovanjem, ki je me-
hansko in kemično združljiva s podlago.

FRG sistem
FRG Sistem (Fiber Reinforced Grout) je

linija kompozitnih materialov, ki vsebujejo

anorgansko matrico s pucolanskim de-

lovanje, in ojačitveni del, katerega pred-

stavljajo vlakna v obliki mrež iz steklenih

ali bazaltnih vlaken. Ta linija izdelkov, za

katero je značilna matrica malte na osno-
vi apna in eco-pucolana, ponuja vrsto po-

membnih prednosti predvsem ob sanaciji

stavbne dediščine zgodovinsko-spomeni-

ške narave. Njihova uporaba omogoča po-

večanje odpornosti zidov, večjo duktilnost

ter sipanje energije ojačanega elementa

in minimalen arhitekturni vpliv. Sistemi so

enostavni za uporabo in reverzibilni.

Sistem FRG delimo na dve podskupini

(liniji):

• sistem CRM - Composite Reinforced

Mortar

• sistem FRCM - Fiber Reinforced Ce-

mentitious Matrix

CRM sistem
CRM sistem (Composite Reinforced

Mortar) je sestavljeni iz malt, primernih za

nanašanje v plasteh do debeline 3-4 cm

v kombinaciji z alkalno odpornimi mreža-
mi iz steklenih vlaken iz serije MAPENET

EM in kot tak primeren tudi za izravnavo

neenakomerno zidanih površin. Zaradi

debeline nanosa je potrebno sistem me-

hansko povezati z zidom s sidri iz stekle-

nih vlaken.

Sistem CRM sestavljajo:

• mreži iz alkalno odpornih apretiranih

steklenih vlaken MAPENET EM30 in

MAPENET EM40 različne teže in različ-

nih velikosti okenc,

• za vlago visoko prepustna visoko duk-

tilna malta na osnovi hidravličnega

apna (NHL) z zelo nizko emisijo hlapnih

organski spojin (HOS) MAPEVVALL INTO-

NACA & REINFORZA

• vlago propustna, brezcementna malta

na osnovi naravno hidratiranega apna

(NHL) in eko pucolanov MAPE-ANTIQUE
STRUTTURALE NHL

FRCM sistem

Sistem FRCM (Fiber Reinforced Ce-

mentitious Matrix) je sestavljen iz po-

sebnih malt, ojačanih z vlakni, nanese-

nih v plasteh s končno debelino do 1,5

cm v kombinaciji z različnimi vrstami

Lastnosti sistema CRM:
B Hm • debelina nanosa 3 - 5 cm

r ||H • povečanje togosti in mase - manj kot tradicionalni pristop

dif • povečanje duktilnosti - več kot pri tradicionalnem pristopu

■šjlrjjf • povečanje strižne in tlačne odpornosti sten

• odlična kemijska in mehanska združljivost s podlago -

■■■h , brezcementna malta in nizek modul elastičnosti

jpSiiB' I • nujna uporaba horizontalnih sider

|iiWyr 1 • enostavna vgradnja - rokovanje in manipulacija s stekleno
jfr ifl mrežo je enostavnejša kot z armaturno mrežo

A ■ * hitra izvedba - predvsem na neravne površine kot so oboki
JBBA • alkalno odporna steklena mreža - ni korozije

• paropropustnost

• reverzibilnost

Lastnosti tradicionalne tehnike utrditve:
• debelina nanosa minimalno 5 cm

• znatno povečanje togosti in mase konstrukcije

• povečanje strižne in tlačne odpornosti sten

• povečanje mase - dodatna obtežba na temelje

• zmerno povečanje duktilnosti

• slaba združljivost s podlago - visok modul elastičnosti

• nujna uporaba horizontalnih sider

• počasna vgradnja - zlasti v primeru neravne površiner«korozija armaturne mreže
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ojačitvenih mrež iz steklenih ali bazaltnih

vlaken iz linije MAPEGRID. Ob uporabi

sistema lahko govorimo o zanemarljivem

povečanju mase in togosti ojačanega

elementa, hkrati pa znatno povečajo

njegove mehanske lastnosti. Ena izmed

prednosti sistema je tudi ta, da zaradi

odličnih adhezijskih lastnosti malte na
podlago v nekaterih primerih m potrebna

uporaba sider. V primeru, ko je uporaba

mehanskih sider nujna, lahko uporabimo

posebne vrvice iz karbonskih, bazaltnih

in steklenih vlaken, ki se prepojijo z red-

ko tekočo epoksidno smolo.

Sistem FRCM sestavljajo:

• mreže iz alkalno obstojnih apretiranih

steklenih vlaken MAPEGRID G 120 in

MAPEGRID G 220,

• apretirane bazaltne mreže MAPEGRID

B 250,
• mikroarmirane visoko duktilne cemen

tne malte z dvokomponentnim puco-

lanskim delovanjem PLANITOP HDM in

PLANITOP HDM MAXI,

• vnaprej pripravljena dvokomponentna

visoko duktilna mikroarmirana brezce-

mentna malta na osnovi hidravličnega

apna (NHL) in naravnega pucolana PLA-

NITOP HDM RESTAURO.

Če se na tem mestu spomnimo zah-

tev Evrokoda 8-3, lahko ugotovimo, da

FRCM sistemi ustrezajo vsem zahtevam,

predvsem pa dejstvu, da ne spreminjajo

togosti in ne povečujejo mase, povečujejo

duktilnost ojačanim elementom in izbolj-

šujejo gradberio-fizikalne lastnosti - so

paroprepustni.

FRCM sistemi prav tako izpolnjujejo

cilje gradbenega restavriranja, ki naj

se izvede s tradicionalnimi materiali,

kolikor je mogoče, konstrukcijske re-

šitve naj čim manj posegajo v avten

tično gradbeno strukturo in naj bodo

reverzibilne.

Marsikdaj v primeru stavb kulturne de-

diščine ni možno v celoti izpolniti zahtev

Evrokoda 8-3, bomo pa vsekakor z za vse
sprejemljivimi ukrepi stavbe utrdili vsaj po

načelu: bolje nekaj kakor nič. To načelo je

Italija uvedla celo v svoje predpise. Raz-

iskave in analize so pokazale, da so tudi

nepopolni ukrepi lahko dovolj, da prepre-

čimo najhujše. :

Tehnična dokumentacija,
smernice, norme

Od leta 2013 je za računsko določitev

nosilnosti zidovja, ojačanega s FRCM

sistemom, na voljo standard ACI 549. 4R-

13 - Guide to Design and Construction

of Externally Bonded Eabric - Reinforced

Cementitious Matrix (FRCM) Systoms tor
Repair and Strengthening Concrete and

Masonry Structures, izdan s strani inšitu-

ta ACI - American Cocnrete Insttitute,

Leta 2018 pa so izšle italijanske smer-
nice CNR-DT 215/2018 - Guide tor the

Design and Construction of Externally

Bonded Fibre Reinforced Inorganic Matrix

Systems for Strengthening Existing Struc-

tures, na podlagi katerih je nastala pro-

gramska oprema Mapei FRCM za izračun

ojačitev zidanih sten.

Programska oprema Mapei

Na voljo imamo Mapei FRCM program za

ojačitev zidanih elementov. Razvitje bil v Ma-

peievi centralni tehnični službi v sodelovanju

s strokovnjaki s Katedre za konstrukcijsko

inženirstvo v Neaplju univerze Federico II. V

programu so upoštevana načela na podlagi

priporočil posebnega odbora, ustanovljene

ga v okviru italijanske raziskovalne zbornice

CNR (National Research Council of ltalyi in

nacionalnih italijanskih tehničnih norm NTC

2018. Analitični računsk' pristop v progra-

mu je izdelan po načelih smernic CNR-DT

215/2018 (Guide for the Design and Con-

struction of Externally Bonded Fibre Rein-

forced Inorganic Matrix Systems for Streng-

thening Exisiing Structures). Tako imenovani

»coefficient approach« računski pristop pa

deluje v skladu z načeli italijanskih tehnič-

nih nacionalnih smernic NTC 2018 (Norme

tecniche per le costruziom). Program je na-

menjen predvsem kot pomoč projektantom,

da pridejo do hitrega in enostavnega izraču-

na morebitne ojačitve zidane stene z FRCM

izdelki. Z vstavljanjem vhodnih podatkov se
na učinkovit in hiter način izračuna in določi

vrsto in potrebno količino FRCM ojačitev ter

določi nosilnost posamezne stene.

Zaključek

S pojavom novega hitrega načina življenja

in naraščajočo potrošnjo lahko opazujemo

fenomen izumiranja mestnih jeder. Poznamo

številna mesta, ki se ubadajo s težavami,

da se prebivalstvo zaradi spremenjenega

Enostavna in hitra vgradnja sistema ter
bistveno izboljšanje mehanskih lastnosti. 0

Lastnosti sistema FRCM:

• odlična
kemijska

in mehanska združljivost s oodlogo

-

&Sfl brezrementna malta in nizek modul e. astičnosti

— - • v nekaterih primerih ni potrebna uporooo horizontalnih

sider - visoka adnezija s podlago
• enostavna vgradnja - rokovanje in manipulacijo s stekleno

mrože je enostavnejša kot z armaturno mrežo

• hitra izvedba - predvsem na neravne površine kot so oboki

• A.R. steklena mreža - ni korozije

mjjg • paropropustnost

ZjM -reverzibilnost

• minžmalen vpliv na arhitekturo idebclma končnega sloga
FRCM sistema ne presega 20 mm)
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načina življenja in novih družbenih tren-

dov seii na obrobja mest. Zato, če želimo,

da ponovno oživimo mestna jedra in da

objekti ohranijo svojo vlogo in ostanejo

najpomembnejši del urbanih struktur, zgo-
dovinskim jedrom ne smemo preprečiti nji-

hovega prilagajanja sodobnim bivalnim in

varnostnim standardom. Potrebno je iskati

kompromise med potrebami stanovalcev

in tehničnimi zmožnostmi ter načeli kon-

servatorske in restavratorske stroke ter jih

skrbno medsebojno usklajevati.

FRG sisteme kompozitnih materialov

se v gradbeništvu vse pogosteje upora-

blja za statične in protipotresne ojačitve.

Njihova enostavna vgradnja oz. izvedba,

izjemne mehanske lastnosti in trajnost

nas pripeljejo do zaključka, da je upora-

ba teh sistemov najboljša možna rešitev
za ojačitev običajnih, zidanih objektov in

objektov naravne in kulturne dediščine.

Mapei FRG sistem s širokim izborom iz-

delkov vsekakor ponuja pravo rešitev pri

tovrstnih posegih.

Seveda ni skrb stroke, da poskrbi za

to, da bodo potresno ranljivi zidani objek-

ti in stavbe naravne kulturne dediščine
pravočasno utrjene. Naloga stroke je, da

poskrbi za preverjene rešitve, ki stavbam

omogočajo prestati pričakovane potrese

ter da nadaljuje z razvojem in raziskava-

mi materialov za učinkovito protipotresno

utrditev tudi v prihodnje. Skrb državnih
institucij pa je, da pripravijo programe za

preventivno utrditev ranljivih stavb. Vsi se

zavedamo, da preventivni ukrepi niso po-

ceni, vendar so bistveno cenejši od popo-

tresne obnove, še posebej, če v tej enačbi

upoštevamo ceno človeških življenj.

Podrobnejše informacije o Mapei FRG

sistemu (izredno pomembna priprava pod-

lag, natančna postopkovna navodila za

vgradnjo, možnost preplastitev z zaključno

dekorativno obdelavo) najdete v tehničnih
listih posameznih izdelkov. Za vsa doda-

tna pojasnila vam je s svojim znanjem in

izkušnjami vedno na voljo tehnična služba

Mapei. Če želite prejeti program za statični
izračun s preverjanjem, nam sporočite svo-

je podatke na tehnika@mapei.si.

Viri:
1. Tomaževič, M. (2009) Potresno odporne zidane

stavbe. Ljubljana, Tehnis

2. Sapač, I. (2008) Rekonstrukcijski posegi v historičnih

urbanih naselbinah na Slovenskem. Doktorska disertacija

3. Balsamo, A., Prota, A., Iovinella, L, Morandini, G.,

(201 1) Comportamento sperimentale di muratura
di tuforinforzata con FRG a base di F.co-Pozzolana,

Realta Mapei n. 104

4. La parola dordine e riqualificare, Realta Mapei n.

142 (2017)

5. Rischio sismico: le novita, Realta Mapei n. 151

(2018)

Viri slike:

A. VVikipedija Prosta enciklopedija
https://en.wikipedia.org/wiki/2009_L%27Aquila_
carthquake

B. llie Ne\v York Times

https://www.nytimes.eom/2012/05/2 l/world/

europe/earthquake- in -northern-italy.html
C. Ihe Guardian

https://www.theguardian.com/world/201 6/aug/ 24/

italy-earthquake-rescue-teams-dig-through-rubble
as-death-toll-rises

D. MAPEI arhiv

Več o protipotresnih ojačitvah si lahko
preberete v brošuri, objavljeni na
www.mapei.it. 0
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POTRESNA OGROŽENOST
STAVB V SLOVENIJI -
RAZNOLIKOST STANJA IN REŠITEV

Po veljavnih predpisih je potrebno stavbam, ki se

utrjujejo, zagotoviti enako potresno varnost kot je

zahtevana za novogradnje. Zmanjšanja potresne

ogroženosti zgrajenega okolja na sprejemljivo raven

se moramo kot družba lotiti sistematično in postopno.

Trenutna pozornost, kije namenjena potre-
sni varnosti vsakega posameznika in družbe

kot celote, je posledica nedavnih potresov na
Hrvaškem. To kaže na zelo čustveno dojema-

nje te problematike, zaradi cesarje naša šib-

kost v primerjavi z močjo narave, ki jo pokaže

s potresi, še večja. Veliko uspešneje bi se s

potresno nevarnostjo soočili, če bi jo sprejeli

razumsko, vendar resno in zavzeto.

Čeprav se sliši enostavno, je to poveza-

no z veliko odgovornostjo pri projektiranju

in izvedbi gradbenih objektov, novogradenj

in rekonstrukcij obstoječih. V prvi meri so

za to potrebna temeljna in nova znanja s
področja obnašanja objektov pri potresih,

seveda pa tudi upoštevanje predpisov ter

sledenje vsem raziskovalnim dosežkom in

strokovnim priporočilom. Če je bil v krogih

pripravljavcev predpisov sprejet določen

kompromis glede tega, kako odporni mora-

jo biti objekti, potem je potrebno te predpi

se spoštovati in pri projektiranju upoštevati.

Če pa bodo s strani strokovnjakov gradbe-

nih konstrukcij glede tega izraženi dvomi

in pomisleki, je težko pričakovati zaupanje

investitorjev in spoštovanje projektantov

ostalih strok, ki sodelujejo pri graditvi.

Besedilo:

mag. Marjana Lutman,

Zavod za gradbeništvo Slovenije

■
IH \ grajene pred nastankom ustreznih predpisov in —HHH

m
||| ‘ predstavljajo velik del stavbne dediščine,

H« ~ že v osnovi sodijo med potresno najranljivejše. n
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Življenjska doba objektov je daljša od

aktivne dobe gradbenega inženirja in še

daljša od dobe veljavnosti predpisov, ki

so pri nas urejali in še urejajo potresno

odporno projektiranje in gradnjo. Študije

potresne ogroženosti konkretnih stavb in

drugih gradbenih objektov v Sloveniji so

pokazale, da je njihova potresna odpor-

nost odvisna predvsem od tega, ali in koli-

kšne potresne sile so bile pri projektiranju

s predpisi zahtevane oziroma upoštevane.

Potresna odpornost stavb v
vseh obdobjih odvisna od
predpisov, znanja in skrbnega

projektiranja
Stavbe starih mestnih središč, ki so

bile grajene pred nastankom ustreznih

predpisov in predstavljajo velik del naše

stavbne dediščine, že v osnovi sodijo med

potresno najranljivejše, čeprav so mnoge

od njih sorazmerno solidno prestale lju-

bljanski potres leta 1895. Kako pa bodo

prestale prihodnje močne potrese, je od-

visno od tega, ali in kakšnih sprememb in

vzdrževanja so bile deležne v preteklosti.

Posledice zadnjih potresov na Hrvaškem

bi bile na primer bistveno manj obsežne, če

bi bile strehe in podstrešja deležna ustre-

znega vzdrževanja. Tako pa je prišlo do

številnih porušitev podstrešnih zidov, napu-

ščev in dimnikov. Bolj usodne so radikalne

spremembe. S preureditvijo neizkoriščene-
ga podstrešja v mansardno etažo se sku-

pna masa stavbe poveča, vodoravne sile

pri potresu so zato večje in večje so posle-

dično obremenitve zidov. V kolikor nosilno-

sti zidov ne povečamo, se s takim posegom
potresna odpornost stavbe zmanjša. Še

znatneje se potresna odpornost zmanjša

pri stavbah, ki so nadzidane z enim ali več

nadstropji, obstoječa konstrukcija pa se
pred tem ne utrdi. Med usodnejše posege
pri prenovah sodijo tudi odstranitve nosil-

nih zidov ali njenih delov, tudi če se »name-

sto njih« vgradijo nosilci ali okviri.

Obdobje med ljubljanskim potresom

leta 1895 in 1. svetovno vojno je dalo po-

tresno solidnejše stavbe. Stavbinski red,

ki je bil sprejet in je reguliral gradnjo zi-

danih stavb po tem potresu, je dal velik

poudarek zagotavljanju celovitosti in po-

vezanosti stavb in je v ta namen predpiso-

val »obilo vezi« v vseh zidovih in v vsakem

nadstropju. Predpisoval je razporeditev

nosilnih in veznih zidov tako, da so bili zi-

dovi v vseh etažah približno enako obre-

menjeni, tako zaradi navpične, kot tudi za-

radi vodoravne potresne obtežbe. Poleg

nosilnih zidov pa imajo tedanje stavbe t.i.

vezne zidove, ki so v določenem rastru in

so pravokotni na nosilne zidove. Ti zidovi

povezujejo vzdolžne zidove, zagotavljajo

stabilnost stavbe pri potresu in prevza-

mejo tudi del potresne obtežbe. Zato jih

nikakor ni dopustno odstraniti, misleč da

gre zgolj za predelne stene.

Mnoge od teh ukrepov so opuščali pri

gradnji stavb po 1. svetovni vojni, zlasti

pa je v potresnem smislu problematična

gradnja po 2. svetovni vojni. Pri projekti-

ranju so se upoštevale zgolj minimalne

vodoravne obtežbe, pri gradnji pa je bilo

prisotno pomanjkanje materialov, ki bi

zagotavljali zadostne trdnosti zidovja

in betona. Kljub navedenim omejitvam

in posameznim opozorilom gradbene

stroke so bile sprejete odločitve za gra-

dnjo visokih, z današnjega zornega kota

previsokih stavb. Ponekod so bile že za

tedanje predpise presežene dopustne

obremenitve nosilnih sten, predvsem pa

je bistveno prenizka njihova potresna od-

pornost. Med visokimi zidanimi stavbami

ali šibkimi armiranobetonskimi stavbami

izpred leta 1964 jih je kar nekaj, katerih

potresna odpornost ne dosega niti 10 od-

stotkov sedaj zahtevane.

Na osnovi analiz večjega števila večsta-

novanjskih stavb, zgrajenih koncem 50-ih

in v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja,

ugotavljamo, da sta bili gradbena projek-

tiva in industrija že tedaj inovativni na po-

dročju predelave odpadkov in energetske

učinkovitosti, žal pa so opuščali tradicio-

nalna pravila, ki so veljala za tedaj še pre-

vladujoče zidane konstrukcije. Medtem ko

imajo dotedanje opečne zidane stavbe no-

silne zidove razporejene pravilno in v obeh

smereh, se tega pravila niso držali pri vseh

večstanovanjskih stavbah, ki so bile zgra-
jene v začetku 60-ih let v Ljubljani.

Pri nekaterih od konkretnih stavb [2,

3, 4] so medetažne konstrukcije že polne

a.b. plošče, ki so v redkih primerih nado-

meščale rebričaste stropne konstrukcije

z opečnimi polnili (monta, super). Kljub

temu so te stropne konstrukcije projekti-

rali kot linijske kontinuirne nosilce, nosil-

ne zgolj v eni smeri in podprte s prečnimi

zidovi. V vzdolžni smeri tako nosilni zido-

vi »niso bili potrebni«, zato je konkretna

stavba praktično brez vzdolžnih nosilnih

zidov, na vzdolžnih pročeljih pa stavbo

zapirajo t.i. polnilni zidovi. Ti so kljub svo-

ji debelini okoli 30 cm grajeni ncnosilno

dvoslojno ali enoslojno iz votlakov z vodo-

ravno usmerjenimi votlinami.

Veliko spremembo je leta 1964 prinesel

Pravilnik o začasnih tehničnih predpisih

za gradnjo na seizmičnih področjih, doda-

tna spoznanja in priporočila pa tudi števil-
ni potresi v 70-ih letih prejšnjega stoletja.

Kljub temu so pri konkretnih stavbah iz ti-

stega časa prisotne znatne pomanjkljivo-

sti, razlage zanje pa je mogoče ugotoviti iz

projektne dokumentacije. Pravilnik iz leta

1964 namreč ni vseboval določenih mi-

nimalnih zahtev, ki so bila dodana v leta

1981 sprejetem Pravilniku o tehničnih

normativih za graditev objektov visoke

gradnje na seizmičnih območjih.

V 70-ih letih se je v Sloveniji uvajala

gradnja stanovanjskih stavb z nosilno

konstrukcijo iz armiranobetonskih sten

po tehnologiji Outinord. Nekatere konkre-

tne stavbe iz let 1978 do 1980, ki stoji-

jo v območju tedaj veljavne VII. potresne

cone, so bile projektirane na način, nad

katerim bomo danes začudeni [1]. Preč-

ne a.b. stene, ki so debele običajnih 15

cm, so bile v projektu predvidene tako za

prevzem potresne obtežbe v prečni smeri,

kot tudi za prevzem potresne obtežbe v

vzdolžni smeri. Zaradi tega znaša prečni

presek vzdolžnih sten pri nekaterih tako

problematičnih stavbah le 0,25 % tlorisa

stavbe, medtem ko znaša presek prečnih

sten tudi več kot 4 % tlorisa. Vzdolžna pro-

čelja pa so, namesto da bi tam kot čelne

zapore Outinord sistema vgradili a.b. ste-

ne, pozidana s siporeks zidaki.

Pozitivno spremembo je leta 1981 v

tem smislu prinesel novi pravilnik. Uvedel

je minimalno količino a.b. sten v vsaki od

obeh tlorisnih smereh v višini 1,5 % tlo-

risa stavbe. Tako so bili projekti statike

za stavbe z isto arhitekturo dopolnjene z

minimalno količino sten v vzdolžni smeri.

Znotraj nekaterih sosesk se tako na videz

enake stavbe bistveno razlikujejo glede

njihove potresne odpornosti.

Veliko spremembo v višini zahtevane

potresne odpornosti glede na prej ome-

njena pravilnika pa je leta 2008 prinesla

uvedba obvezne uporabe standarda Evro-

kod 8. Pa vendar ne moremo biti sigurni,

Ni redek primer nepravilne
novogradnje, pri katerih je

na delu pritličja odprt in na

vogalih nepodprt prostor,

nad njim pa so polna in za-

prta nadstropja.
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da je z novogradnjami vse lepo in prav.

Predvsem smo lahko zaskrbljeni ob kon-

strukcijah, ki so tako izrazito nepravilne.

Ni redek primer nepravilne novogra-

dnje, pri katerih je na delu pritličja odprt

in na vogalih nepodprt prostor, nad njim

pa so polna in zaprta nadstropja. Uporab-

niki prostorov v previsnih delih nadstropij

pogosto opazijo razpoke v nosilnih in pre-

delnih stenah že kmalu po zgraditvi. Raz

poke pa se zaradi t.i. lezenja materialov v
konstrukciji s časom še povečujejo. Tudi

primeri stanovanjskih vil. ki imajo v kleti

garaže z malo a.b. stebri, opečna zidana

konstrukcija v nadzemnem delu pa ima

»nosilne« zidove v vsaki etaži v drugi osi,

niso redki.

Optimalne rešitve so

prilagojene tipu konstrukcije

Raznolikost stavb glede njihove potre-

sne ranljivosti je tako posledica razvoja

predpisov za potresno odporno gradnjo,

njihovega razumevanja in spoštovanja.

Zal so potresno ranljivost starejših stavb

pogosto poslabšale prenove in rekon-

strukcije, pri katerih vsega navedenega

ni bilo.

Po veljavnih predpisih je potrebno

stavbam, ki se utrjujejo, zagotoviti ena-

ko potresno varnost kot je zahtevana za

novogradnje. Ker se ob tovrstnih utrdi-

tvah izvajajo tudi funkcionalna prenova,

zamenjave inštalacij, ukrepi za povečanje

požarne zaščite, energijske učinkovito-

sti, zvočne zaščite in ukrepi za zagotovi-

tev vseh ostalih zahtev, je strošek same

utrditve sorazmerno nizek. Po nekaterih

ocenah se giblje med četrtino in tretjino

skupnega stroška prenove. Zato je zahte-

va iz prvega stavka smiselna.

Tehnologije utrjevanja starejših zidanih

stavb v Sloveniji so znane in uveljavljene.

Z njimi so bile uspešno sanirane in utrje-

ne stavbe, ki sojih poškodovali potresi v
Posočju in Furlaniji, uporabljajo pa se pri

utrjevanju posameznih stavb drugod po

Sloveniji. Žal je učinkovitost teh metod

omejena in se z njimi lahko predpisano

potresno odpornost doseže le pri tistih

starejših stavbah, ki imajo le eno aii izje-

moma dve nadstropji. Le nekatere novej-

še stavbe so take, ki so višje in bi bile te

tehnologije zanje tudi ustrezna rešitev.

Utrjevanja ostalih visokih zidanih in

šibkih armiranobetonskih konstrukcij iz

obdobja med 2. sv. vojno in uveljavitvijo

prvih predpisov pa se v Sloveniji sistema-

tično še nismo lotili. Zadnje analize teh

stavb kažejo, da bi predpisano potresno

odpornost lahko zagotovila nova nosilna

konstrukcija, zgrajena bodisi v notranjo-

sti, bodisi na obodu obstoječe stavbe.

Ker pa so konstrukcije stavb zelo različne

v zasnovi, je tudi rešitve treba iskati indi-

vidualno.

Pričakovati pa moramo, da je pri mno-
gih stavbah zahtevana potresna odpor-

nost nedosegljiva oziroma bi potrebni

ukrepi zmanjšali že tako premajhne di-

menzije prostorov, ali pa bi stroški dose-

gli ali celo presegli stroške nadomestitve

stavbe z novo. Slednja je v takih primerih

edina rešitev.

Zmanjšanja potresne ogroženosti zgra-

jenega okolja na sprejemljivo raven se

moramo kot družba lotiti sistematično

in postopno. Za potresno najbolj ranljive
stavbe, katerih potresna odpornost je

manjša od določenega nivoja (npr. tretji-

ne sedaj zahtevane), bo potrebno poskr-

beti prioritetno. S tem lahko preprečimo

najhujše posledice potresa, na katerega

moramo računati slej ali prej.

Za vsako stavbo posebej bodo potreb-

na znatna sredstva, zaradi česar bodo

lastniki potrebovali spodbude v obliki

nepovratnih sredstev in ugodnih posojil,

podobno kot so na voljo za energijske pre-

nove. Pozornost, omenjena na začetku

prispevka, pa mora biti prisotna vseskozi

in nas opominjati z vprašanjem »Ali smo
kot družba storili dovolj, da bi bila potre-

sna ogroženost manjša?«.

Viri:

1. Lutman, M., Banovec, P., Cerk, M. 2020: POTROG

4 Nadgradnja sistema za določanje potresne
ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in

reševanja v Sloveniji, Zavod /a gradbeništvo

Slovenije, Inštitut za vodarstvo.

2. Lutman, M. 2020: Ocena potresne ogroženosti

večstanovanjske stavbe ... v Ljubljani, Zavod za

gradbeništvo Slovenije, poročilo št. 248/18-610-3;

3. Lutman, M. 2020: Ocena potresne ogroženosti

večstanovamskc stavbe ... v Ljubljani, Zavod za

gradbeništvo Slovenije, poročilo št. 720/19-610-3;

4. Lutman, Ivi. 2020: Ocena potresne ogroženosti

večstanovamske stavbe ... v Ljubljani, Zavod za

gradbeništvo Slovenije, poročilo št. 720/19-610-4.

Raznolikost stavb glede njihove potresne ranljivosti je tako posledica razvoja predpisov za

potresno odporno gradnjo, njihovega razumevanja in spoštovanja.
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