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Naslovnica
> Trg Benthemplein 
v Rotterdamu je prva 
realizacija vodnega 
trga. Ta kombinira 
zadrževanje padavinske 
vode z izboljšanjem 
kvalitete mestnega 
javnega prostora in 
lahko ga razumemo 
kot dvojno strategijo. 
Investicija, vložena 
v infrastrukturo za 
zadrževanje padavinske 
vode, je vidna ter vsem 
v uporabo. Osrednjim 
prostorom v okolici pa 
ponuja tudi možnost, da 
povečajo svojo okoljsko 
kvaliteto in identiteto. 
Trg je večino časa 
suh in v uporabi kot 
rekreacijska površina.
Foto: Jeroen Musch
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DOSJE
Betonska vozišča 
v krožiščih
Proizvodnja in vgradnja

Vodni trg 
Benthemplein

Textilmacher

Zdravstveni dom 
Grosuplje

Vežica v Krašnji

CEMEnTARnA 
TRBoVljE v 
mirovanje

revija LC TiM  
odslej tudi kot 
brezplačna mobilna 
aplikacija za telefone in 
tablice, ki delujejo na 
operacijskih sistemih 
Android ali iOS. 
Za namestitev obiščite       
      www.lafarge.si



rajnostna gradnja in želja ljudi po bivanju v privlačnih mestih, ki omogočajo stik z 
naravo, predstavljata danes glavno spodbudo za spremembe na področju urejanja pa-
davinskih voda. Številne dobre prakse so me - ob hkratnem nerazumevanju, čemu to-
likšno pomanjkanje njihovih izvedb v našem prostoru - pritegnile k poglobitvi v temo. 
"Hude" znanosti tu ni. Je le pametna kombinacija enostavnih ukrepov, ki vodi omogočajo 
kroženje. Namesto direktnega odtoka ob padavinah lahko vode odvajamo z začasnim 
zadrževanjem, jih shranimo za ponovno uporabo ali kasnejše izhlapevanje, poskrbi-
mo za pronicanje skozi prst ter s tem ohranjamo nivo podtalnice in s prečiščevanjem 
zmanjšamo njeno onesnaženje. S tem lahko znižamo stroške vodovodnega omrežja, 
nižamo verjetnost poplav, lepšamo okolico, zmanjšamo vpliv mestnih toplotnih otokov, 
podpiramo razvoj lokalnih delovnih mest … In tako gradimo boljša mesta. 
Obširen in zelo uspešen program upravljanja z vodami so nam prijazno predstavili 
predstavniki mesta Filadelfija. Program je še posebej uspešen zahvaljujoč veliki vpetosti 
v lokalnih skupnostih. O tem in še čem smo v intervjuju povprašali strokovnjaka Toma-
ža Oberžana. 
Tudi eden od štirih kakovostnih primerov uporabe betona je povezan z upravljanjem 
meteornih voda. V Koraku naprej predstavljamo tudi krožišča, narejena iz betona. Na-
črtovalci pri izgradnji krožišč vse pogosteje posegajo po betonu predvsem zaradi nara-
ščajočega težkega prometa. 
Tudi v LafargeHolcimu skušamo z inovacijami povečati kvaliteto življenja mestnih 
prebivalcev. Razvijamo produkte z visoko dodano vrednostjo, v partnerstvu skupaj z 
drugimi akterji v celotni verigi v gradbeništvu načrtujemo nove gradbene sisteme ter 
ustvarjamo rešitve in storitve, ki bodo v pomoč pri spopadanju z enormnimi izzivi mest. 
Za konec pa še moj pogled na dogajanje okoli trboveljske cementarne.

mag. 
andrej SopoTnik
vodja marketinga 
Lafarge Slovenija
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“ novi načini urejanja padavinskih voda      
     sledijo želji prebivalcev po bivanju v                         
                                     privlačnih mestih”
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LafargeHoLCiM je v Sredini juLija uradno začeL novo Skupino po vSeM Sve-
Tu in napovedaL kLjučne eLeMenTe SvojiH aMbiCij za priHodnoST. Po uspe-
šnem zaključku združitve družb Lafarge in Holcim in uvrstitvi novih delnic LafargeHolcim 
v Zürichu in Parizu si bo zdaj nova skupina prizadevala biti najučinkovitejše podjetje v 
industriji gradbenih materialov.
Glavni izvršni direktor LafargeHolcima Eric Olsen je ob tem dejal: "Zdaj bomo kot Lafar-
geHolcim vstopili v naslednjo fazo naše preobrazbe, da postanemo vodilni v vsakem 
pogledu – podjetje, ki ima pozitiven vpliv na svet in lahko resnično ustvari razliko za svoje 
stranke, svoje zaposlene, delničarje in družbo."
LafargeHolcim bo organiziran po novem modelu delovanja, prilagojenem zadovoljevanju 
lokalnih strank, ob hkratnem izkoriščanju velikosti skupine, vpliva in zmogljivosti na 
svetovni ravni. Sem spadajo države z večjo močjo, regionalne platforme za upravljanje in 
strokovno vodene funkcije na korporativnem nivoju.  ❙

Pet ključnih fokusnih Področij, 
združenih okoli sinergij, 
razPoreditve kaPitala, 
komercialnega Preoblikovanja, 
integracije in zdravja in varnosti 
Pri delu

Poslovni model, oPredeljen z 
jasnimi odgovornostmi držav, 
regij in funkcij skuPine

Po več kot letu dni priprav sta 
Lafarge in Holcim – dve nekdanji 
vodilni podjetji v sektorjih cementa, 
betona in agregatov – zdaj zaključila 
svojo zgodovinsko združitev v eno 
podjetje. LafargeHolcim sestavlja 
preko 115.000 zaposlenih in 
posluje v 90 državah po vsem svetu. 
Medtem ko smo daleč največja 
skupina v industriji, je naša ambicija 
biti tudi najboljši – ponujati visoko 
kakovost in standarde v vseh 
pogledih.

LAFARGEHOLCIM 

Novi vodja 
za novi 
svet:
uradni začetek 
LafargeHolcima

Lafarge v Sloveniji je zdaj član 
LafargeHolcim in bo ostal močan 
partner v regiji. Kot do sedaj, so 
proizvodnja visoko kakovostnih 
izdelkov, zadovoljstvo kupcev 
in razvoj inovativnih rešitev za 
gradbeništvo v središču našega 
poslovanja. Sedaj smo še bolj 
zavezani k razumevanju, kako se 
naši izdelki uporabljajo, za razvoj 
inovativnih rešitev, prilagojenih 
potrebam gradbeništva.

Z združitvijo smo pridobili znanje 
dveh družb s kombinacijo več 
kot 180 let izkušenj v cementu, 
betonu in agregatih, medtem ko 
bomo našo Lafarge identiteto 
obdržali. Kot Lafarge, ki je zdaj član 
LafargeHolcima, bomo nadaljevali 
našo uspešno zgodbo skupaj z 
našimi partnerji.

❛ ❛ ❛

STRAN  4   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2015   |   LC  T IM



odLočiTev Lafargea je SkLadna z odLočiTvijo inšpekToraTa repubLike SLoveni-
je za okoLje in proSTor, ki je 27. februarja 2015 tovarni prepovedal nadaljnjo proizvodnjo 
cementnega klinkerja. Lafarge je izpolnjeval vse zahteve za pridobitev najstrožjega dovoljenja 
za svojo cementarno v Trbovljah, ki je bilo po prejemu neupravičeno razveljavljeno. 
Ob dejstvu, da je Republika Slovenija o okoljevarstvenem dovoljenju cementarni odločala več 
kot 9 let in da je pot do dokončne pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja po odločitvi uprav-
nega sodišča ter odločitvah ARSO in Ministrstva za okolje in prostor v ponovljenem postopku 
še dolga, lastnikom ni preostalo nič drugega, kot sprejeti odločitev o mirovanju tovarne do 
dokončne pridobitve dovoljenja. Žal je zaradi navedenih poslovnih razlogov kar 61 delavcev od 
skupno 84 delavcev postalo dokončno presežnih.
Lafarge se zavezuje k nadaljevanju oskrbovanja svojih kupcev s svojimi izdelki, storitvami in 
rešitvami preko svoje mreže v regiji. Mirovanje cementarne Trbovlje pomeni pripravo tovarne 
na morebiten ponovni zagon v prihodnosti. Kamnolom Apnenec in glavni kamnolom apnenca 
za cementarno Trbovlje bosta ostala v obratovanju.  ❙
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CEMENTARNA TRBOVLJE V MIROVANJE 

Lafarge
se je odločil za reorganizacijo svojih 
aktivnosti v Sloveniji

od 1. juLija 2015 naprej je Lafarge 
SLovenija organiziran, koT SLedi: 
Aljaž Kuzmanovski, trenutno direktor 
prodaje Slovenija in Hrvaška, bo tudi v 
prihodnje direktor prodaje Slovenija in 
Hrvaška. Andrej Sopotnik, trenutno vodja 
marketinga Slovenija, bo v prihodnje vodja 
marketinga in vodja prodaje Kalcevita 
Slovenija. Roman Petelin, trenutno tehnični 
vodja Apnenec, bo prevzel pozicijo tehnični 
vodja Trbovlje in Apnenec. Florian Ott, 
trenutno kontroler za tehnično področje 
Retznei, bo poleg obstoječih odgovornosti 
prevzel vlogo vodje financ za Slovenijo 
in Hrvaško ter Retznei. Aleš Medvešek, 
trenutno računovodja Slovenija, bo prevzel 
aktivnosti računovodje in finančne admi-
nistracije v Sloveniji. Markus Palfinger, 
trenutno vodja nabave Avstrija, bo poleg 
obstoječih odgovornosti prevzel vlogo 
vodje nabave Avstrija in Slovenija. Vlasta 
Šušteršič, trenutno vodja prodajne pisarne 
Slovenija, bo prevzela pozicijo vodje pro-
dajne in oskrbovalne pisarne Slovenija. Iva 
Dominkovič, trenutno kadrovska direkto-
rica Slovenija, bo nadaljevala z delom kot 
kadrovska direktorica do popolne vpeljave 
nove organizacije. 
Aljaž Kuzmanovski in Roman Petelin sta 
pravna zastopnika naših dveh slovenskih 
podjetij, Lafarge Cement, d. o. o., in Apne-
nec, d. o. o., kot njuna direktorja.  ❙

nova organizaCija 
v SLoveniji 

ZAČETEK SoDEloVAnjA Z MUZEjEM ZA ARHITEKTURo 
In oBlIKoVAnjE v Lafargeu SMo ponoSni, da LaHko podpiraMo enega 

najSTarejšiH Muzejev za arHiTekTuro in obLikovanje v evropi, Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje (MAo). Ta deluje kot muzej ter arhitekturno in 
oblikovalsko središče, katerega naloga je omogočati izmenjavo idej in znanja 
ter vzpostavljati urbani, arhitekturni in oblikovalski dialog. Z zbiranjem in 
predstavljanjem dediščine MAo svojim obiskovalcem omogoča razumevanje 
preteklosti in prihodnosti arhitekture, oblikovanja in fotografije. Več o 
muzeju na       www.mao.si

razstava Stoletje plakata, ki prikazuje plakat 20. stoletja na Slovenskem, bo potekala 18. 6.–1. 11. 2015. Med pokrovitelji 

razstave je tudi Lafarge.  ❙
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v avSTriji Se, podobno koT v SLoveniji, večina inveSTiTorjev v enoSTanovanjSke 
Hiše odLoča za MaSivno gradnjo. Pri odločanju o izbiri gradbenega materiala ne igrajo 
glavne vloge le stroški izgradnje, ampak tudi upravljanje hiše skozi celotno življenjsko dobo. 
In zidaki iz lahkega betona, izdelani izključno iz cementa, vode in mineralnih glinenih kroglic, 
izpolnjujejo to željo: energetsko učinkovito bivanje omogočajo s svojimi izrednimi gradbeno-fi-
zikalnimi lastnostmi, kot so toplotna izolacija, ohranjanje toplote, protihrupna zaščita in odpor-
nost proti ognju. Inteligenten gradbeni material ima dokazano visoko zmožnost shranjevanja 
toplote in nizko toplotno prevodnost, pri čemer pozimi toplota ostane v hiši, poleti pa zunaj.  ❙

100 % MINERALNA REŠITEV ZA ZUNANJE ZIDOVE
uSpešen začeTek zidakov iz LaHkega beTona v avSTriji

LAFARGEHOLCIM FOUNDATION
najpoMeMbnejši Mednarodni naTečaj za 
TrajnoSTno obLikovanje

beTonSko vozišče v 
škofjeLoškeM predoru

gradnja doLgo pričakovane 3.9 kiLoMe-
TrSke obvozniCe škofja Loka je v zaključni 
fazi. Del obvoznice je tudi 700 metrov dolg 
predor pod vzpetino Sten, v katerem je vgrajeno 
betonsko vozišče. Debelina vozišča je 25 cm, 
izvedena v dveh slojih (18 + 7 cm) na predhodno 
pripravljeno podlago. Vgrajevanje je potekalo z 
betonskima polagalcema v celotni širini vozišča, 
čez oba vozna pasova. Vse plošče v predoru so 
mozničene oziroma sidrane. Zaključna obdelava 
površine je bila izvedena po metodi izpostavlje-
nih zrn s strojnim krtačenjem, kar zagotavlja 
potrebno hrapavost in ustrezen odpor proti dr-
senju vozne površine. Pri gradnji se je uporabljal 
specialni cement Lafarge za betonska vozišča.  ❙
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nAPoVED KonFEREnCE: BETon V ZGRADBAH okTobra druga konferenCa o beTonu in 

TrajnoSTni gradnji Po uspešno izvedeni prvi konferenci o betonu in trajnostni gradnji, na kateri so tuji 
in domači strokovnjaki predstavljali betonska cestišča, bo na drugi konferenci to jesen govora o uporabi 
betona v zgradbah. Priznani domači in tuji strokovnjaki bodo spregovorili o akumulaciji toplote in njenem 
oddajanju v prostor, lahkih betonih, uporabi betona v energetskih obnovah stavb ter predstavili primere 
dobrih praks uporabe betona v zgradbah. konferenCa bo poTekaLa 15. okTobra na goSpodarSki zborniCi v 

LjubLjani. za napoved dogodka spremljajte        www.zabeton.si

dejavnoSTi HoLCiMove fundaCije za TrajnoSTno gradnjo – od leta 
2003 znane po svojih mednarodnih nagradnih natečajih, akademskih forumih, 
spletnem informacijskem središču ter vrsti publikacij – nadaljujejo svoje delo pod 
imenom LafargeHolcim Foundation. Fundacija ustvarja zavedanje in spodbuja 
odličnost na področju trajnostne gradnje in je podprta s strani partnerskih uni-
verz na vseh celinah. 5. mednarodni forum za trajnostno gradnjo bo potekal od 7. 
do 9. aprila 2016 v Detroitu, ZDA. 
Zmagovalci natečaja globalne nagrade 2015: preobrazba opuščenega vodne-
ga rezervoarja v park v kolumbijskem Medellínu (zlata nagrada, levo), gradnja 
lokalne knjižnice v izvedbi nekdanjih vojakov na Šrilanki (srebrna, sredina) in 
urejanje javnih površin in protipoplavnih zaščit za južni Manhattan v New Yorku, 
ZDA (bronasta, desno).   
Za več informacij o fundaciji obiščite         lafargeholcim-foundation.org  ❙
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Fotografija na str. 7
> Na parkirišču pri trgovskem centru 
v Celju je zadrževanje vode zasnovano 
na površini v poglobljenem zelenem 
pasu med parkirnimi mesti. 
Na območju parkirišča so asfaltirane 
samo vmesne poti, parkirna mesta 
so izvedena s tlakovci. Med dvema 
linijama parkirnih mest se nahaja 
poglobljeni zeleni pas. Voda se tako v 
območje zelenega pasu steka z dveh 
linij parkirnih mest in polovice vmesne 
poti. Robniki so izvedeni z vmesnimi 
prekinitvami, da je omogočen pretok 
vode na območje zelenega pasu. 

odkrivaMo

Maksimum letnih padavin je dosežen v 
Julijcih 

(nad 3.200  mm padavin), 
na skrajnem severovzhodu države pade 
zgolj 

900  mm padavin letno.

padavine v SLoveniji 

PREPLETANJE VPLIVOV celinskega, gorske-
ga in mediteranskega podnebja NA 

ObMOčJU SLOVENIJE SE KAŽE v variabilnosti 
vremenskih in podnebnih razmer.

SKUPNA LETNA KOLIčINA PADAVIN JE ZNOTRAJ 

SLOVENIJE raznolika. 

NA KOLIčINO PADAVIN VPLIVA geografska 
lega, razgiban relief, usmerjenosti 
gorskih grebenov in bližina morja.
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Alternative 
       za meteorne vode 
                v mestih*

Nenehno spreminjanje pokritosti tal in nezmožnost odvajanja celotnega 
padavinskega odtoka preko kanalizacijskih omrežij v primeru ekstremnejših padavin 
sta glavna razloga za celovitejši pristop k obravnavanju problema odvodnjavanja 
meteornih voda. T. i. delno ločeni kanalizacijski sistemi kanalizirano odvodnjo 
dopolnjujejo z metodami zadrževanja in ponikanja na in pod površino ter tako 
stremijo k zmanjševanju padavinskega odtoka ter njegovi zakasnitvi.

rbanizacija s pozidavo okolja močno okrni funkcije naravnega 

vodnega kroga. Naravna tla velik del padavinske vode vpijejo, za 

nekaj časa akumulirajo, z izhlapevanjem vodo vračajo v okolje ali 

pa s ponikanjem omogočajo bogatitev podtalnice. Utrjene površine 

– stavbe, ceste, parkirišča, ki v strnjenih območjih pokrivajo kar do 

90 % vseh površin, s svojimi lastnostmi vse te procese onemogo-

čajo, zato velik del padavin odteče. Pomembno je torej, da z do-

datnimi ukrepi padavinski vodi tudi v urbanem okolju omogočimo 

dejavnosti naravnega vodnega kroga.

najučinkovitejši so ukrepi na mestu nastanka 
padavinskega odtoka 
Da bi omilili nevšečnosti v primeru večjih padavinskih dogodkov, 

je priporočljivo, da padavinski odtok urejamo na mestu njegovega 

nastanka – torej še preden doseže kanale. Največkrat uporabljeni 

mešani kanalizacijski sistemi (skupen odvod odpadne komunalne 

in padavinske vode) namreč pretoka v času padavin, ki se glede na 

sušni pretok poveča tudi do 100-krat, zaradi ekonomske neupravi-

čenosti in tehnične zahtevnosti ne zmorejo odvajati. V mestnih sre-

diščih se zaradi neprepustnih površin, ki ne omogočajo ponikanja, 

v površinski odtok spremeni dobra polovica vseh padavin.  ❙

u
> Hammarby Sjöstad 
je najbolj znan 
skandinavski primer 
okolju prijaznega 
urbanega razvoja. 
Gre za v preteklosti 
industrijski predel 
Stockholma, pri 
čigar razvoju so 
sodelovala lokalna 
podjetja s področja 
upravljanja z vodo, 
energijo in odpadki. 
Izveden je bil obsežen 
projekt upravljanja 
z odpadnimi 
in meteornimi 
vodami. Naprave za 
upravljanje meteornih 
voda imajo visoko 
estetsko kakovost, kar 
pomembno vpliva na 
življenje v soseski.

* Povzeto po 
diplomski nalogi 
Metode zmanjševanja 
padavinskega odtoka 
v urbanem okolju 
avtorice Mojce Gantar.
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> Zadrževanje 
padavinske vode v 
padavinskih koritih 
zmanjša konice 
odtoka.

> Zelena 
infrastruktura na 
prenovljeni Slovenski 
cesti v Ljubljani: 
vozne površine za 
javni promet so 
betonske, površine 
za pešce tlakovane z 
betonskimi tlakovci, 
drevesa pa skrbijo 
za boljše počutje 
in uravnavanje 
meteornih voda.
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Najosnovnejši ukrep zmanjševanja padavinskega odtoka je dodajanje 
dreves (drevesa v urbanih okoljih največkrat dodajamo v obliki dreve-

snih kotanj). Padavinski odtok zmanjšajo zaradi t. i. pre-
streženih padavin (le-te se zadržijo na rastlinah, preden 
dosežejo tla). Naslednji enostavni ukrep, ki se ga lahko 
posluži vsak posameznik, je zbiranje deževnice. Odtok s 
strehe lahko zbiramo v nadzemnih ali podzemnih cister-
nah in ga nato recikliramo za nepitno uporabo: zalivanje 

vrtov, spiranje školjk, pranje perila in avtomobilov.
Padavinsko vodo, ki odteka s streh, lahko odvajamo tudi v padavinska 
korita. Nadzemna korita, napolnjena z zemljo in zasajena z rastlina-
mi, omogočajo ponikanje, izhlapevanje in zadrževanje odtoka. Količina 
in hitrost padavinskega odtoka se tako zmanjšata, med procesom se 
odstranijo nekatera onesnažila. Padavinska korita zavzamejo malo 
prostora, a vseeno izboljšajo estetski izgled. Zaradi neomejenosti gle-
de velikosti, oblike in konstrukcijskega materiala so primerna tudi za 
zbiranje vode s cestišč in drugih utrjenih površin.

K zmanjšanju 
padavinskega odtoka 
prispeva vsako drevo.

preTočna in ponikovaLna 

padavinSka koriTa
Ločimo padavinska korita z neprepu-
stnim in s prepustnim dnom. Prva, 
t. i. pretočna padavinska korita, pa-
davinski odtok shranijo le začasno. 
Odvečna voda preko perforirane 
cevi odteka v kanalizacijski sistem. 
Uporabljamo jih, kadar ponikanje ni 
dovoljeno zaradi lastnosti tal ali odto-
ka. Ponikovalna padavinska korita z 

odprtim dnom pa padavinskemu odtoku omo-
gočajo počasno pronicanje v temeljna tla ter s 
tem obogatijo podtalnico.

zadrževaLno koriTo SprejMe 

padavine, preden Se SpreMenijo v 

odTok
betonska, kamnita ali opečnata korita, za-
polnjena z zemljo in zasaditvijo, ki padavine 
sprejmejo direktno, imenujemo zadrževalna 
korita. Postavimo jih na neprepustne površine 
in tako omogočimo zadrževanje in pronicanje 
vode skozi korito.

padavinSki odTok S proMeTniH 

površin
Padavinski odtok z neprepustnih površin lah-
ko vodimo v poglobljene zelene pasove. Naj-
večkrat jih umestimo vzdolž meje med javnimi 
in zasebnimi zemljišči. Te blago nagnjene plit-
ke poraščene linearne depresije so med su-
šnimi obdobji prazne, med padavinami pa se 

napolnijo z vodo. To zadržijo tudi do 
nekaj dni, dokler ne odteče oziroma 
v celoti ponikne. Vegetacija odstrani 
onesnažila ter upočasni tok in s tem 
omogoči dodatno usedanje polutan-
tov. Zatravljen pas omogoča počasen 
transport odtoka v naslednje siste-
me, zasajen pa z bogatejšo vegetaci-
jo (manjša drevesa, grmičevje, trajni-
ce …) spodbuja predvsem infiltracijo. 
Akumulacijski čas in s tem stopnje 
ponikanja, filtriranja ter upočasnjeva-
nja odtoka naraščajo z dolžino pasu, 
zato je ukrep primeren za zajem odto-
ka s parkirišč. Primerna vegetacija na 
območjih med posameznimi vrstami 
parkirišč omogoča tudi odstranjeva-
nje značilnih onesnažil.  ❙

Enostavni, a učinkoviti 
ukrepi

❛
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Tudi utrjene 
prometne 
površine lahko 
omogočajo 
ponikovanje

> Z ozelenitvijo streh nadomestimo s pozidavo odvzete prepustne 
površine.

Fo
to

: D
es

ig
n 

fo
r 

H
ea

lth
 /

 F
lic

kr

zeLene STreHe

Tradicionalne strehe 
z dodatnimi sloji, 
s pomočjo katerih 
neprepustne površine 
spremenimo v take, 
ki imajo sposobnost 
zadrževanja 
padavinske vode, 
imenujemo zelene 
strehe. Le-te zaradi 
absorbcije vode v 
sistem zakasnijo 
začetni čas odtoka, 
zaradi zadrževanja 
vode in počasnega 
vračanja v atmosfero 
zmanjšajo količino 
celotnega odtoka, 
počasni izpust 
odvečne vode pa 
porazdeli odtok 
na daljše časovno 
obdobje. Odtok s 
strehe lahko vodimo 
v zbiralnike deževnice 

ali padavinska korita 
(modernejši sistemi 
odvečno padavinsko 
vodo shranijo in jo za 
zalivanje ozelenitve 
porabijo v obdobjih 
brez padavin). 
Pronicanje meteorne 
vode skozi rastni 
substrat izboljša 
kakovost odtoka. 
zelene strehe 
sestojijo iz 
hidroizolativnega, 
drenažnega, filtrnega 
sloja, rastlinskega 
substrata in ozelenitve. 
Glede na debelino 
rastnega substrata 
lahko streho ozelenimo 
ekstenzivno ali 
intenzivno. Debelina 
rastnega substrata 
do 15 cm omogoča 
ekstenzivno ozelenitev, 

najpogosteje v obliki 
trajnic. Za razliko od 
ekstenzivnih imajo 
dostop na intenzivno 
ozelenjene strehe 
poleg vzdrževalcev 
tudi ostali. 
Pestrejša vegetacija 
(nizkorastoča drevesa, 
grmi ...) omogoča 
privlačen prostor za 
zadrževanje znotraj 
urbanega okolja. Take 
strehe zahtevajo višjo 
nosilnost strešne 
konstrukcije. 
zelena streha v 
povprečju zadrži 60 
% padavinske vode. 
Pravilna izvedba 
ozelenitve podaljša 
življenjsko dobo 
strehe in prispeva 
k učinkovitejši rabi 
energije.  ❙

Parkirišča, steze za pešce in kolesarje, urgen-
tne poti ter vsa ostala manj obremenjena sta-
novanjska, trgovska in industrijska območja 
lahko preplastimo s prepustnimi površinami, 
ki so ustrezno utrjena ter hkrati omogočajo 
prehajanje padavinske vode, preden se le-
-ta spremeni v odtok. Ponikanje je omogo-
čeno zaradi poroznosti ali pa prepustnosti 
materiala.
Porozna beton in asfalt omogočata prehaja-
nje vode skozi pore v materialu. Med izdelavo 
betona s kontroliranima količinama vode ter 
cementnih dodatkov okoli agregata ustvarimo 
tanko oblogo. Delež finejših frakcij agregata je 

nizek, zato je poroznost materiala visoka, ustvarjena obloga pa poskr-
bi za ustrezno trdnost. Zelo je pomembno pravilno vzdrževanje, saj je 
material zaradi utrditve sedimentov v pore podvržen zamašitvi oziroma 
porušitvi por zaradi preobremenjenosti.
Pri prepustnih površinah pa sam material ni poro-
zen (ne prepušča), a sistem tlakovanja dopušča 
vodi, da gre mimo tlakov. Posamezni deli tlakova-
nja so lahko tesno sestavljeni (voda gre skozi ozke 
razpoke med njimi) ali pa je tak sistem sestavljen 
iz praznih prostorov (ploskovna mreža), ki so za-
polnjeni s travo, z zemljo ali pa z gramozom. Odvisno od uporabljenega 
sistema, materiala, značilnosti temeljnih tal ter padavin lahko skozi 
prepustne površine odteče do 80 % padavin. 

ukrepi na kanaLizaCijSkeM oMrežju
Za zadrževanje padavinskih voda ob močnejših nalivih se izkoriščajo 
tudi neposeljene depresije znotraj mest (parki, stadioni, igrišča, cesti-
šča, parkirišča) oziroma se odtok zbira v večnamenskih suhih oziroma 
mokrih zadrževalnikih. Ko pa je padavinska voda enkrat že v kanali-
zacijskih ceveh, je največkrat po najkrajši poti speljana do odvodnika. 
Zaradi številnih negativnih posledic poskušamo z različnimi zadrževal-
no-razbremenilnimi sistemi na omrežju odtok zmanjšati oziroma zaka-
sniti.  ❙

Pri načrtovanju ukrepov 
ponikanja moramo 
upoštevati možnost 
onesnaženja podtalnice.

STreHe v urbaniH okoLjiH predSTavLjajo kar 40–50 % vSeH 
neprepuSTniH površin.

❛

ALTERNATIVE ZA METEORNE VODE odkrivaMo
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lede na naravno okolje se količina padavinskega odtoka v okolju z 
do 50 % neprepustnih površin poveča za trikrat, izhlapevanje, plitko 
in globoko ponikanje pa skoraj razpolovi. Z območja, ki je 75 % ali več 
prekrito z neprepustnimi površinami, odteče kar 55 % vseh padavin, 
izhlapi jih 30 %, ponikne pa le 15 %.

Z večanjem deleža neprepustnih površin:  
• se količina padavinske vode, ki dosežejo odvodnike, poveča; 
• se konice odtokov povišajo (hiter odtok po utrjenih površinah);
• se hitrost odvodnikov poveča, kar pogosto vodi v erozijo bre-

gov; 
• se zniža nivo podtalnice (ki je pomemben vir pitne vode);
• se uničijo naravni habitati;
• padavinski odtok (sploh prvi, čistilni val) je pogosto onesnažen (pe-

sek, različni odpadki, izločki živali, olje, sol, obrusi avtomobilskih 
gum, občasne visoke koncentracije težkih kovin).

 
Padavinska voda mora biti z utrjenih površin ustre-
zno odvedena, saj je treba ceste in stavbe ohraniti 
varne, suhe in tako preprečiti poplavljanje. V prete-
klosti se je težilo k temu, da se je padavinski odtok 
preko žlebov in zbiralnih cevi po kanalizacijskih sis-
temih čim prej odvajal v odvodnik. Voda je tako osta-
la skrita v ceveh, okolje pa se je siromašilo. Urbana 
odvodnja kombinira odvajanje odpadne vode po 
kanalizacijskih omrežjih z ukrepi, ki padavinski vodi 
(vsaj delu) omogočajo naravno obnašanje.    

Pozitivni vplivi sonaravnih metod
Dodatni ukrepi ne vplivajo ugodno zgolj na količino 

in kvaliteto padavinskega odtoka, temveč imajo tudi druge okoljske, 
socialne ter tudi ekonomske koristi:
• obogatijo in večajo kvaliteto podtalnice ter površinskih voda;
• znižajo temperaturo padavinskega odtoka; 
• ugodno vplivajo na energetsko izkoriščenost in zmanjšajo 

Vpliv urbanizacije 
                  na padavinski odtok

Urbanizacija predstavlja velik poseg v naravno okolje. Naravne 
površine se utrdijo, rastlinje se krči, vlažnost zraka se zniža, 
temperaturna nihanja se povečajo. Procesi naravnega vodnega 
kroga – ponikanje padavinske vode, izhlapevanje, naravno 
zadrževanje in počasno odtekanje – so zmanjšani ali celo 
onemogočeni. 

energetske stroške;  
• zmanjšajo vpliv mestnih toplotnih oto-

kov;  
• nudijo nadomestne naravne habitate;
• večajo estetsko vrednost okolja in ugodno 

vplivajo na življenjske razmere za njihove 
prebivalce;

• nudijo več možnosti za preživljanje časa v 
odprtem prostoru;  

• izboljšajo kakovost zraka;  
• nudijo okolje v izobraževalne namene;
• zmanjšajo trenutne in potencialne priho-

dnje stroške, povezane s kanalizacijskimi 
sistemi; 

• višajo vrednost parcel.  

Zelena infrastruktura je prihodnost
Po napovedih se bo do leta 2050 urbaniziralo 
približno 60 % prebivalstva v razvijajočem sve-
tu in kar 80 % prebivalstva v razvitem svetu. 
Vplivi zgoščevanja gradnje na okolje bodo še 
večji. Vedno večji poudarek na trajnostni gra-
dnji, težnje prebivalcev po življenju v estetsko 
privlačnih mestih, kjer je omogočen stik z na-
ravo ter preživljanje časa v naravnem okolju, 
pa so dodatna spodbuda za spremembe na 
področju urejanja padavinske vode. Urbanisti, 
arhitekti, gradbeniki in vsi ostali soudeleženi 
odločevalci imajo pomembno nalogo, da pa-
davinsko vodo ne le odvedejo, ampak njene 
pozitivne lastnosti tudi izkoristijo.  ❙

g

“Največji učinek 
dosežemo s 
kombinacijo 
ukrepov.”

odkrivaMo ALTERNATIVE ZA METEORNE VODE
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> Prilagajanje okoljskim razmeram na primeru četrti Zomerhofkwartier v nizozemskem pristanišču Rotterdam
Shemi prikazujeta dokončane in načrtovane projekte ter obseg njihovega vpliva. Da bi se prilagodili okoljskim spremembam, so namesto velikih projektov 
ter drage infrastrukture izbrani manjši projekti. Enega izmed njih - prvi veliki vodni trg na svetu - predstavljamo podrobneje na straneh 40-43. 
Shemi: De Urbanisten

GLAVNA POSTAJA

dejavnosti

Strategija za klimatsko prilagoditev

vodni Trg 
benTHeMpLein

SEVERNI DEL STAREGA DELA MESTA

MODRA strategija
: zbiranje vode
: zmanjšanje vplivov sušnih obdobij

Kanalizacijski sistem

ZELENA strategija
: zakasnitev infiltracije
: znižan toplotni učinek

Prispevek novih zelenih struktur

Obstoječa ozelenitev

Dogodki, šport

Pridelava hrane

Zeleno dvorišče 

Center skupnosti

Zelena stanovanjska ulica

Zelena mestna ulica

Doživetje urbane narave

Lokalne trgovine

Trgovinski prostor

Povezava

Povezava s Hofbognom

Povezava z lokalnimi trgovinami

Širitev zelene infrastrukture

Hofbogen/Luchtsingel 2015
Obseg vpliva okoljske 
prilagoditve:
stanovanjski kompleks

vodni trg benthemplein
Obseg vpliva okoljske prilagoditve:
mestna četrt

zbiralnik deževnice zoho
Obseg vpliva okoljske prilagoditve:
zasebna parcela/zgradba 

Skupna streha
Obseg vpliva okoljske prilagoditve:
stanovanjski kompleks

deževni vrt/namestitev 
neprepustnih površin
Obseg vpliva okoljske prilagoditve:
lokalne/mejne stanovanjske parcele

vodna konstrukcija Heer bokelweg
Obseg vpliva okoljske prilagoditve:
lokalen 

ozelenitev Hofbogen
Obseg vpliva okoljske prilagoditve:
zasebna parcela/zgradba

Močan odprt vodni sistem
Obseg vpliva okoljske 
prilagoditve:
mestna četrt/upravljanje z 
vodami

javno zeleno dvorišče
Obseg vpliva okoljske prilagoditve:
lokalne/mejne stanovanjske parcele

Prilagoditvene strategije za okoljske spremembe

obseg vpliva okoljske prilagoditve na območju
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odkrivaMo

Program JE ObLIKOVAN TAKO, DA SE vsa vložena 
sredstva v največji možni meri v obliki ra-
znolikih koristi povrnejo skupnosti in okolju.

v roku 45 let bODO koristi projekta zeleno 
mesto, čiste vode presegle vsa vložena 
sredstva.

ODDELEK ZA VODE V FILADELFIJI JE POSTAL vodja v de-
monstraciji zaščite in obnavljanja kvalite-
te odvodnika bREZ IZDATKOV ZA NOVE CEVI, TUNELE IN 

čISTILNE SISTEME.

KO ZDAJ GLEDAJO ULICE, nenehno iščejo priložno-
sti, DA odstranijo obstoječ asfalt in beton 
ter ju nadomestijo z novo pokrajino, ki bo 
bogata z vegetacijo sprejemala, ponikala in 
čistila padavinski odtok.
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PRoGRAM ZElEno MESTo, 
ČISTE VoDE MESTA 
FIlADElFIjA

 Zelena infrastruktura za odvodnjo

Delež posameznih neprepustnih površin na 
območju mešanega kanalizacijskega sistema, 
ki ga zajema zeleni program Oddelka za vode 
Filadelfija

zelene ulice

38 % 

zelene šole

2 % 

zelene javne ustanove

3 % 

zelena parkirišča

5 % 

zeleni odprti prostori 

10 % 

zelena industrija, 
podjetja, trgovine  
in institucije

16 % 

zelena sprehajališča, 
dovozi in promenade

6 % 

zeleni domovi

20 % 



Zeleno mesto, 
     čiste vode

> Poglobljeni zeleni 
pasovi kot ukrep 
odvajanja padavinske 
vode s parkirišč.

Projekt Zeleno 
mesto, čiste 
vode je rezultat 
večletnega procesa 
načrtovanja.

n

Kot primer dobre prakse upravljanja meteornih voda v urbanih območjih 
predstavljamo načrt mesta Filadelfija za obvladovanje preplavljanja mešanega 
kanalizacijskega sistema. Svoje bogate izkušnje so z nami delili predstavniki 
mesta, njihove vodne službe in komunikacijski strokovnjaki, ki skrbijo za ustrezno 
predstavitev programa lokalni skupnosti. Program je naletel na velik odziv v 
mednarodni strokovni javnosti in lahko predstavlja zgled prihodnjemu razvoju 
urbanih območij. 

a kratko, pobuda za zeleni infrastrukturni načrt filadelfije za od-

vodnjo, skupno imenovan zeleno mesto, čiste vode (zMčv), so 

bili državni in zvezni predpisi, ki so jih sprejeli na Oddelku za zašči-

to okolja Pensilvanija, ter Zakon o čistih vodah Ameriške agencije 

za zaščito okolja (EPA). Vsa mesta in občine na območju Pensilva-

nije, katerih mešani kanalizacijski sistemi so dopolnjeni z razbre-

menilnimi objekti, morajo zadostiti predpisanim pogojem 

ter zmanjšati količine neprečiščene odpadne vode, ki se jo 

odvaja v odvodnik. Da bi Filadelfija izpolnila te pogoje, je 

bila primorana sprejeti odločitev – ali uvesti tradicionalne 

ukrepe (t. j. večji zadrževalni bazeni in tuneli, ki podzemno 

sprejmejo večje količine padavinskega odtoka), ali pa se 

zateči k zelenemu pristopu (nadzemni deževni vrtovi, dre-

vesne kotanje itd., – ukrepi, s katerimi se padavinski odtok zadrži 

do konice odtoka). Odločili so se za slednji pristop, ki je stroškovno 

ugodnejši in ima številne prednosti (družbene, okoljske in ekonom-

ske – t. j. več dreves pomeni čistejši/bolj zdrav zrak).

Projekt Zeleno mesto, čiste vode je sovpadel z vse večjo željo prebi-

valcev in izvoljenih funkcionarjev znotraj Filadelfije po večji kvaliteti 

življenja v mestu, po več naravnih "zelenih" površinah v mestu. Ta 

dva faktorja; potreba po zmanjšanju količin neprečiščene odpadne 

vode, ki konča v rekah in potokih, ter velika težnja po živahnejši po-

krajini znotraj mest sta vodila do večletnega procesa načrtovanja, 

katerega rezultat je projekt Zeleno mesto, čiste vode.

Projekt, ki je bil pri federalni in zvezni okoljski agenciji uradno spre-

jet leta 2011, je zelo priljubljen, saj dosega oba cilja (veča kvaliteto 

lokalnih rek in potokov ter omogoča več zelenih površin v sose-

skah). Razumljivo je, da prebivalci Filadelfije rajši vidijo deževne 
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oddelek za vode filadelfija je namestil oziroma še načrtuje: 

362 drevesnih kotanj, 72 obcestnih padavinskih korit,

42 poglobljenih pasov, ki so vzporedni s cestnim telesom,

98 deževnih vrtov, 10 zadrževalnih bazenov, 

141 zadrževalno/ponikovalnih jarkov, 35 namestitev prepustnih površin,

21 poglobljenih pasov, 2 mokrišči,

33 padavinskih korit za zadrževanje padavinskega odtoka s streh,

31 drugih projektov.  ❙

Prebivalci rajši vidijo 
deževne vrtove kot 
podzemne zadrževalne 
bazene.
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...   ...  vrtove kot podzemne zadrževalne bazene. Mesto še ve-

dno investira v tradicionalne infrastrukturne rešitve in bo samo v 

letošnjem letu zamenjalo 60 kilometrov vodovodnih kanalov. Da bi 

zadostili vsem predpisom, so prav tako pomembni ukrepi zelene 

infrastrukture za odvodnjo projekta ZMčV.

Izpostaviti je treba, da projekt ZMčV zajema področja, na katerih 

so nameščeni mešani kanalizacijski sistemi, ki 

po istih kanalih odvajajo padavinsko in komu-

nalno odpadno vodo. S takimi sistemi so naj-

večkrat opremljeni starejši deli mesta.

Zakaj projekt Zeleno mesto, čiste vode?
Zeleno mesto, čiste vode je 25-letni plan Filadelfije za zaščito in 

razbremenitev vodnih teles z upravljanjem padavinskega odtoka 

preko inovativnih zelenih infrastrukturnih sistemov. Oddelek za 

vode Filadelfije je razvil projekt Zeleno mesto, čiste vode, da bi 

s tem, ko krepi javno infrastrukturo, širi njeno poslanstvo in upo-

števa okoljske zakone in regulacije, omogočil neovirano pot do 

trajnostne prihodnosti. 

V Združenih državah se vodooskrbna podje-

tja spopadajo z novimi kompleksnimi okolj-

skimi, demografskimi in finančnimi izzivi. 

Sočasno skušajo zadostiti pričakovanjem 

uporabnikov po varni ter stroškovno do-

stopni pitni vodi; zbiranju in prečiščevanju 

odpadne komunalne in padavinske vode; 

poplavni zaščiti; po čistih ter atraktivnih re-

kah in potokih, ki so primerni za ribarjenje 

in kopanje. Dodatni izziv predstavljata še 

starajoča infrastruktura in vpliv klimatskih 

sprememb na zdravje ljudi in ekosisteme. 

Reševanje teh problemov zahteva bodi-

si veliko investicijo v "sivo" infrastrukturo 

(podzemne zadrževalne bazene in kanale) 

ali pa premik v pristopu k mestnim vodnim 

virom.

V zadnjem desetletju so na Oddelku za 

vode Filadelfija razvili, testirali in uvedli 

nove strategije, ki pospešujejo gospodar-

sko in družbeno rast mesta ter imajo okolj-

ske, ekološke in poslovne koristi. Ker se je 

mesto zavezalo k izpolnitvi pogojev Zvezne-

ga akta o čisti vodi, so, da bi zaščitili in po-

udarili pomen vodnih teles, razvili program 

Zeleno mesto, čiste vode, ki z uporabo zele-

ne infrastrukture spodbuja oziroma posne-

ma naravne procese.  ❙

> Poglobljeni zeleni 
pasovi, vzporedni 
cestnim telesom, 
lahko služijo tudi 
kot ukrep umirjanja 
prometa. Pri urejanju 
sodelujejo člani 
lokalne skupnosti.
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ZELENO MESTO, čISTE VODE odkrivaMo
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Štirje razlogi, zakaj je projekt Zeleno mesto, čiste vode 
    boljši način upravljanja s padavinskim   
  odtokom kot tradicionalni pristop

zdaj. 
za razliko od masivnih podzemnih sistemov, 
ki bi v soseskah povzročili dolgotrajno škodo, 
zelena infrastruktura že izboljšuje kakovost 
vode. Izboljšave programa Zeleno mesto, či-
ste vode omogočajo Filadelfiji, da že zdaj ko-
risti boljšo kvaliteto vode in okoljske ter druž-
bene prednosti.

boljše. 
vse od leta 2011 zeleno mesto, čiste vode 
prinaša okoljske, družbene in ekonomske 
koristi, za katere bi sicer bile njihove sose-
ske prikrajšane. Projekti zelene infrastrukture 
višajo vrednost parcel in estetsko vrednost 
sosesk, zmanjšujejo vpliv poletnih vročinskih 
valov, ustvarjajo naravne habitate, višajo vre-
dnost javnih prostorov ter šol in celo ugodno 
vplivajo na varnost v soseskah.

pravičnejše. 
Medtem ko so druga mesta na lovu za sred-
stvi za financiranje velikih in zastarelih si-
vih infrastrukturnih projektov, ki na koncu 
vedno obremenijo davkoplačevalce, 25-letni 
stroškovno ugodni projekt Filadelfije Zeleno 
mesto, čiste vode omogoča minimalno višanje 
stroškov in tako ohranja pitno vodo dostopno 
vsem.

Službe. 
zeleno mesto, čiste vode skrbi za zele-
na delovna mesta na območju filadelfije; 
ustvarja visoko vredna nova delovna mesta za 
prebivalce in privablja v mesto nove delavce 
ter podjetja. Ambiciozen in napreden projekt 
za svoj uspeh potrebuje prav take delavce – in 
s tem se pravkar ukvarjajo. 

Na vprašanje "kako" je težje odgovoriti. če 
želimo največje možne koristi, je prav goto-
vo pomembno poiskati nov vzorec – nova 
sodelovanja, novi predpisi, nove spodbude, 
reorganizacija osebja, vključevanje javnosti in 
sodelovanje.
Nekaj skupnih korakov:
• identificiranje območij znotraj mesta, ki bi 

jim ukrepi projekta koristili;
• izdelava grobega načrta (kateri ukrepi 

zelene infrastrukture za odvodnjo bi bili 
na področju najbolj koristni in stroškovno 
učinkoviti);

• srečanje s člani skupnosti in drugimi in-
teresenti s predstavitvijo načrta zelene 
infrastrukture;

• ko izdelajo podroben načrt, ga predstavijo 
skupnosti in drugim interesentom ter zač-
nejo z gradnjo.

Ko je ukrep zelene infrastrukture končan, 
poskrbijo še za kontinuirano vzdrževanje. To 
lahko opravljajo delavci in dobavitelji Oddelka 
za vode Filadelfija, sodelujejo pa tudi s člani 
skupnosti. Dela financirajo delno preko raču-
na na vodo.  ❙

1 > Zelena streha osrednje knjižnice v Filadelfiji   2 > Tlakovane površine se najpogosteje uporabljajo za površine za pešce, parkirne prostore, 
trge, parke, vrtove, ponekod pa tudi za tlakovanje mestnih cest. Prepustne površine pozitivno vplivajo na količino padavinskega odtoka, poleg tega pa 
pripomorejo k bogatenju podtalnice in preprečevanju onesnaženja. 

1 2
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Vključevanje javnosti 
 v projekt 
Zeleno mesto, čiste vode 

ri programu zeleno mesto, čiste vode nas je dodatno zanimalo, 

na kakšen način se je oddelek za vode filadelfije lotil vključe-

vanja javnosti v program upravljanja z orodji zelene infrastruk-

ture za odvodnjo. V oddelku so bili mnenja, da je treba funkcije 

in koristi posameznih ukrepov predstaviti tudi širši javnosti. Tudi 

sicer v svojem delovanju nenehno iščejo priložnosti za povezova-

nje prebivalcev, podjetij in oblasti kot sosedov in upravljalcev na 

porečjih Filadelfije. 

p

Ker zelena infrastruktura za odvodnjo s padavinsko vodo upravlja 
podzemno, so elementi infrastrukture nevidni oz. njihova funkcija javnosti 
ni znana. Drevesne kotanje izgledajo kot običajna drevesa; deževni vrtovi 
pa delujejo, kot da bi imeli težave z odvodnjavanjem. Funkcije ter koristi 
posameznih ukrepov zato velja predstaviti tudi širši javnosti. 

> "Vodne poti" so začasna umetniška intervencija umetnice Eurhi Jones. Vključuje preko 50 
umetniških elementov in poudarja velike naložbe Filadelfije v odvodnjo, s katero ščitijo pitno vodo in 
stanje reke Schuylkill. Zasajeno padavinsko korito zadrži površinsko vodo iz bližnje okolice.
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Največji poudarek dajejo izobraževanju. Z 

izobraževanjem državljanov o urbani odvo-

dnji in pomoči pri razumevanju, kako člove-

ške dejavnosti vplivajo na reke in potoke, 

lahko javnost pomaga pri gradnji in vzdr-

ževanju zdrave odvodnje. Interesne skupi-

ne in partnerji nudijo krajanom orodja in 

znanje za dvig okoljske ozaveščenosti. Ob 
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> Obiskovalka bere razlagalno tablo za zadrževalni bazen pri Venice Island. Oblikovanje 
tabel: Cloud Gehshan Associates; ilustracije: Kate Otte.   

Izobražene 
lokalne 
skupnosti 
so močne 
skupnosti, 
sposobne 
sprejemati 
konstruktivne 
spremembe na 
lokalni ravni. 

ZELENO MESTO, čISTE VODE odkrivaMo

gradnji ekološkega zavedanja lahko člani 

skupnosti pomagajo pospeševati dolgoroč-

ne koristi lokalnih pobud odvodnje v urba-

nem okolju.

Aktivno sodelovanje je ključnega pomena 

za ustrezno odvodnjo in kakovost vode. 

Vpetost, podpora in aktivnosti javnosti 

so tiste, ki privedejo do razcveta lokalnih 

pobud, saj sosedje prevzemajo vlogo pri 

ustvarjanju boljše prihodnosti za njihove 

skupnosti. Usklajenost vključenosti dele-

žnikov in predanost so bistvenega pomena 

za vzpostavitev lokalnega partnerstva za 

končno izboljšanje kakovosti vode.

Ko lokalna skupnost sodeluje pri dvigu 

kakovosti življenja v svoji skupnosti, se 

občutek pripadnosti skupnosti in identi-

tete razširi po vsem območju, na prebi-

valce, podjetja in organizacije. Gradbeno 

tovarištvo in okoliški ponos 

pomenita posledično tudi 

manj vandalizma in smeti, 

kar pomaga ohraniti vodne 

poti čiste.

Oddelek za vode se z lokal-

nimi skupnostmi srečuje 

in vzpostavlja odnos preko 

javnih predstavitev in delav-

nic, čistilnih akcij, izobraže-

valnih gradiv in predavanj v 

šolah. Raznolikost njihovih programov jim 

omogoča vključevanje tako javnih agencij 

in podjetij, kakor tudi skupin ali posamezni-

kov različnih starosti in sposobnosti.  ❙

informativno-
razlagalne table so 
nameščene tik ob 
posameznem ukrepu. 
Table opisujejo vizijo in 
poslanstvo programa 
Zeleno mesto, čiste 
vode, opredeljujejo 
posamezen ukrep 
in tehnologijo 
ter spodbujajo 
sodelovanje. Področja 
namestitve vključujejo 
šole, pločnike, soseske 
in parke, zato so bile 
za različna okolja in 
vsebine oblikovane 
različne table. Da bi 
pospešili učenje in 
razumevanje, so za 
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vsak ukrep ustvarili 
posebne ilustracije ter 
grafe. 
besedila in ilustracije 
na tablah so bili 
oblikovani tako, 
da so jasni, a hkrati 
ne preveč tehnično 
podrobni. Ker širša 
javnost ni seznanjena 
z zeleno infrastrukturo 
za odvodnjo, se je 
skupina oblikovalcev 
koncentrirala na 
ozaveščanje o 
problemu starajoče 
mestne infrastrukture, 
v ta namen razvitih 
rešitvah in koristih 
zelene infrastrukture 

za odvodnjo. 
Obrazložitve so morale 
biti oblikovane tako, 
da jih lahko berejo 
in razumejo tudi 
šoloobvezni otroci.  ❙
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❛
ToMaž oberžan 
univ. dipl. inž. grad.

ZAPOSLEN: 
Ekologika, d. o. o. 

DELOVNE IZKUŠNJE: 
23 let

DELOVNO PODROčJE: 
projektiranje, tehnično 
svetovanje, nadzor

DEJAVNOST: 
komunalna 
infrastruktura, 
vodarstvo, ekologija

čLANSTVO V 
POKLICNIH 
ZDRUŽENJIH:
Inženirska zbornica 
Slovenije

čLANSTVO V NVO: 
Društvo vodarjev 
Slovenije

UREDNIK REVIJ: 
Slovenski vodar 
(2004–07), 
ekolist (2005–11)

Tomaž Oberžan velja 
za enega vodilnih 
strokovnjakov s področja 
urejanja padavinskih 
voda v Sloveniji. Zasnoval, 
sodeloval in izdelal 
je številne projekte 
komunalne infrastrukture 
in ima izkušnje tako v 
dejavnostih projektiranja 
kot tehničnega 
svetovanja investitorjem 
in nadzora izvedbe 
objektov. V pogovoru 
z njim so nas najbolj 
zanimale alternativne 
možnosti zmanjševanja 
padavinskega odtoka v 
Sloveniji. inTervju

Tomaž Oberžan 

Razmislek 
o zeleni 
infrastrukturi

novih objektov, predvsem poslovnih in tr-
govskih centrov, njihovi zunanji ureditvi ter 
parkiriščih.
Nisem mnenja, da je to področje popolnoma 
zanemarjeno. Dejal bi, da v zadnjih letih ob 
rekonstrukciji večine mestnih središč v dr-
žavi in še prej, ob ekspanziji gradenj v trgo-
vske centre, teh priložnosti nismo izkoristili 
v največji možni meri.

delali ste na konkretnih primerih 

zadrževanja padavinskih voda v urbanem 

območju. kakšne so vaše izkušnje?

odkrivaMo INTERVJU

država in občine s sredstvi evropskih skladov pospešeno 

gradijo infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih voda. na drugi strani pa se zdi, da smo upravljanje 

meteornih voda popolnoma zanemarili. 

Tomaž oberžan: V Sloveniji smo v zadnjih petnajstih, dvajsetih 
letih naredili znatni napredek na zagotavljanju ustreznega odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, čeprav vseh svojih 
sprejetih obvez ne bomo izpolnili v zastavljenih rokih. Ključni 
razlog uspešnosti na tem področju je bila možnost sofinancira-
nja iz evropskih skladov. Drugo področje z možnostjo črpanja 
evropskih sredstev je zmanjševanje škodljivega delovanja voda 
oziroma zmanjševanje poplavne nevarnosti poseljenih območij. 
Investicije v urejanje ustrezne odvodnje padavinskih voda na ur-
baniziranih območjih so breme občin in te se jih lahko lotevajo 
v sklopu strateškega izboljševanja razmer – kar je redkost, ali 
pa priložnostno ob rekonstrukcijah posameznih ulic, trgov, me-
stnih ali krajevnih središč. Podobna priložnost je tudi ob gradnji 
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T. o.: Podobne kot na vseh ostalih področjih 
– če je sodelovanje investitorja in projek-
tanta konstruktivno, potem praviloma inve-
stitor sprejme predlagano idejo, sploh če je 
utemeljena z dejstvom, da se strošek inve-
sticije in/ali obratovanja ne poveča oziroma 
se celo zmanjša. Rešitve in s tem investicij-
ska vrednost so seveda odvisne od lokalnih 
danosti in razmer, predvsem konfiguracije 
terena, sestave tal in obstoječih komunalnih 
ter ostalih vodov na območju predvidene 
gradnje. Izkušnje so praviloma pozitivne, 
priložnosti – torej tovrstnih projektov, pa 
je, kot rečeno, izrazito premalo.

številna mesta v tujini uvajajo posebne 

programe za trajnostno upravljanje 

meteornih voda. Menite, da bo trend 

dosegel tudi Slovenijo? 

T. o.: Zagotovo. Vendar v manjši meri. Ra-
zloga sta predvsem dva. Prvi je v tem, da 
je bila degradacija okolja v Sloveniji manjša 
kot na "razvitem zahodu", zato so potreb-
ne tudi blažje rešitve problematike in smo 
s tem posledično manj naklonjeni nekon-
vencionalnim rešitvam in novostim. Drugi 
je dejstvo, da je pri nas voda enostavno do-
stopna dobrina. Tako v dobrem, predvsem 
glede možnosti količinsko in kvalitetno var-
ne vodooskrbe v pretežno celotni Sloveniji, 
kot v slabem – poplavni dogodki se zgodijo 
hitro in prav tako kmalu tudi minejo. S tem, 
tudi v času poplavne ogroženosti, prevla-
duje miselni vzorec, "naj voda čim hitreje 
odteče", in se ne zavedamo priložnosti za-
drževanja in skladiščenja voda za kasnejšo 
nadaljnjo uporabo, kot na primer zalivanje 
vrtov in travnih površin ter sekundarne 
sanitarne uporabe – spiranja stranišč. Po-
trebna je sprememba odnosa do vode, to 
je pa mogoče doseči le z izobraževanjem. 
Tako otrok, predšolskih in šolskih, kot od-
raslih. Slednjim so zagotovo v pomoč leta-
ki, ki jih večina slovenskih komunal prilaga 

položnicam. Vedeti moramo, da bo v bodo-
če dostopnost do vode, predvsem čiste pi-
tne, težavnejša in slabša. Tako v svetu kot 
Sloveniji. 

kako v slovenska mesta vključiti zeleno 

infrastrukturo za upravljanje padavinskih 

voda? 

T. o.: Najprej naj pojasnim, da so rešitve t. 
i. zelene infrastrukture nedvomno pravilne 
in uporabne, ko se išče rešitev za en objekt, 
eno zemljišče. Ko je treba izbrati ustrezno 
rešitev za več objektov, ulico ali celotno na-
selje, je obvezno treba vključiti t. i. tehnične, 
klasične gradbene rešitve. Že na tem nivo-
ju je pravzaprav potrebno interdisplinarno 
sodelovanje strok. To je tudi edina pravilna 
pot uveljavitve zelene infrastrukture v od-
vodnji padavinskih voda. Odlični objekti so 
lahko izvedeni le na osnovi enako kvalite-

tnih projektov, ki jih zasnujejo arhitekti, krajinski arhitekti, grad-
beni inženirji – strokovnjaki s področja odvodnje voda ali vodarji. 
Slednjim seveda pripada izbor odločitve glede najprimernejše reši-
tve odvodnje in/ali zadrževanja padavinskih voda.

zakaj danes v urbanih območjih večjih površin, kot na primer 

parkirišč, ne gradimo z večjo uporabo poglobljenih zelenih pasov 

in materialov, ki omogočajo ponikovanje? kaj pa zniževanje vplivov 

na okolje?

T. o.: Investitor praviloma želi na površini, ki jo ima na voljo za 
parkirišče, zgraditi čim več parkirnih mest. Vsi dodatni elementi ze-

lene infrastrukture zmanjšujejo 
razpoložljiv prostor za parkirna 
mesta. Če pa investitor razume, 
da bo prijetna zunanja ureditev, 
tudi z naravno senco dreves, bolj 
privlačna za slehernega poten-
cialnega gosta (do garažnih hiš 
smo praviloma zadržani), potem 
se je pripravljen tudi odreči ma-
ksimalnemu možnemu številu 

parkirnih mest. Seveda je pa treba vedeti, da ponikanje ni mogoče 
na vsaki lokaciji in je dopustnost te izvedbe odvisna od sestave tal 
in ostalih danosti.                                                                           ...

"Zadrževanje 
padavinskih voda 
je dopustno vedno, 
neglede na to, ali 
gre za kasnejši 
priključek na javno 
kanalizacijo ali iztok 
v vodotok."

“Odlični objekti 
so lahko izvedeni 
le na osnovi 
enako kvalitetnih 
projektov, ki 
jih zasnujejo 
arhitekti, krajinski 
arhitekti, gradbeni 
inženirji – 
strokovnjaki 
s področja 
odvodnje voda ali 
vodarji.”

LC  T IM   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2015   |   STRAN  21



...  kje vidite rešitev?

T. o.: Ponikanje neonesnaženih padavin-
skih voda je smiselno vedno, kadar sesta-
va tal to dopušča in kadar takšna izvedba 
nima negativnega vpliva na zgrajene objekte 
v neposredni bližini. Zadrževanje padavin-
skih voda je dopustno vedno, ne glede na 
to, ali gre za kasnejši priključek na javno 
kanalizacijo ali iztok v vodotok. Upravljavec 
lahko investitorju takšen ukrep kot obvezen 
predpiše v projektnih pogojih. Zakonodaja 
na teh področjih je pri nas dovolj stroga in 
zahtevna. Na strani projektantov je potem 
predlog pravilnih strokovnih rešitev in v 
usklajevanju z investitorjem nato še izbor 
optimalne. Seveda mora biti potem v fazi 
gradnje takšna tudi izvedena.

Skratka, projektant – ali kot odgovorni 
vodja projekta nastopa arhitekt, krajinski 
arhitekt ali gradbeni inženir, niti ni bistve-
no – mora poznati vsaj osnovne principe 
tudi s področja zelene infrastrukture, za-
želeno je, da mu investitor pri takšnih pre-
dlogih prisluhne. In kadar pri projektnih 
pogojih, pogosto zares številnih zahtevah, 
naletita na težave, morata angažirati stro-
kovnjake še z drugih področjih. In spet 
smo pri interdisciplinarnem sodelovanju.

 
bi za izboljšanje stanja lahko poskrbela strategija evropske 

komisije za spodbujanje uporabe zelene infrastrukture, ki v praksi 

sistematično vključuje naravne procese v prostorsko načrtovanje?

T. o.: Da, seveda. In tudi bo. Kot že rečeno, treba je poznati vse 
možne principe in koncepte ter nato izbrati najprimernejše. Tudi 

odkrivaMo INTERVJU

1 > Parkirišče trgovskega centra v Celju. Izvedeno leta 2003.

“Projektant 
mora poznati 
vsaj osnovne 
principe tudi s 
področja zelene 
infrastrukture.”

1
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2 > Poglobljen zeleni pas med dvema vrstama parkirnih mest z vtočno odprtino (razmik betonskih 
robnikov), širine 2 m in globine 50 cm.   3 > Detajl vtočne odprtine

priMer urediTve parkirišča 
TrgovSkega CenTra v CeLju

Z gradnjo novih trgovskih centrov 
na obrobju vseh večjih slovenskih 
mest se močno povečajo tudi 
utrjene površine in s tem tudi 
odtok padavinskih voda s teh 
območij. Ponekod je možno 
neonesnaženo padavinsko vodo 
odvajati neposredno v vodotoke, 
drugod pa jo zgolj priključiti 
na obstoječe kanalizacijsko 
omrežje. Ob tem je potrebna 
preveritev hidravlične prevodnosti 
kanalizacije. Rezultati izračuna 
pogosto terjajo ustrezne 
ukrepe (predvsem zadrževanje 
padavinskih voda) na lokaciji 
novega objekta. Učinkovita 
izvedba teh ukrepov pa je včasih 
lahko prav preprosta.
Sistem odvodnje je bil zgrajen 
pred desetimi leti. Težav v 
obratovanju ni. Ob ekstremnih 
nalivih je opaziti delno 
poplavljanje posameznih (manj 
kot 3 %) parkirnih mest. Dogodek 
je pričakovan ob nalivih s 
povratno dobo, večjo od enega 
leta, in glede na to, da je čas 
poplavljanja kratek (nekaj minut), 
ni problematičen. 
Za pravilno izvedbo poglobitve 
zelenega pasu (blag naklon 
poglobitve, maksimalna 
poglobitev glede na robnike vsaj 
pol metra) pa mora biti širina 
pasu najmanj tri metre. Prav 
tako je treba zagotoviti ustrezno 
minimalno vzdrževanje takšnih 
sistemov.
(Povzeto po avtorju)

koncept zelene infrastrukture ni vedno 
najprimernejši.

ekstremni vremenski pojavi, predvsem 

poplave, so vse pogostejši. kljub temu 

pa v javnosti ni dosti govora o tem, kako 

bi lahko z zeleno infrastrukturo izboljšali 

odpornost na tovrstne naravne nesreče. 

vaš pogled? 

T. o.: Govorila sva zgolj o parkiriščih in ob-
novah mestnih središč in krajevnih trgov. 
Zanimivo je še eno področje – poddimenzi-
onirana kanalizacija. Marsikje je bila zgra-
jena kanalizacija v nekoč odprti vodni poti, 
potoku ali jarku. Ob vse pogostejših ekstre-
mnih nalivih ta kanalizacija ni sposobna od-
vajati vode in prihaja do poplav poseljenih 

območij, ki nekoč temu problemu niso bila 
izpostavljena. Rešitve so v takšnih primerih 
specifične in odvisne od vsakega primera 
posebej. Koncept pravilne uporabe zelene 
infrastrukture je tu zagotovo v pomoč.

pri novih projektih je dosti lažje zahtevati 

oz. spodbujati uporabo dobrih praks zelene 

infrastrukture. kako pa alternativne 

sisteme za upravljanje meteornih voda 

vključiti v že zgrajena območja?

T. o.: V zgrajena območja je možna vključi-
tev zgolj ob njihovi prvi rekonstrukciji. 

kaj lahko krajinski arhitekti kot glavni 

podporniki zelene infrastrukture storijo 

v svojih lokalnih skupnostih za večjo  ...    

2 3
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... uporabo le-te?

T. o.: Največ, kar lahko storijo, je 
pravilna uporaba koncepta v nji-
hovih projektih in ozaveščanje 
vseh potencialnih investitorjev. 
Mogoče velja na tem mestu ome-
niti, da imamo v zadnjih letih v 
Sloveniji izgrajenih nekaj vrhun-
skih objektov, tako z vidika arhi-
tekture kot krajinske arhitekture. 

Morebiti manjka samo celotno naselje, ki bi 
poleg omenjenega izstopalo tudi z uporabo 
koncepta zelene infrastrukture. Žal smo ta 
koncept ob izvedenih rekonstrukcijah tla-
kov v večini mest v Sloveniji v zadnjih le-
tih, izjema je nekaj ulic, pa še te večinoma 
v Ljubljani, premalo izkoristili. Vsako posa-
jeno drevo, četudi v korito in ne v pravilno 

zasnovano sadilno jamo v ponižanem tlaku, 
ugodno vpliva na odvod padavinskih voda. 

kako lahko pripomore k izboljšanju stanja 

vsak posameznik?

T. o.: Z izključitvijo padavinskih voda s 
streh si lahko, če je objekt priključen na 
mešani kanalizacijski sistem, zniža vre-
dnost položnice za vodo. Morebiti ne bo šlo 
za ekonomsko upravičeno investicijo, saj 
znižanje ne bo ravno visoko pri že tako re-
lativno nizkih vrednostih položnic za vodo 
– sploh v primerjavi z mesečnim stroškom 
za mobilni telefon, televizijo, internet ipd., 
ob tem pa sploh ne kalkuliramo, kolikokrat 
mesečno kupimo uplasteničeno vodo – bo 
pa zadovoljstvo za pozitiven prispevek k 
stanju okolja toliko večje.  ❙

"Vsako posajeno 
drevo, četudi v 
korito in ne v 
pravilno zasnovano 
sadilno jamo v 
ponižanem tlaku, 
ugodno vpliva na 
odvod padavinskih 
voda."

4 > Strešni naklon vmesne ceste in linije parkirnih mest. Poglobljeni pas za ponikanje, zasajen z drevesi.   5 > Območje parkirišča, za katerega je 
predvideno zadrževanje padavinskih voda v poglobljenem zelenem pasu, je izvedeno v nasutju. Tako je mogoče delno ponikanje, za odvod voda je 
izveden tudi drenažni sistem. (Vir: avtor)

4
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Avtor: 
Milenko Pržulj 
Založba: Beletrina
Leto izdaje: 2015
Podatki: 24 x 16,8 cm, trda 
vezava, barvni tisk, slovenski 
jezik (prevod: Jernej Bradač), 
719 strani
Cena: 64,00 €  

Avtorja: 
dr. Igor Sapač in dr. Franci 
Lazarini
Izdajatelj: Muzej za arhitekturo 
in oblikovanje (MAO)
Leto izdaje: 2015
Podatki: 30,8 cm x 24,4 cm, trda 
vezava, barvni tisk, slovenski 
jezik, 736 strani
Cena: 62,00 €

Avtorji: 
Aleksander Šiftar, 
Tanja Maljevac, Maja Simoneti, 
Jože Bavcon 
Založba: Botanični vrt, Oddelek 
za biologijo, Biotehniška 
fakulteta, Univerza v Ljubljani
Leto izdaje: 2011
Podatki: 30 cm, mehka vezava, 
barvni tisk, slovenski jezik, 208 
strani
Cena: 34,00 € 
(nakup je možen v Botaničnem 
vrtu v Ljubljani na Ižanski 
cesti 15 in po elektronski pošti 
botanicni.vrt@siol.net)

KULTURA odkrivaMo

Mestno drevje
Knjiga je zbirka mednarodno uvelja-
vljenih priporočil in pravil za ravnanje 
z mestnim drevjem. Namenjena je 
tistim, ki se pri svojem delu kot načr-
tovalci, vzdrževalci, upravitelji, gradi-
telji, nadzorniki, lastniki in drugi skrb-
niki drevja in javnih ureditev srečujejo 
z odločanjem o saditvi, vzdrževanju, 
varstvu in odstranjevanju dreves v 
mestu. Namen knjige je prispevati h 
kakovosti ravnanja z mestnim drev-
jem v vseh življenjskih obdobjih in 
tako preprečevati nepovratno škodo, 
ki jo povzročajo nedomišljeno načr-
tovanje, slaba izvedba novih saditev, 
malomarno vzdrževanje in neustre-
zna zaščita drevja pred vplivi iz okolja.

Mostovi
Knjigo Mostovi tvori petnajst poglavij, 
ki obsegajo téme s področja snova-
nja, konstruiranja, projektiranja, gra-
dnje, gospodarjenja, vzdrževanja in 
obnavljanja. V največji meri je knjiga 
rezultat avtorjevega pet desetletij tra-
jajočega projektantskega, graditelj-
skega, znanstvenega, didaktičnega 
in svetovalno recenzijskega dela ter 
izkušenj. Namenjena je študentom 
gradbenih fakultet in inženirjem, ki 
projektirajo, gradijo, vzdržujejo in ob-
navljajo mostove.

Avtor: 
dr. Tomaž Tollazzi 
Izdajatelj: Springer 
International Publishing AG 
Leto izdaje: 2015
Podatki: 23,5 x 15,5 cm, trda 
vezava, barvni tisk, angleški 
jezik, 206 strani
Zbirka: Springer Tracts on 
Transportation and Traffic 
Cena: 130,00 €

alternative Types of 
roundabouts
Nova znanstvena monografija prof. 
Tomaža Tollazzija iz mariborske fakul-
tete za gradbeništvo predstavlja zgo-
dovino krožišč, uvod v njihovo načrto-
vanje, izračune njihovih zmogljivosti 
in varnost prometa. Opisuje ključne 
značilnosti standardnih krožišč in 
njihove omejitve. Alternativni tipi kro-
žišč so dokaj novi in so bili do danes 
izvedeni le v nekaj državah. Knjiga 
prikazuje široko paleto le-teh in pre-
dlagane vrste, ki so še v razvojni fazi, 
za vsako pojasnjuje, katere potrebe 
zadovoljuje in kakšne so prednosti in 
slabosti. V zaključku je podan pogled 
na vlogo krožišč v prihodnosti ulične-
ga prometa.

arhitektura 19. stoletja 
na Slovenskem 
Več kot 700 strani obsežna in boga-
to ilustrirana monografija velikega 
formata, avtorjev dr. Igorja Sapača 
in dr. Franca Lazarinija, prvič doslej 
zaokroženo predstavlja arhitekturo 
19. stoletja na Slovenskem. Podrob-
no so predstavljene najpomembnejše 
arhitekturne in urbanistične stvari-
tve obravnavanega obdobja, najpo-
membnejša arhitekturna središča, 
najpomembnejše in najznačilnejše 
arhitekturne zvrsti, arhitekti in stav-
beniki ter temeljna slogovna obdobja. 
Opise dopolnjujejo bogato fotograf-
sko gradivo ter načrti in upodobitve iz 
slovenskih arhivov in muzejev. 

Knjižna polica  

❛

❛

❛

❛

❛

Tudi tokrat predstavljamo zanimive teme s področja gradbeništva, 
arhitekture in urbanizma. Raziščemo lahko arhitekturo 19. stoletja na 
Slovenskem, se poglobimo v mostove, izvemo več o krožiščih, se 
poučimo o kakovostnem ravnanju z mestnim drevjem ali si ogledamo 
predavanji o vidnih betonih. Prijetno branje in ogled!

       predavanji o vidnem betonu
Zbornica za arhitekturo in prostor je v sodelovanju z družbo Lafarge v 
letu 2015 pričela s ciklom predavanj o betonu. Prvo je bilo posvečeno 
vidnemu betonu; tehnološko plat izdelave vidnega betona je predstavil 
Rok Ercegovič, o arhitekturni aplikaciji je predaval Matija bevk.
Posnetka obeh predavanj sta na voljo na youtube.com/lafargeslovenija
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odkrivaMo KULTURA

k

SRCE MESTA - 
Pomen in razvoj       
kulturnih domov na     
                Slovenskem 
          (in izven meja Slovenije)

Gradnjo kulturnih domov lahko razdelimo v tri faze: prvo fazo, v obdobju 
pred drugo svetovno vojno, drugo fazo, v 50. letih, ter tretjo fazo, v 60. in 
70. letih.
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ulturni domovi so najprej na-

stajali kot prosvetni domovi ob cerkvah. 

Namenjeni so bili kulturnim prireditvam v 

okviru župnije, pozneje so jih pogosto preo-

blikovali v kinodvorane. Eden takih je pro-

svetni dom na bledu (slika levo) arhitek-

ta Danila Fürsta, ki je nastal med letoma 

1938–39 kot neposredna povezava med 

župnijsko cerkvijo in obstoječim objektom. 

Arhitekt je domiselno izkoristil padajoči te-

ren med cerkvijo in obstoječo zgradbo za 

naklon dvorane. S fasadno spolio je na zu-

naj sledil izročilu Plečnikove šole, v tlorisu 

pa si je zamislil romb z okroglim odrom, na 

kar ga je navedla Gropiusova ideja za to-

talni teater, ki naj bi v največji možni meri 

> Prosvetni dom 
na Bledu (1938-
39), tloris, arhitekt 
Danilo Fürst 
Gre za razširitev 
obstoječega 
prosvetnega doma 
ob blejski župnijski 
cerkvi. Med tremi 
predloženimi 
variantnimi projekti 
je bila izbrana 
najdrznejša varianta 
z okroglim odrom, 
ki sicer pasivne 
gledalce motivira, da 
aktivneje sodelujejo 
v predstavi.
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povezoval nastopajoče z občinstvom (W. 

Gropius: Total Theater, 1926–27). Pri tej 

nalogi je Fürst prvič uporabil sistem opeč-

ne sinusoidne stene, ki je statično samono-

silna. Taka stena je pozneje postala eden 

izmed Fürstovih prepoznavnih znakov, saj 

jo je v sodobnejših izvedbah apliciral tudi 

na nekaj svojih osnovnih šol iz 60. let dvaj-

setega stoletja. Posebnost tega prosvetne-

ga doma je tudi streha iz žebljanih lesenih 

nosilcev, ki premoščajo razpone do 18.5 m. 

Karakteristike, kot so: združevanje lokalnih 

danosti, domačih materialov, Plečnikove 

šole in tedaj najnaprednejših modernistič-

nih smernic v harmonično celoto, ki ji daje 

pečat avtorska sinusoidna stena, še danes 

> Slovenski kulturni dom v Trstu, 1951-64, 
pogled, arhitekt Edo Mihevc                    
Masa kulturnega doma je vpeta med dva 
obstoječa objekta. Koncept tlorisa gradi 
na principu polno-prazno, izhajajoč iz 
funkcionalne organizacije prostora. Temu sledi 
tudi logika fasadne strukture s poudarjenim 
umaknjenim vhodom. Odprt prostor vhodnega 
foyerja se prelije v prvo nadstropje in izteče v 
veliko svetlobno odprtino nad vhodom.

postavljajo ta prosvetni dom med prve, naj-

lepše in najbolj uspešne primere tovrstnih 

objektov na Slovenskem.

Poseben primer je bil Slovenski narodni 

dom v Trstu, arhitekta Maksa Fabianija. 

Leta 1900 so se odločili za gradnjo stav-

be, ki naj bi bila hkrati hranilnica, kulturna 

ustanova in hotel s kavarno. Objekt je bil 

zgrajen leta 1904 in je predstavljal cen-

tralno finančno in kulturno ustanovo, ne 

le za Slovence, ampak za vse slovanske 

narode, živeče v Trstu. Leta 1920 so stav-

bo požgali italijanski fašisti. čeprav so jo 

pozneje obnovili, nikdar več ni služila svo-

jemu prvotnemu namenu. Nov Slovenski 

kulturni dom v Trstu (fotografija zgoraj) 

je bil zgrajen med leti 1951–64 po načrtih 

arhitekta Eda Mihevca. Denar zanj so zbra-

li s samoprispevkom in je neprecenljivega 

pomena za Sloven-

ce. Zasnovan je kot 

armirano-betonska 

skeletna moderni-

stična mediteranska 

palača s poudarje-

nim fasadnim relie-

fom polno–prazno. 

Avtorji notranje opreme so številni priznani 

slovenski umetniki (Avgust černigoj, Franči-

šek Smerdu idr.)

Zanimiv primer predvojnega koncepta kul-

turnega doma je tudi šeškov dom v   ...  

Kulturni 
domovi 
so najprej 
nastajali kot 
prosvetni 
domovi ob 
cerkvah.
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Kulturni dom 
Zagorje (1949–60)

❛

Kulturni dom Zagorje (1949–60) arhitek-

ta Emila Navinška je povsem nov koncept 

stavbe v pretežno rudarskem mestu in je 

prvi večji armirano-betonski objekt v Za-

gorju. V osnovi je bil projektiran v zelenju, 

z veliko monumentalno ploščadjo pred 

vhodom. Podobno kot Navinškove brezko-

ridorske šole je tudi ta stavba zasnovana 

centralno, brez hodnikov. Prostore povezu-

jejo avle in stopnišča. Glavna dvorana je 

krožno zasnovana. Fasada je kombinacija 

travertina in ritmično razgibanih zastekle-

nih površin. Vhodna fasada je tripartitna. 

(fotografija 1)  ❙

V obdobju 
povojnega 
modernizma so 
bili pomembni 
pojmi občutje, 
locus, 
zgodovina, 
arheologija in 
sinteza.

1 > Kulturni dom Zagorje, 1949-60, pogled, arhitekt Emil Navinšek
2 > Kulturni dom Velenje, 1959, pogled, arhitekt Oton Gaspari
3 > Kulturni dom Trbovlje, 1953-56, pogled, arhitekt Marko Župančič
4 > Kino Park, 1951, pogled, arhitekt Feri Novak 

1

2

odkrivaMo KULTURA

... kočevju, racionalno simetrične zasnove, ki ga je med leti 

1936–38 zasnoval Gustav Trenz. V Kočevju je bil to prvi moderni 

večnamenski objekt z veliko osrednjo telovadnico (Sokolski dom), 

ki je bila hkrati dvorana z gledališkim odrom. Tu je leta 1943 po-

tekal Zbor odposlancev slovenskega naroda, prvo neposredno 

izvoljeno predstavništvo okupiranega naroda v Evropi med drugo 

svetovno vojno. V stavbi je od takrat še vedno napis iz Cankarjeve-

ga dela Hlapci: "Narod si bo pisal sodbo sam." Po vojni so močno 

poškodovano stavbo obnovili in dozidali po načrtih Vinka Glanza.

V okviru razumevanja razvojnih zakonitosti arhitekture moderne-

ga gibanja dvajsetega stoletja moramo za nadaljnje razumevanje 

razvoja in pomena kulturnih domov osvetliti nekaj pomembnih 

dejstev, ki so vplivala na koncept gradnje kulturnih domov v drugi 

polovici dvajsetega stoletja.

Le Corbusierov racionalistični koncept funkcionalnega mesta, opi-

san v Atenski listini že v 30. letih dvajsetega stoletja, ki se nanaša 

na funkcionalno delitev mesta na cone, spregleda ključni pomen 

elementov lokacije, zgodovine in mestnega jedra za socialno me-

stno strukturo. To je bilo vidno kmalu po drugi svetovni 

vojni, ko so številne evropske države pri povojni izgra-

dnji nekritično implementirale Le Corbusierove postu-

late iz Atenske listine. Kmalu s(m)o ugotovili, da so 

nova modernistična naselja sicer higienska in v okviru 

modernističnih zahtev "pravilna", vendar socialno mr-

tva, ker nimajo jedra – srca mesta. Zato so VIII. kon-

gres CIAM-a (Congres internationaux d’architecture 

moderne), ki je potekal leta 1951 v Hoddesdonu v An-

gliji, poimenovali kar The Heart of The City, Srce mesta 

– kar so predlagali člani angleške skupine MARS (Modern Architec-

tural Research). To je tako časovno kot vsebinsko sovpadalo    ...         

`
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Kulturni dom 
Trbovlje 
(1953–56)

Kulturni dom 
Velenje (1959)

❛ ❛Kino Park (1951)❛
Kino Park (1951) arhitekta Ferija Novaka 

predstavlja prvo stavbo, namenjeno kulturi 

v Murski Soboti. Avtor, ki je bil behrensov 

in Le Corbusierov učenec, je stavbo lociral 

ob osrednjem grajskem parku. Zanimivo je, 

da se za modernistično pojavnostjo skriva 

dvokapna streha. Kot zunanja in deloma 

notranja obloga je uporabljen travertin. V 

notranjosti je poudarjeno oblikovan strop 

vhodne avle. Stavba, ki je bila zasnovana 

kot kino, predstavlja danes osrednjo kultur-

no ustanovo v Murski Soboti in je tako po-

memben tvorec lokalne kulture. Po načrtih 

Andreja Kalamarja je bila stavba leta 2011 

prenovljena v gledališče. (fotografija 4)  ❙

Kulturni dom Trbovlje (1953–56) je delo ar-

hitekta Marka Župančiča, ki je bil Plečnikov 

in Le Corbusierov učenec. Stoji na mestu 

rudarskega doma in z veliko monumental-

no ploščadjo pred vhodom predstavlja cen-

tralno stavbo v Trbovljah. Glavni vhod je na-

glašen s poudarjenim nadstreškom in tremi 

armirano-betonskimi stebri. Prednjo fasado 

iz belega kamna krasi velik mozaik Marija 

Preglja. V notranjosti sta dve dvorani z iz-

virnimi avtorskimi detajli. (fotografija 3)  ❙

Kulturni dom Velenje (1959) arhitekta Oto-

na Gasparija predstavlja osrednjo monu-

mentalno stavbo na glavnem velenjskem 

trgu. Proti trgu se odpira s centralno, kon-

kavno zasnovano fasado. V sredini je relief 

Stojana batiča, ob njem sta stekleni fasadi 

z vzorcem barvanih stekel, ki spominjata 

na grafike Pieta Mondriana. Levo in desno 

sledita fasadni ploskvi s kamnito intarzijo. 

Ob stranskih fasadah so stopnice, ki vodijo 

v dvorane. V tlorisu je stavba simetrično za-

snovana. Stranski fasadi sta obloženi s te-

ksturiranim kamnom in poudarjeni z veliki-

ma betonskima čipkama. (fotografija 2)  ❙
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...  s Heiddegerjevim predavanjem v Darmstadtu "Graditi, bivati, 

misliti", kjer je eden najpomembnejših filozofov dvajsetega stole-

tja razpravljal, kaj pomeni bivati in kako pojem stavbe sovpada s 

pojmom bivanja. če so bili v obdobju predvojnega, pionirskega mo-

dernizma v ospredju ekonomika, strojna estetika, racio, funkcija in 

higiena, so bili v obdobju povojnega modernizma pomembni pojmi 

občutje, locus, zgodovina, arheologija in sinteza. Sigfried Giedion, 

tajnik CIAM-a, je sredi prejšnjega stoletja zapisal, da je v dvajsetem 

stoletju prišlo do preobrata, ko je postalo čutenje težje od mišlje-

nja. Gre za obdobje tako imenovane mehkejše različice moder-

nizma, ki sovpada s pojmom regionalizma in tudi z močno kritiko 

predvojnega modernizma in menjavo generacij v samem CIAM-u, 

kjer pobudo prevzamejo arhitekti, zbrani okrog skupine Team X. 

Na kratko, če si je predvojni svet prizadeval za racionalno delitev 

življenja po funkcijah, si je povojni svet spet prizadeval za stari ide-

al, prizadeval si je vzpostaviti pogled na življenje kot celoto, brez 

delitev. Vzore za to pa so tokrat arheologi in arhitekti skupaj iskali 

daleč v preteklosti, v prvobitnih predcivilizacijskih skupnostih (Cla-

ude Lévi-Strauss, Aldo van Eyck). Tako so v arhitekturi tega časa 

nastala nova izrazna gibanja, kot npr. brutalizem in strukturalizem.

Po vzoru CIAM-a so tudi Jugoslovanski arhitekti v 50. letih organi-

zirali posvetovanje na temo srca mesta oziroma kulturnih centrov, 

ki so se takrat imenovali družbeni centri. Tudi naša prva povojna 

modernistična naselja so bila namreč, kot so ugotavljali, "brez 

srca", brez pravih centrov, kulturni program pa se je v popoldan-

skem času največkrat odvijal v obstoječih šolah. Leta 1960 je v 

šesti številki revije Arhitekt Vladimir braco Mušič napisal članek 

z naslovom Naši družbeni centri. (Mušič, Vladimir: Naši družbeni 

centri, Arhitekt, 1960, 81–84), ki se nanaša prav na opisana nova 

spoznanja in na nova kvalitativna merila moderne arhitekture. 

Novi družbeni centri, nova srca mesta, naj ne bi bili koncipirani 

kot samostojno stoječe monumentalne stavbe, ampak kot živi so-

cialni organizmi, kot sodobni urbanistični kompleksi, ki prepletajo 

kulturo in nakupovanje, tehnološko vizijo prihodnosti in zgodovino, 

ki enakovredno in celovito obravnavajo zunanji in notranji prostor. 

Edvard Ravnikar v tem času govori celo o novi antropologiji me-

stnega prostora (Ravnikar, Edvard: Trg revolucije, IZTR 1961–76). 

Vzori so v tem času prihajali predvsem iz skandinavskih dežel Fin-

ske (Espoo) in Švedske (Vällingby), kamor so v 50. letih potovali 

tudi številni slovenski arhitekti.

Gradnjo naših družbenih centrov oz. kulturnih domov tako lahko 

razdelimo v tri faze: prvo fazo, v obdobju pred drugo svetovno voj-

no, kjer so bili prosvetni domovi postavljeni ob župnijskih cerkvah 

oz. večje, narodno pomembne večfunkcionalne stavbe (Prosvetni 

Cankarjev dom 
(1960–80)

❛

Cankarjev dom (1960–80) arhitekta Edvar-

da Ravnikarja in skupine projektantov, ki je 

zasnovan v okviru ljubljanskega Trga repu-

blike, predstavlja največjo finančno investi-

cijo v arhitekturo druge polovice dvajsetega 

stoletja v Sloveniji. Po svojem konceptu in 

vizualni podobi je kompleksen in prepričljiv 

izraz zgoraj opisanih novih arhitekturno-ur-

banističnih paradigem druge polovice dvaj-

setega stoletja, je najpomembnejši primer 

slovenskega strukturalizma in dejansko 

predstavlja srce moderne Ljubljane in kul-

turno srce Slovenije. (fotografija 5)  ❙
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Kulturni center 
Skopje (1968–81)

❛

Kulturni center Skopje (1968–81) arhitek-

tov, združenih v biroju 71 (Š. Kacin, J. Prin-

ces, b. Spindler, M. Uršič), oblikuje kulturno 

krajino nabrežja reke Vardar v Makedoniji. 

členjen kompleks v skupni velikosti 60.000 

kvadratnih metrov, ki združuje opero, filhar-

monijo, glasbeno akademijo in kino, formi-

ra v svojem centru razgibano ploščad, trg, 

ki povezuje posamezne dvorane v sklenje-

no monumentalno plastično celoto. Meje 

med arhitekturo in urbanizmom, arhitek-

turo in skulpturo, se brišejo. Kompozicija 

gradi na asimetrični tektoniki razpršenih 

stavbnih gmot, decentraliziranih pogledih 

in ostrih kotih. (fotografija 6)  ❙

dom na bledu, Slovenski narodni dom v Trstu, Šeškov dom); drugo 

fazo, v 50. letih, kjer so se kulturni domovi pojavljali kot prostosto-

ječe monumentalne modernistične zgradbe (na primer v Trbovljah, 

Velenju, Zagorju, Murski Soboti in Trstu), ter tretjo fazo, v 60. in 70. 

letih, kot sintezno koncipirani umetniški, arhitekturno-urbanistični 

in krajinski kompleksi (Cankarjev dom Ljubljana, Kul-

turni dom Skopje in Spominski dom Kolašin).

če zaključimo, razvoj konceptov kulturnih domov 

v dvajsetem stoletju je šel od večfunkcionalnega 

objekta (Slovenski kulturni dom v Trstu, Šeškov dom 

v Kočevju) oziroma prosvetnega doma v neposredni 

bližini cerkva (Prosvetni dom na bledu), v predvoj-

nem času, preko ločeno postavljenih modernističnih 

monumentalnih zgradb v okviru delavskih naselij, ki svojo esteti-

ko črpajo iz idej avantgardne umetnosti prve polovice dvajsetega 

stoletja (Zagorje, Murska Sobota, Trbovlje, Velenje – zanimivo je, 

da so prav iz teh krajev izšle pomembne avantgardne skupine kot 

npr. Laibach), do celostnih arhitekturno-urbanističnih umetniških 

rešitev, kjer se brišejo meje med umetnostjo, arhitekturo in urba-

nizmom, med zunaj in znotraj, med preteklostjo in prihodnostjo. 

Ta arhitektura se naslanja na ideje in filozofijo strukturalizma, bru-

talizma in regionalizma, ki so se razvili znotraj polemike mlajših 

članov CIAM-a, zbranih okrog skupine Team X, kjer je govora o novi 

socialni dinamiki, antropologiji prostora in postopnim korakom  ...    

5 > Cankarjev dom, 1960-80, pogled, 
arhitekt Edvard Ravnikar s sodelavci
6 > Kulturni center Skopje, 1968-81, 
pogled, Biro 71

6
5

Vzori so v 
60. in 70. 
letih prihajali 
predvsem iz 
skandinavskih 
dežel Finske in 
Švedske.
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Spominski dom 
Kolašin (1969–75)

❛

Spominski dom Kolašin (1969–75) arhitek-

ta Marka Mušiča je ena najbolj poetičnih 

neoregionalističnih in neokubističnih arhi-

tekturnih zasnov, katere metaforika izvira 

iz morfologije razpršenega črnogorskega 

vaškega naselja, v središče katerega se 

umešča. čuti se sled vpliva Louisa Kahna, 

pri katerem je arhitekt nekaj časa delal. 

Tloris je izrazito strukturalističen in členjen 

na modulu kvadratov, ki jih arhitekt po ver-

tikali prizmatično razpira v različne smeri. 

Prostor v notranjosti tako dobi skrivnostno 

zenitalno svetlobo, ki stopnjuje dramatiko 

intimnega notranjega prostorskega dožive-

tja. (fotografija zgoraj)  ❙

... projektiranja kot osnovi pri rasti moder-

nega mesta (kot nasprotje vnaprej celostno 

načrtovanim, evklidsko projektiranim mo-

dernističnim zasnovam). Na tej osnovi kon-

cipirani primeri so Cankarjev dom v okviru 

kompleksa Trga republike v Ljubljani, Kul-

turni center v Skopju in Spominski dom 

Kolašin. Edvard Ravnikar je v enem svojih 

dnevnikov zapisal, da se moramo truditi za 

mesto kot proces, ne mesto kot pogled, saj 

vsebinska polnost nastaja sama po sebi, v 

toku časa, med procesom. Razumevanje 

spremenjenega odnosa prostor/čas in sin-

teznega obravnavanja arhitekturnih proble-

mov sta tako ključna tudi pri poznavanju 

zakonitosti načrtovanja kulturnih domov 

druge polovice dvajsetega stoletja v Slove-

niji.  ❙

Avtor: doc. dr. Nataša Koselj 

naTaša koSeLj 

Doc. dr. Nataša 
Koselj je samostojna 
arhitektka in 
koordinatorka 
Docomomo 
Slovenija ter zunanja 
predavateljica na 
Fakulteti za arhitekturo 
UL, kjer je nosilka 
izbirnega predmeta 
Slovenska arhitektura 
20. stoletja. Za knjigo 
o arhitektu Danilu 
Fürstu je leta 2014 
prejela Plečnikovo 
medaljo. Živi in dela 
v Ljubljani. Kontakt: 
docomomoslovenija@
yahoo.com

> Spominski dom Kolašin, 1969-75, pogled, arhitekt Marko Mušič
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KORAK
NAPREJ



korak naprej
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Fotografija na str. 33 
> Krožišče z betonskim voziščem v bližini 
avstrijskega mesta Unterwart je svetlih barv in zbuja 
estetsko ugodje. 

Kljub temu da v Sloveniji premoremo nekaj izkušenj 
z gradnjo betonskih vozišč, pa v naših krajih 

krožišča z betonskim voziščem še nimamo. Zato 
konstrukcijske vidike na kratko povzemamo po 

naših severnih sosedih Avstrijcih. 

Dimenzioniranje zgornjega ustroja poteka skladno s 
smernicami in predpisi za gradnjo cest RVS 03.08.63, 

Merila za gradnjo zgornjega ustroja. Povišana 
obremenitev, ki vodi v razred obremenitve I, zahteva 
debelino betonske plasti najmanj 22 cm. Pri višjih 
obremenitvah s težkim tovornim prometom pa se 
mora upoštevati razred obremenitve S (več kot 18 
mio. merjenj prehodov normalne obremenitve) z 

naslednjim presekom gradnje:

 

Rezultati ene izmed avstrijskih raziskav kažejo, da 
se najmanjša priporočena vrednost debeline ravno v 
krožiščih s težkim in gostim prometom in v povezavi 
s slabimi temeljnimi tlemi zelo hitro odrazi v obliki 

kolesnic in razpokanosti cestišča.
Več težkega tovornega prometa zahteva skrbno 

načrtovanje in planiranje, še posebej razporeditev fug, 
saj so robne plošče v krožiščih izpostavljene večjim 
obremenitvam. Tanek vmesni sloj asfalta iz vidika 

projektiranja ni ravno potreben, igra pa pomembno 
vlogo pri pritrjevanju opaža (ročna vgradnja) in kot 
čista povozna površina (dovoz betona, vgradnja s 

finišerjem).
V Avstriji se betonska vozišča v splošnem ne armirajo, 

prav tako tudi ne betonska krožišča, ki so v celoti 
nearmirana. Ker so skoraj vse fuge v krožišču manj 
ali več močno povozne, se jih zato mozniči, vzdolžne 
fuge pri uvozih in izvozih pa se učvrsti s sidri kot pri 

običajnih betonskih voziščih.
Geometrija plošč temelji na pravilih za gradnjo 

betonskega vozišča:

• 25 cm betonske plasti (mozničeno),

• 5 cm asfalta,

• 20 cm cementne stabilizacije ali 45 cm 
nevezanega nosilnega sloja.

• dolžina ≤ 1,5-kratna širina,

• dolžina ≤ 25-kratna debelina,

• maks. dolžina polja = 5,5 m, 
• izogibati se ostrokotnih stičnih robov itn.,

• razmerje dolžina : širina 1 : 1 pri 
zaključnem polju s prostim robom.



Betonska       
     vozišča 
  v krožiščih*

> Betonska krožišča 
ponujajo zadostno 
trdnost, ki je 
kos napetostim, 
ki nastanejo pri 
intenzivnem in 
težkem prometu. 

i

V mnogih evropskih državah se promet vse pogosteje ureja z izgradnjo prednostnih 
krožišč, ki omogočajo varnejši in bolj tekoč prometni pretok. Ta se v zadnjih letih v 
Avstriji, Nemčiji, Švici, belgiji in na Nizozemskem vedno pogosteje gradi v betonu. 
Zaradi prometne varnosti in tudi zaradi sanacij, ki so potrebne zaradi pogostih 
prometnih nesreč, so krožišča kot povezava z navezovalnimi cestami višjega ranga 
močno izpostavljena in s prevozom težje obremenjena. V takih primerih se hitro 
izrazijo meje obremenjenosti in trajnosti.

ntenziven in težek promet na teh krožiščih povzroča ekstremne 

napetosti v vozišču, kot rezultat centrifugalnih sil kot tudi zaradi 

preobremenitev, ki jih na podlago izvajajo nagnjena vozila z zu-

nanjimi kolesi. Učinki tovrstnih obremenitev vključujejo nastanek 

kolesnic, deformacijo obrabne plasti, izgubo površinskega agrega-

ta in razpokanje kot rezultat nezadostne nosilne kapacitete cestne 

strukture pod zunanjimi kolesi.

Te ugotovitve spodbujajo načrtovalce, da pri izgradnji krožišč na-

črtujejo uporabo betona, in sicer kot stikovano nearmirno ali sti-

kovano armirano betonsko vozišče (JPCP ali JRCP) ali pa kot ne-

prekinjeno armirano betonsko vozišče (CRCP). JPCP (ali JRCP) se 

pri krožiščih uporablja že vrsto let. V večini držav še vedno velja za 

standardno opcijo (Avstrija, Nemčija, Švica ...). CRCP pa je bil prvič 

uporabljen v belgiji šele leta 1995. Prvi primeri uporabe so sedaj 

stari skoraj dvajset let in so še vedno v odličnem stanju. V tem 

času so v belgiji, Franciji in na Nizozemskem zgradili mnoga nova 

tovrstna betonska krožišča, kar dokazuje primernost te tehnike za 

širšo rabo.                                                                                          ...  

* Povzeto po Concrete 
roundabouts (Betonska 
krožišča, izdal EUPAVE, 
Evropsko združenje za 
betonska vozišča), ter 
Betonstrassen, Das 
Handbuch (Priročnik 
o betonskih voziščih, 
izdal Zement + Beton 
Handels). Strokovni 
pregled: mag. Franci 
Kavčič. 
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...  Odločitev za beton nudi številne pred-

nosti, ki na splošno veljajo za betonsko 

vozišče. Sem štejemo trajnost in robu-

stnost, dolgo življenjsko dobo (trideset do 

štirideset let in več), nizko potrebo po vzdr-

ževanju, dolgoročno gospodarnost, svetlo 

površino, dobro in trajno odpornost proti 

drsenju in estetski izgled.

Upravičenost odločitve za betonsko vozišč-

no konstrukcijo pri krožiščih pa še posebej 

utemeljujeta dva razloga, in sicer elimina-

cija nastanka kolesnic, do katerih prihaja 

zaradi obremenitev, ki jih povzročajo tež-

ka tovorna vozila pri zmernih hitrostih, in 

> Najbolj pomembna lastnost površine na krožiščih je odpornost 
proti drsenju. Tekstura dejansko mora zagotavljati zadostno trenje, da 
prepreči zdrs koles. Manjše površinske nepravilnosti ne predstavljajo 
večjega problema, saj udobje vožnje oziroma hrup ni prevladujoče 
merilo za promet na krožišču. Dve najpogostejši tehniki zaključne 
površinske obdelave sta prečno metličenje in uporaba zaključnega sloja z 
izpostavljenimi zrni agregata v betonu.
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kolikšno življenjsko dobo se lahko 
pričakuje pri betonskih krožiščih?

najSTarejša beTonSka krožišča So daneS STara pribLižno 20 LeT, Saj 
Se je njiHova gradnja začeLa dokaj pozno.

Lahko se najde 
veliko primerov 
betonskih vozišč, 
starejših od petdeset 
let, tudi v primeru, 
ko so izpostavljena 
težjim prometnim 
obremenitvam. 
Najstarejša krožišča v 
betonu štejejo danes 
približno 20 let.
Lep primer je moč 
najti na nizozemskem, 
na križišču 
Reekermolen v provinci 
Noord-brabant. Obseg 
prometa je v letu 1995 
štel med 13.000 in 
20.000, pri čemer so 
15 % predstavljala 
težka vozila. Visoko 
število nesreč in 
pogosta potreba po 
popravilih asfaltne 
površine zaradi 
deformacij in kolesnic 
sta botrovala odločitvi, 
da se križišče preuredi 

v betonsko krožišče. Po 
posebnem načrtu, ki je 
predvidel kombinacijo 
CRCP in JRCP z 
uporabo longitudinalne 
armature skupaj s 
prečnimi stiki, je bilo 
krožišče nato izgrajeno 
leta 1995.
dandanes, po 
dvajsetih letih 
uporabe, se voziščna 
konstrukcija nahaja 
v odličnem stanju in 
ni opaziti nikakršnih 
poškodb. Teoretični 
projektni kriterij za 
življenjsko dobo pri 
tem projektu je bil 40 
let. Ob upoštevanju 
tega koncepta in 
ob upoštevanju 
pridobljenih izkušenj 
z drugimi vozišči, 
izvedenimi v tehniki 
neprekinjeno 
armiranega betona, 
lahko brez težav 

dosežemo štirideset 
do petdesetletno 
življenjsko dobo. 
Takšna življenjska 
doba, pri kateri je 
potrebno upoštevati še 
absolutno minimalno 
stopnjo nujnega 
vzdrževanja, pa je 
ključnega pomena pri 
oceni gospodarnosti in 
okoljskega vidika. Zato 
je ta rešitev najboljša 
možna izbira.  ❙

eliminacija deformacije voziščne površine, 

do katere prihaja zaradi obremenitev, ki na-

stanejo pri centrifugalnih silah.

Ena največjih prednosti neprekinjeno ar-

miranega betona (CRCP) je eliminacija 

klasičnih delujočih stikov, ki so potrebni pri 

nearmiranem betonskem vozišču. Z nepre-

kinjeno armirano betonsko voziščno kon-

strukcijo se izognemo obremenitvam na 

stikih in robovih betonskih plošč.

Ojačitev z armaturo ali z uporabo konstruk-

tivnih vlaken v betonu (jeklena ali sintetič-

na vlakna) nadalje omogoča manjše število 

prečnih stikov.  ❙

Upravičenost odločitve 
za betonsko voziščno 
konstrukcijo pri krožiščih 
pa še posebej utemeljujeta 
dva razloga, in sicer 
eliminacija nastanka 
kolesnic, do katerih prihaja 
zaradi obremenitev, ki jih 
povzročajo težka tovorna 
vozila pri zmernih hitrostih, 
in eliminacija deformacije 
voziščne površine, do 
katere prihaja zaradi 
obremenitev, ki nastanejo 
pri centrifugalnih silah.

korak naprej bETONSKA VOZIŠčA V KROŽIŠčIH
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1 > Intenziven in težek promet na 
krožiščih povzroča ekstremne napetosti v 
vozišču 
2 > Ilustracija intenzivne prometne 
obremenitve na vozišču krožišča 
(vir: Rotondes in beton, "net even anders". 
W. Kramer, Cement&BetonCentrum, ’s 
Hertogenbosch, Nizozemska, 2012)
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betonska
krožišča 
ponujajo: 
• zadostno trdnost, ki 

je kos napetostim, 
ki nastanejo pri 
intenzivnem in 
težkem prometu;

• pahljačo raznovrstnih 
rešitev, kot na 
primer plošče v 
nearmiranem betonu 
ali neprekinjeno 
armiran beton, 
majhne ali velike 
radije krivine, številen 
izbor tekstur in barv, 
dobro integracijo v 
najrazličnejša okolja;

• hitro izvedbo in malo 
vzdrževanja.

V vseh primerih pa 
betonska krožišča 
zahtevajo detajlno 
predhodno študijo ter 
skrbno izgradnjo.

napovedujemo izid strokovne publi-
kacije o krožiščih v betonu združenje za 

beTon SLovenije (zbS) oz. svet strokovnjakov omenjene or-
ganizacije načrtuje pripravo podrobnih navodil za izdelavo 
krožišč v betonu, ki bodo poleg prednosti tovrstnega vozi-
šča vključevala tudi projektiranje in konstrukcijske vidike. 
Publikacija bo v pomoč oblikovalcem, inženirjem in odloče-
valcem, ki se srečujejo z načrtovanjem in umeščanjem kro-
žišč. Izid publikacije, pri ustvarjanju katere bomo sodelovali 
tudi v Lafargeu, je predviden v letu 2016. 
če bi že pred TeM poTrebovaLi podrobnejša navodiLa, so le-
-ta na voljo v angleškem jeziku v brošuri o betonskih kroži-
ščih, ki jih je izdal EUPAVE, Evropsko združenje za betonska 
vozišča. Za brezplačno zloženko 

pošljite svoj naslov na        
      zabeton@zabeton.si

1
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pri zahtevah za beton veljajo običajne 

zahteve za betonsko vozišče, ki so razvi-

dne iz avstrijskih predpisov:

• odpornost na zmrzovanje in odtaljeva-

nje ob prisotnosti talilnih soli;

• odpornost na vremenske pojave;

• razcepna trdnost (28 dni);

• uporaba zrn, odpornih na obrus z zado-

stno odpornostjo proti zaglajevanju;

• konsistenca, ki ustreza načinu vgradnje 

(ročno/strojno).

bistven razmislek pri sestavi in zahtevah 

za beton igrata tudi vpliv vodenja prometa 

oziroma predaja ceste uporabi. V posame-

znih primerih je treba cesto že dokaj kmalu 

predati v uporabo. 

> Izdelava stikov se pri krožišču razlikuje 
od običajnih križišč (kjer je pri načrtu 
kvadratna ureditev). Temelji na ideji, 
da je krog ločen od krakov. "Prečni" stiki 
v krožnem odseku se širijo iz središča, 
medtem ko eventualni "vzdolžni" stiki sledijo 
obliki koncentričnih krogov. Na sliki krožišče 
v avstrijski Radgoni (Bad Radkersburg).Avstrijske izkušnje 

s proizvodnjo in vgradnjo      
            betonskega vozišča 

V teku večjih gradbenih projektov te zahte-

ve na splošno ne predstavljajo ovir. Pogo-

sto pa se krožišča gradi v obliki manjših, 

posameznih gradbenih projektov ali na 

zelo odročnih mestih in se tako beton na-

roča iz najbližjega obrata za proizvodnjo be-

tona po avstrijski normi ÖNORM b-4710-1. 

V skladu s tem se priporoča vrsta betona 

C30/37/XF4/XM2(A) za zgornji beton ter 

C30/37/XF4(A) za spodnji beton pri dvo-

slojni izvedbi.

bistveno je, da je konsistenca pri vsakem 

načinu vgradnje in pripadajočem postopku 

obdelave ustrezna, kar omogoči dobro zgo-

ščevanje betona in kvalitetno površinsko 

obdelavo, ki je zagotovljena z ustreznim 

strukturiranjem.  ❙
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konSTrukCijSke 
podrobnoSTi

za gradnjo betonskih krožišč 
po dosedanjih izkušnjah veljajo 
naslednja priporočila:

• betonsko vozišče debeline najmanj  
22 cm (razred obremenitve I), 

bolje 25 cm (razred obremenitve 
S);

• načrt oblikovanja fug pravočasno 
pred začetkom del;

• skrben izbor geometrije plošč na 
prehodu uvoz/izvoz v krožišče 
(izogibati se ostrokotnih stičnih 
robov);

• način razporeditve sider tudi pri 
povoznih vzdolžnih fugah;

• vrsta betona C30/37/
Xf4/XM2 (na splošno za 
zgornji beton);

• konsistenca ustrezna zahtevam pri 
vgradnji (metoda vgradnje, postopek 
zgoščevanja, struktura površine);

• navezovalne ceste (uvoz/izvoz) 

približno 50 m dolge v betonu.
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1 > Vpadni kraki na krožišču so vedno 
podvrženi posebno velikim napetostim 
(zaviranje, pospeševanje, tangencialne sile). 
Zato je zaželeno, da je tlak na vpadnem kraku 
izveden v betonu. To sta lahko ena ali dve 
plošči, lahko pa je tudi daljši odsek betonskega 
vozišča. Priporoča se približno 50 m izgradnje 
v betonu, kar ustreza dolžini dveh tovornih 
vozil s prikolicama. Pri daljših odsekih je treba 
nameniti pozornost prehodu med betonom in 
asfaltom. 

detajli betonske voziščne 
konstrukcije v krožišču

2 > Uporaba moznikov v veliki meri prispeva 
k prenosu obremenitev med sosednjima 
ploščama. S tem se preprečijo dvigovanje in 
vihanje plošč ter poškodbe stikov. Mozniki 
omogočajo projektiranje tanjše voziščne 
konstrukcije za enako ali večjo količino prometa 
pri isti debelini. Stiki pa morajo biti mozničeni, 
ko se pričakuje večje količine težkega prometa 
na krožišču. 

3 > Prečni in vzdolžni delujoči stiki (ali 
kontrolni stiki) se izvedejo z žaganjem 
betona do 1/3 debeline plošče. Pri betonu, 
ki je armiran z jeklenimi vlakni, se priporoča 
žaganje do 1/2 globine. Takšni stiki omogočajo 
delovanje in upogibanje betonske konstrukcije, 
do katerih prihaja zaradi krčenja, toplotnih 
sprememb in prometnih obremenitev. Prečni 
stiki so pravokotni na os ceste, vzdolžni pa so 
vzporedni z osjo ceste.

4 > Pri načrtovanju stikov je treba upoštevati 
prisotnost elementov, ki se vgradijo v vozišče, 
kot so vstopni jaški. Ti se lahko nahajajo v 
sredini močno armirane plošče ali pa preko njih 
poteka stik.
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rg benthemplein je prva realizacija vodne-

ga trga. preko intenzivnega sodelovanja z 

lokalno skupnostjo so oblikovalci skupaj 

razvijali ideje o trgu. Sodelovali so vsi: štu-

dentje in učitelji kolidža Zadkine in obliko-

valskega liceja; člani cerkvene skupnosti, 

mladinskega gledališča, telovadnice Davi-

da Lloyda in prebivalci soseske Agniese. 

Na treh delavnicah so razpravljali o možnih 

rabah prostora, želeni atmosferi na trgu ter 

vplivu, ki ga ima na trg padavinska voda. 

Vsi so se strinjali: vodni trg mora biti dina-

mičen prostor za mlade z veliko prostora za 

igro ter zadrževanje, toda tudi prijeten, ze-

len, intimen prostor. In kaj z vodo? Ta mora 

biti pri pretakanju na trgu vidna. Navduše-

nje sodelujočih je oblikovalcem pomagalo 

pri načrtovanju končne pozitivne zasnove.

Padavinsko vodo sprejmejo trije bazeni: 

dva plitkejša bazena sprejmeta padavinski 

Vodni trg kombinira zadrževanje padavinske vode z izboljšanjem 
kvalitete mestnega javnega prostora. Lahko ga razumemo kot 
dvojno strategijo. Investicija, vložena v infrastrukturo za zadrževanje 
padavinske vode, je vidna ter vsem v uporabo. Osrednjim prostorom v 
okolici pa ponuja tudi možnost, da povečajo svojo okoljsko kvaliteto in 
identiteto. Trg je večino časa suh in v uporabi kot rekreacijska površina.

t
Vodni trg 
    Benthemplein     

o projekTu

naziv projekTa:
Vodni trg benthemplein

LokaCija: 
Rotterdam, Nizozemska

naročnik:
Podnebna iniciativa 
Rotterdam, 
Mesto Rotterdam v 
sodelovanju z Vodno 
upravo Schieland & 
Krimpenerwaard

projekTni arHiTekT: 
Florian boer / 
DE URbANISTEN

obLikovaLSki TiM: 
Roberto Schumacher, 
Jens Jorritsma, Eduardo 
Marín, Tim Peeters, 
Dirk van Peijpe / DE 
URbANISTEN 

SodeLovanje: 
Inženirski urad mesta 
Rotterdam
krstilnica: 
Anouk Vogel
Svetovanje na področju 
barv: 
Annet Posthumus 
Socialne informacije: 
Arnold Reijndorp & 
Machiel van Dorst 
gradnja/koordinacija in 
betonska dela: 
Wallaard
jekleni kanali: 
ACO

LeTo načrTovanja: 

2011–2012

končan: 

2013

vrednoST deL: 

4 milijone EUR

površina: 

9.500 m2 (vključno z 

ulico in parkiriščem)

efekTivna površina: 
5.500 m2

Možni začasen zajem 
1.800 m3 vode

1
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Vodni trg 
    Benthemplein     

> Inovativna rešitev v urbanem okolju
Velika poseljenost in dvigovanje morske gladine zaradi podnebnih 
sprememb sta Nizozemce privedla k uvajanju strogih protipoplavnih 
ukrepov. Zlasti v Rotterdamu ima voda manj prostora zaradi mestnih 
polderjev in visokih nasipov. Za preprečitev poplav je zbiranje vode 
znotraj nasipov tako prednostna naloga. Vodni trg služi v sušnem času 
kot javni prostor, v dežju pa postane zbirnik vode. Desno zgoraj pogled na 
vodni trg z vsemi tremi zadrževalnimi bazeni. 

V obdobju med 
padavinami je 
trg namenjen 
aktivni mladini 
za šport, igro 
ter druženje. 

odtok s površin v neposredni bližini v primeru vsakršnih padavin, 

globlji bazen pa sprejme padavinski odtok le v primeru ekstremnej-

ših padavin. Voda v bazen takrat steka s širšega območja. Padavin-

ska voda v bazen priteka preko velikih nerjavnih jeklenih kanalov. 

Ti so zaradi posebne oblike (veliki elementi) primerni za skejterje. 

Voda v bazen doteka preko še dveh posebnih elementov – vodne 

stene in vodnega izvira. Preko obeh se voda v bazen steka vidno 

ter z veliko energije. Vodni izvir je oblikovan na začetku nerjavnega 

jeklenega žleba, ki se dviga iz tal. Preko izvira v te kanale priteka 

voda iz sosednjih stavb. Vodna stena pa v globlji bazen dovaja pa-

davinski odtok z bolj oddaljenih površin. Ritem slapov v vodni steni 

je odvisen od dejanske količine trenutnih padavin. Celotna slika vo-

dnega trga je dopolnjena še z dvema vodnima dodatkoma. Odprta 

krstilnica je locirana zraven cerkve, ki stoji na trgu. Tu je začetek 

majhnega vodnjaka, iz katerega voda potuje po trgu ter se steka v 

globlji bazen. Tam je nameščen vodnjak s pitno vodo, ki ga lahko 

uporabljajo vsi žejni športniki.  

Padavinska voda, zbrana v dveh plitkejših bazenih, po 

prenehanju padavin odteče v podzemni ponikovalni 

sistem, preko katerega se počasi vrne v podtalnico. 

Nivo podtalne vode se tako ohranja, podtalnica pa tudi 

v sušnih obdobjih oskrbuje mestna drevesa in drugo 

rastlinje ter zmanjša vpliv mestnega toplotnega otoka. 

Padavinska voda, zbrana v globljem bazenu, odteče v 

odprte kanale mestnega odvodnega sistema po naj-

več 36 urah (zaradi zagotovitve javnega zdravja). Vsa 

padavinska voda tako ne odteče več v mešani kanalizacijski sis-

tem. Posledično so kanalizacijske cevi manj obremenjene,   ...  

Modra, srebrna in zelena
barvna shema trga predstavlja njegovo funkcijo: 
površine, ki se zapolnijo z vodo, so obarvane v 
odtenkih modre, površine, preko katerih voda 
priteka in odteka, so sijoče jeklene. To pomeni, 
da dovodni žlebovi in kanali zaradi estetske 
privlačnosti dobijo posebno pozornost. Površine 
drevesnih korit so obarvane modro, tako se zlijejo 
z okolico. Prostor je omejen in razdeljen z zeleno 
infrastrukturo, zasaditev pa barvno ločuje vstop na 
trg in njegov osrednji del. Vodni trg v popolnoma 
nov kontekst postavlja izvrstno delo arhitekta Ma-
askanta ter delu umetnika Karla Appela omogoča 
več pozornosti.  ❙
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de urbanisten je arhitekturni biro za 
urbanistično projektiranje in krajinsko 
arhitekturo iz Rotterdama na Nizozem-
skem. biro sta ustanovila Florian boer 
(1969) in Dirk van Peijpe (1962). De 
Urbanisten sestavlja mednarodni tim 
arhitektov, urbanističnih projektantov 
in krajinskih arhitektov. 
De Urbanisten vidijo v kombinaciji ur-
banističnega projektiranja in inženirske 
umetnosti fascinantno in relevantno 
perspektivo za svoj poklic. Zavzemajo 
se za predan, politehnični odnos do 
urbanizma in krajinskega načrtovanja. 
Njihov pristop se napaja z vodnimi in 
energetskimi sistemi, z materialnimi 
cikli ter pametnimi transportnimi siste-
mi. Urbanizem lahko naredi te sisteme 
prostorske in na ta način doda svoj 
prispevek za boljšo kvaliteto življenja 
v mestu. S svojim pristopom so De 
Urbanisten izgotovili bogat portfolio 
projektov, v katerih so tematike, kot na 
primer prilagajanje klime in odpornost 
vode, tesno povezane z raziskavo 
prostora in prostorskim načrtovanjem. 
Njihovi projekti so objavljeni v mnogih 
medijih na mednarodni ravni.
De Urbanisten so bili nosilci rotterdam-
ske strategije za klimatsko prilagoditev. 
Nedavno pa je bil ta biro tudi eden 
od zmagovalcev procesa "Rebuild by 
Design" na območju New Yorka/New 
Jerseyja, ki je imel za cilj projektiranje 
regionalnega protipoplavnega načrta 
za Meadowlands v New Jerseyju. De 
Urbanisten so s projektiranjem in 
izgradnjo vodnega trga v benthemple-
inu v Rotterdamu dejansko naredili 
mednarodno predstavitev. Projekt 
se trenutno razvija na višji ravni in v 
večjem obsegu, saj bo v Rotterdamu 
ustvarjena cela klimatska četrt. (Shemi 
na strani 13)

de urbaniSTen
Jufferstraat 21
3011 XL Rotterdam
Nizozemska
info@urbanisten.nl
www.urbanisten.nl

PREDSTAVITEV

de urbaniSTen

...  možnost preplavitve sistema z dokaj 

onesnaženo vodo, ki ogroža odvodnik, pa 

močno zmanjšana. S postopno ločitvijo 

padavinske vode od komunalne odpadne 

vode preko različnih ukrepov se celoten 

sistem korak za korakom usmerja k boljši 

kvaliteti vode znotraj mesta.

V obdobju med padavinami je trg name-

njen aktivni mladini za šport, igro in druže-

nje. Prvi, plitvejši bazen je namenjen vsem 

na koleščkih ter njihovim opazovalcem. 

Drugi bazen vključuje otok s "torej misliš, 

da lahko plešeš" ploščadjo. Globok (tretji) 

bazen pa je prava športna arena, primerna 

za nogomet, odbojko in košarko, obdana 

s stopniščnimi površinami za sedenje ter 

opazovanje. Na vsaki strani so umeščene 

intimnejše površine za zadrževanje. Načrt 

zasaditve poudarja lepa obstoječa drevesa. 

Okoli njih je zasajena visoka trava in divje 

cvetice, ki so obdane z betonskim okvirjem, 

katerega oblika omogoča sedenje.  ❙

postopek zasnove in gradnje

Tipologijo vodnega 
trga so arhitekti za 
Mednarodni arhitek-
turni bienale rotter-
dam (iabr) "poplava" 
zasnovali leta 2005. 
Nadaljnje raziskave o 
oblikah vodnih trgov so 
izvedli v letih 2006–
2007. Leta 2007 je 
vodni trg postal del 
urbanistične politike 
"Vodni trg Rotterdam 
2". Preliminarna študija 
je bila izvedena v letih 

2008–2009. Leta 
2010 je bila pri 010, 
Rotterdam, izdana 
njihova grafična novela 
"De Urbanisten in 
osupljiv Vodni trg". 
Preliminarna zasnova 
benthemplein trga je 
bila izvedena v letu 
2011. Leta 2012 so 
zasnovali končno uredi-
tev in začeli z gradnjo. 
Uradno odprtje trga 
je bilo 4. decembra 
2013.  ❙

> Območje pred posegom leta 2010 in po posegu leta 2014

> Razgibano okolje za raznolike dejavnosti

korak naprej PROJEKTI
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1 > Prispevna območja prvega, drugega in 
tretjega bazena. Plitkejša bazena sprejmeta 
padavinski odtok s površin v neposredni bližini 
v primeru vsakršnih padavin, globlji bazen pa le 
v primeru ekstremnejših padavin.

2 > Poletni prizor drugega bazena z otokom za 
ples in glasbo ter prijazno zasaditvijo.

3 > Športna arena se ob močnejšem dežju 
napolni z vodo. Zbrana voda odteče v podzemni 
ponikovalni sistem, preko katerega se počasi 
vrne v podtalnico. Nivo podtalne vode se tako 
ohranja, podtalnica pa tudi v sušnih obdobjih 
oskrbuje mestna drevesa in drugo rastlinje ter 
zmanjša vpliv mestnega toplotnega otoka. 

4 > Vodna stena v globlji bazen dovaja 
padavinski odtok z bolj oddaljenih površin.

5 > Pogled na kanal ob dežju. Voda se v bazen 
steka vidno ter z veliko energije.

6 > Padavinska voda v bazen priteka preko 
velikih nerjavnih jeklenih kanalov.
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Spreminjanje vodnega trga
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Textilmacher   
ilienthalallee omogoča dostop do industrijske cone, prav tako 

se lahko pripeljemo do nje po avtocesti a9 München─nürnberg, 

po cesti Heidemannstraße na severu kot tudi preko cestnega 

obroča frankfurter ring na jugu. V zadnjih letih se tu poleg obra-

tov predelovalnih dejavnosti, obrtnikov, reciklažnega dvorišča na-

haja tudi muzejski depo mesta München. 

Na poti k tej zgradbi, ki leži na robu zemljišča, postane njena fasa-

da zelo vpadljiva in razpoznavna že z okoliškega mostu in železni-

ških prog. Ožja struktura zgradbe na pravokotnem tlorisu razvije 

svoje lastnosti z geometrično nagubano fasado in izbočeno tridi-

menzionalno obliko. Upognjene fuge v vertikali še dodatno popa-

čijo kocko. Matirane, gladke površine betona, obarvane s črnimi 

pigmenti železovega oksida, se venomer odzivajo na vse številne 

smeri in okolico. Glede na letni čas in del dneva, vreme ter padec 

l svetlobe fasada vedno močno ali v manjši 

meri spreminja svoj značaj. Z izpostavljeno 

lego na obrobju zemljišča je ta geometrična 

igra z zaporedjem elementov in natančnimi 

robovi hitro razvidna. 

Relief temelji na osnovi kombinacije štirih 

različnih elementov, ki variabilno nastopa-

jo v globini in širini 16 cm. Štirje različni in 

predhodno izdelani moduli zunanjih zidov v 

obliki sendvič panelov in en zmanjšan ter 

odprt tloris brez hierarhije so omogočili iz-

vedbo z nizkimi finančnimi sredstvi. Izziv 

pri izvedbi je bila izdelava ostrih elementov 

brez spojev in por. Da bi jih za vsa    ... 
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V industrijski coni München sever, južno od nekdanjih vzdrževalnih 
delavnic Nemške zveze železnice Freimann in vzhodno od Industrijskega 
parka Euro se nahaja novogradnja proizvodno-poslovne stavbe 
Textilmacher, mladega podjetja tiska in vezenja na blago. 

Fo
to

: M
ic

ha
el

 C
om

pe
ns

is

STRAN  44   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2015   |   LC  T IM



Textilmacher   

Tillich-
architektur 
Tillicharchitektur je 
münchenski arhitekturni 
biro, ki v obdobju 9 
let uresničuje projekte 
različnih obsegov, med 
njimi so tudi nagrajeni. 
V svojih projektih 
ocenjujejo funkcionalnost 
in iščejo enostavne ter 
sofisticirane rešitve.
K zasnovi posameznega 
projekta pristopajo 
z raziskovanjem 
in prekrivanjem 
tradicionalnih in 
inovativnih pogledov. 
Lokacija, program zahtev 
in uporaba inovativnih 
materialov ter trajnostnih 
tehnologij so glavne teme 
v njihovem delu.

kurt Tillich 
dipl. ing. arhitekt
Schwanthalerstrasse 182
80339 München
Nemčija
kt@tillicharchitektur.de
www.tillicharchitektur.de

PREDSTAVITEV



1 2
1 > Prevladujoča barva notranjosti je bela, ki ustvarja minimalno ozadje notranjim dejavnostim.   
2 > Poliran in brušen estrih brez fug v notranjosti.   3 > Temnosiva vrata dopolnjujejo obarvan 
beton, okviri oken so zaradi rahle potisnjenosti navznoter od zunaj komaj vidni.

... nadstropja izdelali identično, so vsa-

kega razporejeno montirali na nivo etaže. 

Na ta način sta oblikovana temelj in stre-

šna konstrukcija, opaž pa se je zmanjšal 

na omenjene štiri module, dva stranska 

in dva sprednja. Vgradnja je bila izvedena 

po natančnem postopku, da bi 6,6 m x 3,9 

m velike elemente prilagodili sosednjim 

ploščam.  

Skupen zidni sestavni del z nosilnim slo-

jem, izolacijo in fasadnim pokrovom je iz-

delan v obratu prefabrikatov s pomočjo ra-

čunalnika in ročnega dela. Transport 6,60 

m x 3,9 m velikih in do 62 cm debelih ter 

do 24 ton težkih elementov je bil izpeljan 

o projekTu

naziv projekTa:
Textilmacher

LokaCija: 
München, Nemčija

arHiTekTura: 
tillicharchitektur

odgovorni arHiTekT: 
Kurt Tillich

STaTika: 
Hemmerlein 
Ingenieurbau GmbH

ogrevanje, 
prezračevanje, 
vodovodne 
inšTaLaCije: 
Ib Schön

energeTSko 
SveTovanje: 
Heinze Enegieberatung

eLekTro inšTaLaCije: 
Elektro Emmer GmbH

požarna varnoST: 
H+L brandschutz

naročnik: 
Die Textilmacher GmbH 
www.textilmacher.com

LeTo izvedbe: 

2013

površina: 

1.135 m2

veLikoST zeMLjišča:

840 m2

s pomočjo nizkega priklopnika. Velike za-

steklitve v takem merilu lepo harmonirajo 

z betonom v finem detajlu.

Konstrukcija iz stebrov in tramov ter trojno 

zasteklitvijo je obkrožena in prekrita z be-

tonskim pokrovom. Prehod med fiksno za-

steklitvijo in nagibnimi okni je izveden s sto-

pničastim steklom ter je na površini opazen 

le kot fuga. Manjše so tudi tekstilne zaščite 

pred soncem. Obloge so ob straneh prikri-

to speljane, brez fuge in spoja širine nad 5 

m. Omejitev na manj visokokakovostnih in 

površinsko pristnih materialov se nadaljuje 

tudi v notranjosti s poliranim in obrušenim 

estrihom brez fug. 

korak naprej PROJEKTI

STRAN  46   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2015   |   LC  T IM



4 > Prerez 
5 > Zunanji pogled
6 > Pritličje

6

4

5

Okenski profili iz macesna, vrata in okenske kljuke iz bleščečega 

poliranega jekla ter skritimi nasadili dosledno nadaljujejo idejo 

stavbe tudi v notranjosti. Protiutež ekspresivni fasadi je ureditev 

notranjih prostorov, ki dopušča možnost izbire proizvodnji in raz-

stavnemu delu.

Proizvodni del se nahaja na dveh nadstropjih, pisarne in razstavni 

del pa se nahajajo v zgornji etaži. Skladišče in tehnika so v kleti. 

Sobe brez stebrov v izmeri 12,5 x 11 m v vseh nadstropjih so fleksi-

bilne in prilagodljive proizvodnemu procesu podjetja.

V energetskem pogledu je poleg trojne zasteklitve in debeline je-

drne izolacije v ospredju rekuperacija odpadne toplote proizvodnih 

strojev. To se s pomočjo toplotnih izmenjevalnikov dovaja v kletne 

toplotne črpalke in naprej preko talnega gretja po celotni stavbi.  ❙
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Zdravstveni              
dom Grosuplje      

Objekt Zdravstvenega doma Grosuplje se nahaja na obrobju mesta Grosuplje 
ob vznožju brinjskega hriba. Zaradi specifične lege obstoječih objektov, 
enostranske možnosti dostopa na parcelo in strmega gozdnatega pobočja 
na severu je nov prizidek zasnovan kot dvoetažna horizontalna lamela, 
umeščena v pobočje na skrajni severovzhodni rob parcele.

STRAN  48   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2015   |   LC  T IM



Zdravstveni              
dom Grosuplje      

i deja umestitve na parcelo je vzpostavitev nove, v veduti nizko 

grajene linije, ki poteka vzporedno s hribom, odgovarja konfigu-

raciji terena in se vizualno spaja z zelenim zaledjem. Taka ume-

stitev novega objekta med obstoječe ustvari novo vhodno dvorišče 

in omogoča vzpostavitev kvalitetnih pogojev za delo zaposlenih in 

prijeten ambient za obiskovalce. 

Postavitev dvoetažnega stavbnega volumna v ježo omogoča "za-

snovo pritličja na dveh nivojih". V objekt je možno vstopati na spo-

dnjem nivoju z jugovzhodne strani, kjer je oblikovan nov pritlični 

povezovalni člen med obstoječima in novim objektom s funkcijo 

glavnega vhoda. Povezovalni vetrolov skupaj s parkovno ureditvijo 

funkcionira kot "sprejemnica" in prostor sprostitve za obiskovalce 

in zaposlene.

Programsko nov objekt ponuja osem splošnih ambulant, labora-

torije in nujno medicinsko pomoč z ostalim spremljevalnim   ...   

> Dostop do sklopa splošnih ambulant v 1. nadstropju je omogočen tudi z vhodom v objekt na 
nivoju 1. nadstropja z zunanjega parkirišča. Pod njim je na nivoju pritličja umeščena tudi podzemna 
garaža. 

o projekTu

naziv projekTa:
Zdravstveni dom Grosuplje

LokaCija: 
Grosuplje

naročnik: 
Občina Grosuplje

prograM: 
Javni, zdravstvo

Tip: 
Novogradnja

arHiTekTura: 
Gužič Trplan arhitekti, d. o. o.

STaTika: 
Spit, d. o. o.

gradbena deLa: 
GIC GRADNJE, d. o. o.

eLekTro inSTaLaCije: 
Winky, d. o. o.

STrojne napeLjave: 
biro Mikroklima, 
Medard Hafner, s. p.

LeTo izvedbe: 

2014

vrednoST projekTa:

3 milijone EUR

veLikoST objekTa:

3.120 m2

veLikoST zeMLjišča:

8.305 m2 
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1 > Situacija
2 > Tloris pritličja
3 > Tloris nadstropja

4 5

1
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...  programom. Na nivoju pritličja je za objekt v ježo umeščena 

tudi podzemna garaža, nad katero se v prvem nadstropju nahaja 

zunanje parkirišče. 

Vsi funkcionalni sklopi so jasno in pregledno organizirani z vzdol-

žnim nizanjem prostorov ob javnem hodniku ter glavnim vertikal-

nim jedrom, umeščenim na sredino objekta. 

Sklop splošnih ambulant se nahaja v 1. nadstropju in lahko funk-

cionira neodvisno od pritličnega dela, kar je omogočeno tudi z 

vhodom v objekt na nivoju 1. nadstropja z zunanjega parkirišča. 

Na jugozahodno, mirnejšo in bolj osončeno stran so orientirani vsi 

ambulantni prostori, vzdolž katerih je čakalnica za obiskovalce, 

omejena s servisnimi kubusi. 

V pritličju so locirani ostali programski sklopi, ki so razporejeni 

glede na zmožnosti dostopov in potrebnih povezav. Programska 

lamela z laboratorijem in nujno medicinsko pomočjo se s prostori 

za paciente odpira na vhodni trg in atrij, vzdolž garaže se nizajo 

servisni prostori. 

Objekt je v arhitekturnem smislu zasnovan dvopartitno. Pritličje 

je zasnovano kot betonski podstavek, na katerem "lebdi razgledni 

paviljon" z značilno fasadno opno iz lesenih in kovinskih vertikal. 

"Paviljon" se odpira na obeh daljših stranicah; na južni strani z raz-

gledom na mesto in na severni strani na gozdni rob. Kot likovno 

ločen volumen dominira nad pritlično vkopano etažo in ustvarja 

novo dominanto v veduti prihajajočega obiskovalca zdravstvenega 

doma.

baza objekta in vsi oporni zidovi zunanje ureditve so izdelani iz 

vidnega betona. Lesene obloge in večje 

steklene površine v javnih delih objekta 

skupaj z zunanjo 

ureditvijo obliku-

jejo transparen-

ten in fluiden jav-

ni prostor. Na ta 

način se zunanji 

in notranji prostor 

novograjenega 

objekta preple-

tata in tvorita kvalitetne ambiente tako za 

obiskovalce kot za zaposlene.  ❙

Pritličje je 
zasnovano 
kot betonski 
podstavek, na 
katerem "lebdi 
razgledni 
paviljon". 

korak naprej PROJEKTI
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gužič Trplan arhitekti 
Mojca gužič Trplan se je rodila leta 1970 v Ljubljani 
in diplomirala leta 1997 na Fakulteti za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani. gregor Trplan se je rodil leta 
1970 v Ljubljani in diplomiral leta 1996 na Fakulteti za 
ahitekturo Univeze v Ljubljani. Po več letih avtorskega 
sodelovanja sta v letu 2006 ustanovila arhitekturni 
biro Gužič Trplan arhitekti s sedežem v Ljubljani. 

V času skupnega sodelovanja sta prejela že več 
nagrad in priznanj na urbanistično-arhitekturnih 
natečajih. 
prvo nagrajeni so bili njuni naslednji projekti: 
• 2005: stanovanjsko naselje Polje 2 v Ljubljani, 

socialna stanovanja, odprti javni natečaj;
• 2006: Pilon center, poslovno-stanovanjski objekt, 

Velenje, vabljeni natečaj;
• 2006: stanovanjsko naselje v Škofji Loki, vabljeni 

javni natečaj;
• 2008: stanovanjsko naselje in dom starejših 

občanov črnuški bajer v Ljubljani, vabljeni natečaj;
• 2011: Prenova hotela Park v Novi Gorici, vabljeni 

natečaj;
• 2013: Center starejših v Izoli, vabljeni javni natečaj.

Pomembnejši izvedeni objekti biroja Gužič Trplan 
arhitekti so Mednarodni mejni prehod Obrežje 
(s Polono Filipič), Hotel Špik v Gozdu - Martuljku, 
Avtobusna postaja Velenje, Objekt Koronarnega 
kluba v Ljubljani in prizidek k zdravstvenemu domu v 
Grosuplju. 

Projektiranje v biroju Gužič Trplan arhitekti temelji 
na racionalno analitičnem pristopu, ki vsako nalogo 
obravnava kot kompleksen prostorski problem. Pri 
tem se razvija estetske, funkcionalne, tehnično in 
ekonomsko smiselne ter inovativne rešitve glede na 
različne pogoje lokacij, programskih nalog in želja 
investitorjev. Tak pristop se uveljavlja ne glede na 
merilo posamezne naloge. biro vidi enak izziv tako v 
manjših interierskih in oblikovalskih projektih, kot pri 
arhitekturnih projektih in urbanističnem planiranju. 
Na ta način se znanje in izkušnje z različnih področij 
oblikovanja prostora dopolnjujejo in nadgrajujejo v 
vedno novih rešitvah.

gužič Trplan arhitekti, d. o. o.
Ciril Metodov trg 15
1000 Ljubljana
gt.arhitekti@siol.net
www.gtarhitekti.si

PREDSTAVITEV

4 > Jugovzhodna stran s povezovalnim členom med obstoječima in novim 
objektom s funkcijo glavnega vhoda.   5 > Baza objekta in vsi oporni 
zidovi zunanje ureditve so izdelani iz vidnega betona.    6 > Povezovalni 
vetrolov skupaj s parkovno ureditvijo funkcionira kot "sprejemnica" in 
prostor sprostitve za obiskovalce in zaposlene.   7 > Ambulantni prostori 
s čakalnico za obiskovalce v prvem nadstropju.

6 7
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ežica je locirana ob obstoječem pokopališču na vznožju strme brežine in meri 70 

m2. Delno je vkopana, s prednjim delom pa se preko steklene drsne stene navezuje na 

vhodno dvorišče. Oblikovanje je organsko in sledi krivuljam obstoječe krajine. Sesta-

vljata jo dve zaviti steni, ki objemata notranji program; zunanja stena je oporni zid, za 

njo se skrivajo pokopališko skladišče, sanitarije in čajna kuhinja. Notranja stena obje-

ma osrednji prostor in se nadaljuje v oporni zid proti dostopni poti. Za njo je tudi pro-

stor za odpadke iz pokopališča. Streha ima lastno krivuljo, ki delno tvori nadstrešek 

v
Poslovitvena       
 vežica v Krašnji

ofiS arhitekti je arhitekturni biro, 
ki sta ga leta 1996 ustanovila Rok 
Oman (1970) in Špela Videčnik 
(1971). Oba sta diplomanta 
ljubljanske Fakultete za arhitekturo 
(1998) in londonske Architectural 
Association (magisterij, 2000). 
Od svojega nastanka je biro prejel 
več prestižnih nagrad, povabljeni pa 
so bili tudi na Arhitekturna bienala 
v benetkah in Pekingu. OFIS deluje 
in komunicira na mednarodni 
ravni ter sodeluje na natečajih in 
arhitekturnih predavanjih širom 
sveta. Nedavno je biro uspešno 
zaključil gradnjo študentskega doma 
v Parizu, potem ko je zmagal na 
natečaju v letu 2008. Drugi večji 
mednarodni projekt je nogometni 
stadion v belorusiji, ki je bil odprt v 
letu 2013.
ofiS je interdisciplinarni biro, 
ki se angažira v širokem razponu 
arhitekturnih projektov, ki se med 
seboj razlikujejo po obsegu in 
programu. Imajo raznolike izkušnje 
s strankami - od privatnega do 
poslovnega sektorja, kot tudi več 
državnih institucij - kar pri delu 
predstavlja različne omejitve pri 
lokacijah, programih in posamičnih 
proračunih. OFIS si prizadeva, da se 
prilagodi specifičnim potrebam in 
značilnostim vsakega posamičnega 
projekta. 
ofiS je biro, ki je prepoznaven 
in nagrajevan še posebno zaradi 
vizualno privlačnih in funkcionalnih 
projektov. V zadnjih letih so bili 
projekti, kot je nogometni stadion 
borisov, izgrajeni in prepoznani 
kot vodilni javni objekti. Slednji je 
prepoznan na svetovni ravni in je 
prejel številna priznanja in nagrade. 
Kot mednarodno podjetje se je 
OFIS arhitekti prvič vzpostavil s 
projektom študentskih domov v 
Parizu v Franciji. Nadalje so projekti 
manjšega obsega in zasebne 
stanovanjske enote prav tako 
prepoznani - tako zaradi vizualnega 
izgleda kot tudi funkcionalnosti. 
Njuna akademska kariera vključuje 
poučevanje na univerzi Harvard. 

ofiS arhitekti, d. o. o. 
Tavčarjeva 2
1000 Ljubljana
ofis@ofis.si
www.ofis.si

ofiS arhitekti

PREDSTAVITEV
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1 > Poslovitvena vežica stoji ob obstoječem pokopališču v vasi Krašnja blizu Ljubljane.   2 > Namesto 
vidnega katoliškega simbola je križ vrezan v streho in s tem tiho vključen v zgradbo.   3 > Zelena ravna 
streha s svojo krivuljo tvori nadstrešek nad dvoriščem in varuje pred soncem in dežjem. Dostop je urejen 
preko klančine.

nad zunanjim dvoriščem. Streha je 

zelena in ravna ter se navezuje na 

travnik proti hribu. Nad osrednjim 

prostorom jo prebada križ, 

ki podnevi dovaja zeni-

talno svetlobo, ponoči pa 

preko integriranih linijskih 

luči osvetljuje prostor in 

hkrati sije proti zunanjosti. 

Uporabljeni materiali so 

preprosti, saj je bil "bud-

get" za izgradnjo skrajno omejen; 

vidni beton, les in enojno steklo.  ❙

o projekTu

LokaCija: 
Krašnja

naročnik: 
Skupnost Krašnja

arHiTekTura: 
Rok Oman
Špela Videčnik
Andrej Gregorič 
Janez Martinčič 
Magdalena Lacka
Katja Aljaž
Martina Lipicer

STaTika: 
Elea IC, Ljubljana

STrojne inSTaLaCije: 
ISP, d. o. o., Kamnik

eLekTro inSTaLaCije: 
Eurolux, d. o. o., Ljubljana

LeTo izvedbe: 

2009
vrednoST projekTa: 

180.000 EUR

površina kraja: 

350 m2

noTranja površina: 

70 m2

oblikovanje 
je organsko 
in sledi 
krivuljam 
obstoječe 
krajine.
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4 > Prerez  5 > Prerez  6 > Streha  7 > Pritličje
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CEMEnTARnA               
        TRBoVljE 
v mirovanje

Letos mineva 139 let od ustanovitve trboveljske cementarne. z apnencem bogata 
nahajališča, bližina železnice in reke Save so bili izvrstni pogoji za proizvodnjo 
cementa. od takrat je trboveljska cementarna prehodila pot nenehnih izboljšav za višjo 
učinkovitost proizvodnje in zniževanje vplivov na okolje ter bila sposobna proizvesti 
slabo polovico cementa za potrebe Slovenije. 
vse do letošnjega februarja, ko je tovarna prejela prepoved nadaljnje proizvodnje 
cementnega klinkerja do pridobitve dokončnega okoljevarstvenega dovoljenja. ob 
dejstvu, da je republika Slovenija o okoljevarstvenem dovoljenju cementarni odločala 
več kot 9 let in da je pot do dokončne pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja po 
odločitvi upravnega sodišča ter odločitvah arSo in Ministrstva za okolje in prostor 
v ponovljenem postopku še dolga, lastnikom ni preostalo nič drugega, kot sprejeti 
odločitev o mirovanju tovarne do dokončne pridobitve dovoljenja. 

TrbovLje CEMENTARNA V MIROVANJE
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irovanje vključuje prestrukturiranje in reor-

ganizacijo družbe z namenom vzpostavitve stroškovno učinkovi-

te organizacije. Z drugimi besedami je, žal, kar 61 od skupno 84 

delavcev postalo dokončno presežnih. Zaradi velike vpetosti podje-

tja v lokalno okolje bodo prizadeta tudi delovna mesta lokalnih par-

tnerjev. Slovenski trg bomo oskrbovali iz mreže tovarn v sosednjih 

državah. Ob tem ne gre zanikati, da državi in lokalni skupnosti za 

to ni mar. Prav nasprotno, oboji so si celo oddahnili, saj so na ce-

mentarno gledali kot na problem; ta je sedaj rešen. 

Kakšen problem? Je rešitev res v tem, da se v Zasavju, danes naj-

bolj obubožanem predelu države, zapre enega zadnjih industrijskih 

podjetij, ki bi lahko uspešno obratovalo še (brez pretiravanja) celo 

stoletje? Podjetje, ki je večinoma zaposlovalo lokalno prebivalstvo 

ter dajalo delo lokalnim dobaviteljem. Podjetje, ki je vedno izpolni-

lo vse obveznosti tako do zaposlenih kot tudi do partnerjev. Tovar-

na, ki je investirala več kot 33 milijonov evrov v modernizacijo, s 

katero je bilo zadoščeno vsem okoljskim standardom in zakonskim 

zahtevam v zvezi z izpusti, ki veljajo v Evropski uniji. Z donacijami, 

sponzorstvi in programom prostovoljstva je podjetje podpiralo ka-

kovostne projekte v lokalni skupnosti in bilo del okolja, iz katerega 

se je v zadnjih dvajsetih letih izselil vsak peti prebivalec, v kate-

rem se stopnja brezposelnosti bliža 25 odstotkom in posledično 

katere prebivalci so eni najstarejših v državi. Podoben trend se 

bo nadaljeval tudi v prihodnje: v Trbovljah, industrijskem ponosu 

nekdanje države, se bo po predvidevanjih v manj kot pol stoletja 

število prebivalcev prepolovilo. Perspektive in delovnih mest ni. 

Od velikih podjetij ni ostalo praktično nikogar. Ni več cementarne, 

termoelektrarne, rudnika, Peka, Strojne tovarne Trbovlje, Ipoza, 

Mehanike, Gradbenega podjetja Zasavje, Iskre, Tovarne pohištva 

Trbovlje ... Med največjimi zaposlovalci so v Trbovljah danes bolni-

šnica, zdravstveni dom, osnovne šole, gimnazija, javno komunalno 

podjetje. Svetle izjeme obstajajo 

tudi v gospodarstvu, a te lahko 

naštejemo na prste ene roke. 

Tudi sosednjim občinam v Zasavju ne gre 

bistveno bolje.

Zasavska regija je med slovenskimi krepko 

zadnja po bruto domačem proizvodu. Ta 

znaša le še približno 60 odstotkov sloven-

skega povprečja in še naprej strmo pada. 

V zadnjih dvajsetih letih se je v primerjavi 

z državnim povprečjem znižal za četrtino. 

In če primerjamo Zasavje še z državami 

Evropske unije, s katerimi se tako radi pri-

merjamo? Po uradnih podatkih gre slabše 

le še vsem petim regijam v bolgariji, petim 

regijam v Romuniji (zahodna in osrednja re-

gija ter bukarešta so Zasavje že prehitele), 

trem od petih madžarskih regij ter dvema 

od šestnajstih poljskih regij. 

Večjih sprememb v zasavski lokalni politiki 

in s tem izboljšanja za lokalne prebivalce in 

podjetnike ni pričakovati. Opozicija je skozi 

leta in številne usluge vladajočih postala 

skriti del vladajoče lokalne elite. Kakšna 

usluga tu in tam in zadeve tečejo dalje. Gre 

nekako tako: njenega sina zaposlimo na 

razvojni agenciji, njegova žena edina izpol-

njuje stroge kriterije za vodenje tega in tega 

zavoda, mož lahko za nas opravi tale posel 

… Tisti redki, ki še volijo, verjamejo praznim 

obljubam, da bo vsak naslednji mandat še 

boljši in da živijo v enem najlepših in najbolj 

razvitih predelov Slovenije. Mlajši bodisi ne 

volijo bodisi so se že odselili. Med tistimi, ki 

bi s svojim znanjem, izkušnjami in tudi po-

vezavami dejansko bili sposobni obrniti gro-

zovit trend, pa ni posameznika, ki bi bil pri-

pravljen reševati tako zabredlo zgodbo. ...                                                                                             

Se Zasavje vrača v čase, kjer 
je že bilo – pred prihodom 
železnice Dunaj–Trst v te 
kraje pred dobrimi 165 leti?

m

Fotografija spodaj
> 13. junij 1962, 
Trbovlje
V teh dneh so odprli 
nove obrate tovarne 
cementa v Trbovljah. 
Modernizirali so 
žičnico za prevoz 
materiala, obnovili 
strojni park s stroji z 
Danske, medtem ko so 
nove cementne mline 
izdelali v ljubljanskem 
Litostroju. Stroje so 
montirali strokovnjaki 
Hidromontaže iz 
Maribora, gradbena 
dela pa je opravilo 
podjetje Ingrad iz 
Celja. Obnovljena 
cementarna je dnevno 
lahko proizvajala 500 
ton cementa. 
(Vir: časnik Večer)

Fotografija zgoraj:
> Po letu 2000 smo 
posodobili tovarno z 
eno najsodobnejših 
odžveplevalnih 
naprav, posodobili 
prašne filtre, zgradili 
NOx reduktor. Zaprli 
smo klinker halo in 
avtomatizirali procese. 
Izgradili smo sistem 
zaprtih hladilnih 
tehnoloških voda in 
sistem za čiščenje 
komunalnih voda ter 
dodali dodatne oljne 
lovilnike za meteorne 
vode. Načrtno smo 
vlagali tudi v lepšo 
podobo cementarne in 
njene okolice.
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zdi se, da za sedanjo ni rešitve. A bi lahko 

bila, in to s pomembno razliko: tehnološke 

izboljšave so vplive industrije bistveno zni-

žale v primerjavi s tistimi izpred več dese-

tletij. Zato bi veljalo biti previdnejši pred 

nasprotovanjem prav vsakemu projektu v 

našem okolju. Kot v primeru cementarne, 

kjer se ne pogovarjamo o tem, kaj prihaja 

iz dimnika, "ker danes ne moremo več ni-

komur verjeti". Ko je tem skeptikom eden 

od nekdanjih ministrov za okolje v želji po 

sobivanju cementarne in njenega okolja 

ponudil, da si sami izberejo inštitucijo, ki bi 

v cementarni izvajala meritve in bi jo celo 

plačalo ministrstvo, so bili proti. Okoljsko 

zavedna lokalna skupnost bi morala takšno 

ponudbo ministrstva zagrabiti z obema ro-

kama. A ti so ponujeno zavrnili, češ da dr-

žava nima denarja za dodatne meritve. A 

je resnica ta, da bi morali tem rezultatom 

verjeti tudi sami in bi s tem izgubili osnovo 

za nenehno nasprotovanje?

In v nasprotovanju Ekokrog naravnost 

blesti. Društvo za zaščito okolja in oko-

ljevarstvo, ki dlje od cementarne, razen 

redkih izjem (izvedenih zaradi higiene in 

poskusa ustvarjanja navidezne okoljske 

... Zakaj besede o lokalni politiki? Ker je zraven medijev in neučin-

kovitih državnih inštitucij odigrala ključno vlogo v teh za cementar-

no nesrečnih letih. Težko je verjeti, da so se iz lokalnih občinskih 

proračunov, ki jih je napajala tudi cementarna, njeni zaposleni 

in njeni dobavitelji, povsem javno financirale odvetniške storitve 

posameznikom v boju proti isti cementarni. Recept je na videz 

enostaven: v svojo politično kampanjo vključiš "skrb za malega 

človeka" in v okolju najdeš "sovraga", proti katerem se boš skupaj 

boril. Glasovi volilcev so zagotovljeni, o postranski škodi za celotno 

skupnost pa nikomur ni mar. Težka industrija, in to še v lasti tuj-

cev, je idealen nasprotnik. Ti "pokvarjeni tujci" pa 

že ne bodo v naših krajih ustvarjali dobička. Dav-

koplačevalski denar torej za odvetnike in dosega-

nje osebnih ciljev enega od krajanov, ki se bori za 

zaprtje podjetja v njegovi bližini. Uradno zato, ker 

želi cementarna uporabljati gorivo, ki ga uporablja-

jo praktično vse cementarne na Zahodu. V Avstriji, 

Švici in Nemčiji to gre, v Zasavju pač ne. 

Lokalni odločevalci vidijo prihodnost Zasavja v 

trajnostnem turizmu in energetski ter kmetijski sa-

mopreskrbi. Vsekakor privlačen model za manjša vaška središča, 

težje oziroma praktično neizvedljivo pa za mesto, kot je Trbovlje, 

ki velja za eno najgosteje naseljenih območij v državi. Veljalo bi 

ponovno razmisliti, če smo se zares pripravljeni odpovedati vsej 

industriji. Evropa je svojo napako že spoznala in aktivno spodbuja 

ponovno industrializacijo. Ta predstavlja temelj, okrog katere se 

razvijajo ostale dejavnosti. Prejšnje generacije so to že znale, a 

Prav je, da obstajajo 
prizadevanja civilnih 
iniciativ za zdravo 
okolje. Tudi zaradi njih 
smo se v Trbovljah 
še dodatno trudili in 
samoiniciativno izvedli 
marsikateri dodatni 
ukrep za nižje vplive 
na okolje.

1 > Trboveljsko cementarno je leta 1875 zgradila Trboveljska premogokopna družba (Trifailer 
Kohlenwerkgeselschaft). Na fotografiji cementarna v začetku 20. stoletja.

1
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objektivnosti?), do danes ni prišlo. Naj bi 

bili s cementarno preveč zaposleni, za vse 

ostalo, torej onesnaževanje individualnih 

kurišč, prometa in druge industrije, prepro-

sto zmanjka časa. Glede na okoliščine bodo 

sedaj imeli čas tudi za kaj drugega. Prepri-

čan sem, da bodo do "svojih" prijaznejši. 

Zaposlene cementarne so brez zadržkov 

javno označevali za izdajalce, jih primerjali 

z nacističnimi voditelji, packali Zasavje z ža-

ljivimi grafiti in se na nizkoten način lotevali 

vseh, ki so si drznili javno izraziti drugačno 

mnenje od njihovega. Cilj je bil jasen: pripe-

ljati posameznika iz cementarne tako da-

leč, da se bo ta na osebne napade odzval s 

tožbo in jim s tem naredil uslugo. Slovenski 

medijski prostor bi ponovno lahko napolni-

li z "okoljskimi aktivisti" in "bojem malega 

človeka z velekapitalom". O sprevrženih de-

janjih aktivistov bi sodil malokdo, prav tako 

so redke obsodbe tovrstnih dejanj v medi-

jih. Živimo v Sloveniji, kjer danes določene 

civilizacijske norme ne veljajo. 

Zdi se, da v teh krajih vsak drugi lokal-

ni dopisnik medija, ki pokriva Slovenijo, 

hkrati opravlja še svoje osebno lokalno 

poslanstvo. To vključuje pisanje zbornikov 

“Od leta 2002 je 
Lafarge investiral 
več kot 33 
milijonov evrov 
v modernizacijo, 
s katero je bilo 
zadoščeno 
vsem okoljskim 
standardom 
in zakonskim 
zahtevam v zvezi 
z izpusti, s ciljem 
zmanjšati vpliv 
cementarne na 
okolje.”

2 > Pogled na upravno zgradbo in zgradbo bazena, v ozadju cementarna.  3 > Enak pogled leta 
1968.

2

3

za lokalne občine ali pa honorarno delo na 

lokalni televiziji. Lahko slednje pripomore k 

objektivnosti novinarjev? Je podpis pogod-

be s takšno lokalno televizijo dejansko nuja 

za podjetje? bi jim takšna pogodba v zame-

no ustvarjala prijazno podobo v zgodbah, 

ki jih ti novinarji pripravljajo za svoje glav-

ne delodajalce? bi bila Lafargeeva zgodba 

drugačna, če bi se v Sloveniji šli to igro? 

Ali bi ostalo enako, z isto mero obširnega 

medijskega poročanja? V zadnjih letih je na 

primer "najbolj vplivni in kredibilni časnik 

v Sloveniji" o Lafargeu v povprečju objavil 

70 člankov letno. Velika večina njih je bila 

negativna. Kako tujemu lastniku razložiti 

takšno medijsko kulturo? 

 

Sicer pa zgodba cementarne ni od včeraj. 

Dejstvo je, da je bilo Zasavje eno glavnih in-

dustrijskih območij v nekdanji državi. čistil-

nih naprav, kakršne premoremo danes, ni 

bilo, zato so podjetja iskala druge načine za 

sanacijo okoljskih težav. Tudi v obliki rent. 

Pred leti so se začele te zniževati in ukinja-

ti, na drugi strani so industrijska podjetja 

intenzivno vlagala v okoljske posodobitve. 

Podjetja so se vprašala: čemu bi plačevali 

rente, če spoštujemo evropsko okoljsko ...                                                                                        
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...  zakonodajo? Pred leti so vodja Eko-

kroga in drugi tožniki vložili tožbe proti 

Cementarni Trbovlje in še trem zasavskim 

industrijskim podjetjem zaradi škode na 

kmetijskih površinah. Lafarge se je kot 

pravni naslednik Cementarne Trbovlje s to-

žniki do danes edini izvensodno poravnal. 

Postopek je bil zaključen v letu 2007, vodji 

Ekokroga je bilo določeno izplačilo v višini 

56.777,11 evra, kar je tudi sprejel. Dejstvo, 

da je sodišče na podlagi strokovnih eksper-

tiz ugotovilo, da je bilo še pred vgraditvijo 

čistilnih naprav obremenjevanje okolja, 

ki ga je povzročala cementarna, bistveno 

manjše od nekaterih drugih podjetij v Za-

savju (ocenjeno zgolj na 3 % celotne odško-

dnine), zelo jasno govori o povsem osebnih 

4 > Industrijska 
pot po cementarni 
je obiskovalcem 
predstavila postopek 
proizvodnje cementa 
in obogatila lokalno 
turistično ponudbo. 
V štirih letih si je na 
ta način cementarno 
ogledalo več kot pet 
tisoč gostov. 
5 > Z rehabilitacijo 
kamnoloma smo 
ozelenili tiste predele 
kamnoloma, na 
katerih smo končali 
s pridobivanjem 
surovine za 
proizvodnjo 
cementa. Do danes 
smo posadili 2.600 
dreves in zgradili 
lastno drevesnico za 
vzgajanje dreves. 
6 > V zadnjih letih 
smo intenzivno 
vlagali v urejanje 
vstopa v Trbovlje 
in ga s tem naredili 
prijaznejšega, tudi s 
pomočjo zmanjšane 
izpostavljenosti 
industrijskega 
objekta.

5

4

in ne okoljskih ciljih napadov na cementarno v zadnjem desetletju. 

Še istega leta je ista oseba vložila še eno odškodninsko tožbo, med 

drugimi ponovno tudi proti cementarni, od katere ponovno zahteva 

denar. Skupaj s sotožniki pa hkrati iz prve tožbe še vedno čaka 

na preko dva milijona evrov odškodnine, ki naj bi jo prejeli zaradi 

onesnaževanja Termoelektrarne Trbovlje. Lahko bi torej rekli, da se 

vse začne in konča pri denarju. 

In za konec še o državi in njenih inštitucijah. V pogovorih s kole-

gi iz Francije in Avstrije spoznaš, kako se njihove države zavedajo 

pomena industrije za celotno gospodarstvo, ki se kaže tudi v nači-

nu vodenja postopkov, kakršno je pridobivanje okoljevarstvenega 

dovoljenja. Pridobitev takšnega dovoljenja je v interesu vseh, saj 

se z njimi industrijske družbe v lokalnih skupnostih dolgoročno 

zavežejo k spoštovanju okoljskih parametrov in vlaganju v zniže-

vanje vplivov na okolje. V Sloveniji pa dobiš občutek, da se išče 

razloge, zakaj takšnih dovoljenj ne izdati. Civilne iniciative, ki lahko 

5 6
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v Sloveniji, tako se zdi, blokirajo prav vse, 

obstajajo tudi na Zahodu. A z bistveno razli-

ko: njihove pravice segajo zgolj tako daleč, 

dokler se ne pričnejo pravice tretjega. 

V primeru cementarne in postopkov brez 

konca in kraja je bila država deležna tudi 

večkratnih opozoril s strani Evropske ko-

misije. Nenehno smo bili priča prelaganju 

odgovornosti. V takšnem poslovnem okolju 

pa nobeno podjetje ne more normalno de-

lovati, kaj šele načrtovati nadaljnje aktivno-

sti in razvoja. Ne čudi dejstvo, da je zadnje 

poročilo Svetovne banke Slovenijo uvrstilo 

na rep lestvice evropskih držav, ki so pri-

vlačne za tuje investitorje. Primer Lafarge 

v Sloveniji je dobro poznan tudi v gospo-

darskih in političnih krogih v Evropi. Kljub 

prijaznemu stališču slovenske vlade, da je 

trdno zavezana močni internacionalizaciji 

in privabljanju tujih neposrednih investicij, 

teh država bodisi ne zna privabiti bodisi od-

ganja še tiste redke, ki so tu. Ministrica te 

vlade je po izdani prepovedi proizvodnje v 

cementarni Trbovlje Evropski komisiji jedr-

nato sporočila, da je za Slovenijo postopek 

7 > Z žganjem surovinske moke v rotacijski 
peči se proizvaja klinker, osnovna surovina za 
izdelavo cementa. Surovinska moka vstopa v 
peč na eni strani ter se zaradi vrtenja in nagiba 
peči pomika proti vse večjim temperaturam na 
primarni strani, kjer je nameščen gorilec.
8 > Pogled na odžeplevalno napravo 
cementarne, z vrednostjo 10 milijonov 
evrov največjo naložbo v ekološko sanacijo 
proizvodnje.

rešen. Namesto da bi vlagali v obstoječe in 

prihodnje investitorje, Slovenija sama zapira 

kakovostna delovna mesta. In ne, te težke 

industrije ne selimo v države tretjega sveta, 

kjer lahko "umazani kapitalisti" počnejo vse, 

kar se jim zljubi – v našem primeru se proi-

zvodnja večinoma seli v razvito Avstrijo, s ka-

tero se radi primerjamo. In za katero bo, tudi 

zaradi takšnih primerov, zaostanek v razvito-

sti v prihodnje le še dodatno naraščal. 

Kljub reorganizaciji svojih dejavnosti v Slo-

veniji se Lafarge zavezuje k nadaljevanju 

oskrbovanja svojih kupcev s svojimi izdelki, storitvami in rešitvami 

preko svoje mreže v regiji. Hvaležni smo za pomoč in razumevanje 

naših partnerjev. Hkrati nas žalosti dejstvo, da so tudi njim težave, 

s kakršnimi se soočamo sami v tej državi, vse prej kot tuje. 

Zaradi opisanega je najhuje tistim mojim kolegom, ki so nič kri-

vi po dolgih letih poštenega dela v cementarni ostali brez služb. 

Mirovanje cementarne Trbovlje sicer pomeni pripravo tovarne na 

morebiten ponovni zagon v prihodnosti; vendar, kako verjetno je to 

glede na okoliščine? če bi bili vi v vlogi lastnika cementarne, kako 

dolgo bi vztrajali sami?  ❙

Avtor: mag. Andrej Sopotnik

7

8

“Slovenija ima v 
Trbovljah eno 
najmodernejših 
cementarn v 
Evropi, a ji ne 
pusti normalno 
delovati v 
poslovnem 
okolju.”
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> Pogled na dolino Save pri 
Trbovljah iz zraka v pozni 
jeseni 2012 
Trbovlje (levo) so največje naselje 
v Zasavju. Ob vstopu v dolino, 
v neposredni bližini železniške 
postaje, stoji cementarna, slaba 
dva kilometra ob Savi navzdol pa 
Termoelektrarna Trbovlje. 
Foto: Matevž Lenarčič



Do 1.200 kg velike vreče za večje 
površine, enostavno z uporabo 
trosilnika za mineralna gnojila. Prilagojena granulacija 
izdelka, s katero ob razsipavanju ne poškodujemo debel in 
hkratno znižanje prašenja. Velike vreče so na voljo na evro 
paletah.

Naravni vir kalcija
za hitro in učinkovito nevtralizacijo tal

Proizvajalec: Apnenec d.o.o., Obrat Zidani Most, Zidani Most 21, 1432 Zidani Most

V Sloveniji je večina najboljših kmetijskih 
zemljišč prekislih, kar je običajno posledica 
gnojenja z mineralnimi gnojili. Rastline 
za rast potrebujejo optimalno kislost 
zemlje, ki omogoča optimalno črpanje 
hranilnih snovi iz tal. Kisla tla imajo slabo 
sestavo in so slab vir pomembnih hranil 
(kalcija, magnezija, fosforja, dušika). 
Priporočljivo je, da kmetje in vrtičkarji 
na takih zemljiščih uporabljajo sredstva 
za nevtralizacijo kislosti, najpogosteje 
narejena na osnovi apnenca.

KAJ JE KALCEVITA?
Je naravna apnenčeva moka, ki nevtralizira preveč 
kisla tla. Ustrezna kislost tal zagotavlja optimalno 
dostopnost hranil, ki jih rastline potrebujejo za rast, 
delovanje koristnih mikroorganizmov in deževnikov ter 
odstranjevanje presežka snovi, ki zavirajo rast. 

POZNATE pH SVOJE ZEMLJE?
Za natančne odmerke Kalcevite je treba poznati pH 
vrednost zemlje. Ob nakupu 5 kilogramskega vedra 
Kalcevita boste prejeli pH trakove, s katerimi boste 
lahko izmerili pH vaše zemlje. 

ZAKAJ JO UPORABLJAMO?
Kalcevita poveča kakovost humusa in posledično 
sproščanje hranil za rastline, nadzira delovanje celic, 
izboljša njihovo čvrstost in je ključna za kakovost 
plodov sadja in vrtnin. Primerna je tudi za uporabo na 
travnatih površinah.
Z nevtraliziranjem kislosti tal izboljšujemo njihovo 
rodnost in s tem tudi naš pridelek. Optimalna preskrba 
tal s kalcijem poveča rast korenin in spodbuja delovanje 
koristnih bakterij, kar povečuje pridelek ter kakovost 
sadja in vrtnin. 

Na voljo v
5-kilogramskih vedrih,
20-kilogramskih vrečah 

in velikih vrečah 
do 1.200 kilogramov

Kalcevita je naravni 
material in je 

primerna tudi za 
ekološko

 kmetovanje

PRIPOROČILA ZA UPORABO
Kalcevito lahko uporabljate skozi celotno leto, saj ni 
agresivna za žive organizme v tleh. Količina sredstva 
za zmanjševanje kislosti je odvisna od vrste rastlin, pH 
vrednosti tal in v določeni meri tudi od vrste tal.  


