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C Tim je doživel prenovo. Dodali smo mu živahnejši tempo. Tako obliki kot vse-
bini. Teme, ki zadevajo naše podjetje z vidika trajnostne gradnje, vam predsta-
vljamo skozi oči strokovnjakov in opazovalcev, v njih pa tudi nakazujemo, kaj 
storiti, da izpolnimo izzive. 
Kot okoljsko in družbeno odgovorno podjetje bomo z vami še vedno govorili o 
okolju, o trajnostnem urbanem načrtovanju, o arhitekturnih sanjah in o naših 
zavezah lokalnim skupnostim, in sicer v dveh glavnih rubrikah z naslovom "Od-
krivamo", ki predstavlja naš pogled na svet, in "Korak naprej", ki se nanaša na 
naše dejavne aktivnosti.
S temami, kot so soočanje z energetskimi izzivi, uporaba betona v trajnostni 
gradnji, kažemo, da trajnostni razvoj ne predstavlja ovire, temveč gonilno silo v 
zagotavljanju usklajene in trajne rasti. 
Prijetno branje vam želim.

HAIMO PRIMAS
generalni direktor 
Lafarge Cement 
Trbovlje
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“Tako kot Skupina Lafarge je
    tudi LC Tim odprt v 
spreminjajoči se svet in 
pripoveduje, kako stopamo v 
      korak z njim”
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V MAju je PReteklO tISOč dnI Od 
zadnje nezgode pri delu v cementarni 
Trbovlje, ki je terjala bolniško odsotnost. 
Dosežek je zelo pomemben, saj je rezultat 
trdega timskega dela zaposlenih v tovarni, 
v katerega je vloženih veliko naporov in 
strokovnih pristopov pri urejanju varnega 
načina izvajanja del.  ❙

V ljubljAnI bO 16. OktObRA 2013 potekal prvi posvet na temo »Beton in trajno-
stna gradnja«. Namen posveta je vzpodbuditi razmislek o možnih prispevkih betona 
kot pomembnega gradbenega materiala v trajnostnih gradbenih pristopih. Tema 
prvega posveta bodo betonska vozišča, o katerih bodo svoje izkušnje predstavili 
priznani strokovnjaki iz tujine, predstavljene pa bodo tudi lokalne izkušnje. Betonska 
vozišča predstavljajo možnosti izboljšanja kvalitete vozišč in s tem tudi kvalitete vo-
žnje, možnosti zmanjševanja poškodb in s tem potreb po vzdrževanju in sanacijah ter 
možnosti zmanjševanja vplivov na okolje, vse v smislu trajnostnega razmišljanja. 
Posvet bo v organizaciji Združenja za beton, Združenja slovenske cementne industrije 
in s podporo Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodar-
ski zbornici Slovenije potekal v dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije. Kotizacije 
ni. Vljudno vabljeni!  ❙

SebAStjAn ledInek In dAMjAn kOVAč 
Iz lAfARge CeMentA StA PRejelA 
enO Od tReH zlAtIH PRIznAnj zA nAj-
bOljše InOVACIje zASAVjA. Priznanje 
sta prejela za optimizacijo proizvodnega 
procesa v Lafargeevem hčerinskem 
podjetju Apnenec do ravni, primerljive z 
najnovejšim trendom mlevskih procesov.
Inovacija je povečala kapacitete mlina za 
23 odstotkov, hkrati pa zmanjšala porabo 
električne energije v tovarni za 25 odstot-
kov, izboljšala je tudi kakovost končnega 
izdelka, zmanjšala vplive na okolje ter 
dodatno izboljšala raven varstva pri delu 
v podjetju.  ❙ 
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Foto desno
> Sodobni objekt za skladiščenje 

in doziranje odpadne plastike v 
cementarni Trbovlje predstavlja del 

investicij v najboljše razpoložljive 
tehnologije, s katerimi se znižujejo 

vplivi na okolje. 

NAPOVED DOGODKA

Posvet 
o betonskih voziščih

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
1000 dnI bRez nezgOde

INOVATIVNOST
zlAtO PRIznAnje
zA nAjbOljšO InOVACIjO 
zASAVjA



Si želite v živo ogledati cementarno Trbovlje? V CeMentARnI SI PRIzAdeVAMO zA OdPRt OdnOS 

z zAInteReSIRAnIMI jAVnOStMI, zato imamo vrata odprta za vse, ki želite obiskati našo tovarno in od blizu spoznati 

proizvodne procese. Posebna ugodnost za šole in fakultete: vsem obiskovalcem bomo v cementarni ponudili tudi brezplačno 

malico, šolam pa pokrili strošek prevoza do cementarne. 

Podrobnejše informacije o načrtovanju obiska so na voljo na       www.lafarge.si
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ODKRIVAMO



PRIMERJALNA TABELA 
MATERIALOV

OdkRIVAMO

Poraba energije na kilogram izdelanega 
materiala (v mega joulih)

Jeklo: 43 MJ/kg

Les: 27 MJ/kg

Opeka: 3 MJ/kg

Beton: <1 MJ/kg

Lafarge SI JE OD SVOJE USTANOVITVE LETA 1833 

VEDNO PRIZADEVAL ZA rast in napredek v skladu 
s spoštovanjem okolja. gospodarno rav-
nanje z viri, rehabilitacija kamnolomov, 
zmanjševanje emisij CO

2
, zaščita in razvoj 

biološke raznolikosti, preprečevanje de-
javnikov, ki bi ogrožali zdravje … SKUPINA JE 

ZAVEZANA K ODGOVORNIM IN INOVATIVNIM REšITVAM ZA IZZIVE 

GRADBENIšTVA V 21. STOLETJU.

emisije CO
2 
na tono izdelanega materiala

Jeklo: 1 do 2 t

Opeka: <1 t

Beton: <0,1 t

Les: -1 t

Vir: WBCSD 

 SPOŠTOVANJE OKOLJA

UKREPI IN ZAVEZE
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ement, voda, agregati … kljub na videz preprosti sestavi je be-

ton v resnici kompleksen material, katerega resnične razsežnosti 

odkrivamo že nekaj let. V preteklosti so na njem delali le empirične 

analize, zdaj pa je predmet znanstvenih raziskav, ki so do teme-

ljev zatresle tradicionalne poglede in prinesle boljše razumevanje 

lastnosti betona ter spodbudile razvoj novih, pogosto revolucionar-

nih zmesi. Glede na izzive trajnostnega gradbeništva lahko beton v 

obdobju, ko so potrebe po stanovanjih, mobilnosti in infrastrukturi 

precejšnje, ponudi mnoge okolju prijazne lastnosti.

Pri Skupini Lafarge smo zavezani družbeno odgovornemu 

pristopu k izzivom. Zanašamo se na svoje bogate izkušnje 

z betonom in bogate podatke, pridobljene pri raziskova-

nju materiala ter formul, razvitih v našem raziskovalnem 

središču z namenom razvijanja uporabnosti izdelka, ki je 

povsem v skladu s potrebami današnjega časa in spoštuje tako 

človeka kot okolje.

Material par excellence
Kot pravi tekoči kamen, zmešan iz naravnih sestavin, vzetih iz ze-

mlje – je beton naraven in trajnosten material par excellence in se 

lahko v celoti reciklira. V primerjavi z drugimi gradbenimi materiali 

sta njegov ogljikov in energijski odtis izjemno nizka (lastni odtis  ...

Beton, 
  ekološki material!

> Cement ima 
v vsakdanjem 
življenju zelo 
pomembno vlogo, 
saj se kot močno 
vezivo uporablja v 
gradbeništvu.

Okoljski vidik je 
izjemno pomemben 
tudi za cementarno 
Lafarge v 
Trbovljah.

c

Za nekatere povsem očitno, za druge presenečenje: beton je ekološki material!
Poleg izjemnih mehanskih lastnosti ima ta naravni material tudi mnoge okolju 
prijazne lastnosti, zaradi katerih je v gradbeništvu 21. stoletja nenadomestljiv.
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 ...  na kg). Glede na to, da je Zemlja prekri-

ta z apnencem, je beton na voljo povsod. To 

je prednost tudi v primeru hitre rasti držav v 

razvoju, kjer so potrebe po zagotavljanju infrastrukture ogromne. 

Ker je cenovno dostopen, je tudi edini material, ki lahko zadovolji 

te potrebe, kar dokazujejo širokopotezni nizkocenovni stanovanj-

ski programi v Južni Afriki, namenjeni reševanju pomanjkanja pri-

mernih stanovanjskih objektov. Ne nazadnje je to material, ki se 

izdeluje lokalno in ga ni treba daleč prevažati. Je inerten in zdravju 

neškodljiv, sploh v primerjavi z nekaterimi 

drugimi gradbenimi materiali (izolacijski 

sistemi, kot so jeklene spojine, steklena 

vlakna in steklena volna, izolacijska pena) 

ali materiali za vodno napeljavo in cevovo-

de. Je 100-odstotno primeren za reciklažo. 

Vsi ti razlogi se pridružujejo odličnim la-

stnostim samega materiala: neprekosljiva 

trpežnost, skoraj izključno naravne sesta-

vine, izjemna mehanska in požarna odpor-

nost ter dobra zvočna izolacija. Tudi analiza 

življenjskega cikla stavb od izdelave mate-

rialov do rušenja kaže na to, da je beton iz-

jemno konkurenčen in energijsko učinkovit 

izdelek. Nobenega dvoma ni, da je beton 

ekološki material!

Najnovejša spoznanja izdelave 
cementa tudi v Sloveniji 
Z vstopom v Skupino Lafarge je trboveljska 

cementarna dobila dostop do najnovejših 

spoznanj s področja izdelave cementa in 

do postopkov ustvarjanja inovativnih in 

kakovostnejših izdelkov, ki zadovoljujejo 

potrebe in pričakovanja kupcev, naprednih 

tehnologij in izboljšav, ki omogočajo bolj 

Beton ponuja mnogo okolju 
prijaznih lastnosti.

konec junija 
so v trboveljski 
cementarni 
pričeli z gradnjo 
četrtega silosa za 
poenostavljeno 
odpremo cementa 
dinamik v razsutem 
stanju s kamioni, 
medtem ko je bilo že 
sedaj mogoče nalagati 
tri vrste cementa 
nepretrgoma 24 ur 
dnevno. Investicija 

Investicija v dodatni odpremni silos

OdPReMA CeMentA POtekA PO ŽeleznICI In CeStI, V 
VRečAH AlI CISteRnAH. zA nOV CeMent dInAMIk kMAlu tudI 
OdPReMnI SIlOS. 

> Proizvodnja cementa v Trbovljah sega v leto 1876, od leta 2002 pa je podjetje del Skupine Lafarge. 

bo predvidoma 
končana septembra. 
Projekt zajema poleg 
gradbenih del tudi 
začasno preusmeritev 
lokalnega prometa na 
področju železniške 
postaje v Trbovljah, 
velik poudarek 
pa je tudi na 
zagotavljanju varnosti 
ljudi, zavarovanju 
gradbišča in varovanju 
infrastrukture. 

Nova investicija ponuja 
priložnost za izboljšavo 
izgleda področja 
nakladalne postaje 
in vključuje prenovo 
nekaterih fasad v 
neposredni bližini 
železniške postaje. 
Celotna investicija je 
ocenjena na 240 tisoč 
evrov, večino del pa 
bodo izvedla lokalna, 
zasavska podjetja.
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okolju prijazno proizvodnjo, in do izkušenj, ki so jih z Lafargeevimi 

strokovnjaki delili arhitekti po vsem svetu.

Družba Lafarge Cement Trbovlje je v tehnološke nadgradnje in 

okoljske izboljšave vložila preko 32 milijonov evrov in danes raz-

polaga z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami (BAT). Rezultati 

vlaganj so vidni. Izpuste žveplovega dioksida smo zmanjšali za več 

kot 97 %, izpuste dušikovih oksidov ter prahu pa za več kot 60 %. 

Vse emisije so bile vedno v zakonsko določenih mejah. 

Okoljski vidik je za Lafarge zelo pomemben tudi pri razvoju izdel-

kov, pri katerem je upoštevan celoten življenjski cikel. Takšen pri-

stop zagotavlja razvoj izdelkov, s katerimi se dolgoročno znižujejo 

izpusti CO
2
. V trboveljski cementarni proizvajamo trenutno pet vrst 

cementa. V spodnjem okvirčku podrobneje predstavljamo letošnjo 

novost. 

V Lafargeu smo prepričani, da se zelena ekonomija ne more zgoditi 

brez zelene industrije, in da ni trajnostnega 

razvoja brez odgovorne industrije, ki se za-

veda svojega socialnega prispevka in vodi 

lastne spremembe.  ❙

“Zelena ekonomija 
se ne more zgoditi 
brez zelene 
industrije.

”

dInAMIk CeMent 

Cement z oznako 
CeM II/b-M (S-l) 
42,5 R je namenjen 
predvsem 
proizvajalcem 
betonske galanterije, 
ki proizvajajo robnike, 
zidake, tlakovce in 
cevi, proizvajalcem 
nezahtevnih betonskih 
elementov, kot so 
temelji in plošče, 
ter v primerih, ko se 
zahteva nekoliko višje 

začetne trdnosti, tudi 
za transportne betone. 
Zaradi njegovih 
lastnosti (krajši čas 
vezave ter visoka 
zgodnja trdnost) 
smo ga poimenovali 
Dinamik. Primeren 
je za uporabo pri 
temperaturah nad 
10°C, pri nižjih 
temperaturah pa 
priporočamo uporabo 
cementa Ekspert ali 

Profi.
V primerjavi s 
cementom Klasik ima 
Dinamik krajši čas 
vezave, višje zgodnje 
trdnosti, hkrati pa 
je svetlejši, kar je 
pomembno predvsem 
pri barvanih končnih 
izdelkih, kjer omogoča 
intenzivnejše barve z 
manj dodanih barvil.
Dinamik cement je 
glede na zahteve 

> Novi cement trboveljske cementarne

standarda SIST 
EN 197-1 mešani 
portlandski cement z 
dodatkom žlindre in 
apnenca, trdnostnega 
razreda 42,5 in 
z visoko zgodnjo 
trdnostjo. Apnenec 
kot dodatek daje 
cementu svetlejšo 
barvo ter nekoliko 
izboljša obdelavnost, 
medtem ko žlindra 
izboljša obdelavnost, 

pretočnost pri 
prečrpavanju ter 
odpornost na 
agresivne vplive.
dinamik cement je 
na voljo v razsutem 
stanju.  ❙

Dodatne informacije 
so na voljo na 
www.lafarge.si, 
oz. po telefonu 
03 56 52 322. 

PRedStAVljAMO nOVI CeMent zA enOStAVne 
PRefAbRICIRAne eleMente
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Kako se soočiti z 
energetskim izzivom?

OdkRIVAMO ENERGETSKI IZZIV

Po ocenah so leta 
1973 potrjene 
rezerve nafte 
zadoščale za 
trideset let porabe. 
Vendar se je poraba 
nafte od leta 2003 
povišala za kar 
150 odstotkov. 
Danes strokovnjaki 
ocenjujejo, da bi 
rezerve zadoščale 
za štirideset let 
potrošnje. Ne 
gre za niz slabih 
preračunavanj! 
Tehnološki 
napredek 
je omogočil 
pridobivanje nekdaj 
nedostopnih 
zalog, na primer 
s črpanjem iz 
globin na odprtem 
morju. Zaradi višjih 
cen je postalo 
dobičkonosno tudi 
črpanje zalog, kar 
se je ob nizki ceni 
za sodček še pred 
leti smatralo za 
predrago. 

Cene energije od 
prejšnjega stoletja 
strmo naraščajo.
Vse večje svetovno 
povpraševanje 
še naprej viša 
cene, kar močno 
obremenjuje stroške 
v industriji. 

OZADJE

Porast stroškov za energijo in omejujoči predpisi, ki določajo ogljikove 
emisije, predstavljajo dvojni izziv za industrijo. Podjetja so v vseh 
sektorjih uvedla politiko optimizacije porabe energije, obenem pa 
nadaljujejo z odkrivanjem alternativnih poti razvoja in raziskav.

vetovna poraba energije, ki jo novona-

stajajoči trgi le še pospešujejo, raste 

navkljub svetovni gospodarski krizi z letno 

stopnjo 3 %. To povzroča napetosti na trgih 

in ključno vpliva na konkurenco v industriji, 

še posebej tisti z veliko potrošnjo energije 

(jeklo, cement, steklo, aluminij, kemikalije, 

rafinerije, papir, ipd.). Stroški energije lahko 

predstavljajo kar 10 do 30 % proizvodnih 

stroškov. Strateško vprašanje se nanaša 

tudi na dobavo predvsem tam, kjer infra-

struktura pogosto ne omogoča zagotovlje-

nega transporta. Če upoštevamo še dej-

stvo, da so podjetja v boju proti klimatskim 

spremembam zavezana zmanjševati oglji-

kove emisije, ne čudi, da si vsi energetsko 

podhranjeni sektorji z različnimi programi 

prizadevajo zmanjšati stroške energije.

Pravi izbor virov energije
Cena premoga, plina, nafte in električne 

energije se je različno spreminjala. Zaradi 

zagotovitve dobave in omejevanja posledic 

cenovnih nihanj so nekatere industrije za-

čele uporabljati več vrst energije. Podjetja, 

ki se borijo za zmanjševanje odvisnosti od 

fosilnih goriv in za zmanjševanje ogljikovih 

emisij, dodajajo med svoj nabor energet-

skih virov tudi obnovljive energije (reciklira-

ne odpadke, biogoriva itn.).

Pri hudi cenovni nestabilnosti je moč zago-

toviti konstantne nabavne cene z izpogaja-

nimi dolgoročnimi pogodbami z dobavitelji. 

Če narava določene industrije to omogo-

ča, lahko sprejmemo določene ukrepe za 

zmanjševanje stroškov: tovarne obratujejo 

samo v času nižje električne tarife, v času 

najvišje tarife so le v pripravljenosti. Isti 

princip se lahko uporabi pri energiji, ki jo 

lahko skladiščimo, zaloge pa nabavljamo v 

času nizkih cen. 

»Manjše prihran-

ke je lahko dose-

či z inteligentnim 

upravljanjem do-

bav,« opaža Em-

manuel Haton, 

direktor za evropske zadeve iz skupine BP, 

»vendar pa je za vso industrijo edina prava 

dolgoročna metoda energetska učinkovi-

tost. Izboljšanje procesov tako, da se pro-

izvede določena količina z manj energije. 

Najcenejša in najmanj onesnažujoča ener-

gija je tista, ki je nismo potrošili.«

 

Optimiziranje procesov
S prilagoditvijo produkcijskih orodij in 

procesov je z leti prišlo do občutnega  ...

''Najcenejša 
in najmanj 
onesnažujoča 
energija je tista, 
ki je nismo 
potrošili.''
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Kako se soočiti z 
energetskim izzivom?

DEJSTVA

do leta 2030 na novih 
trgih pričakujemo 

40 %
večjo porabo energije. 

Približno

80 % 
svetovnih potreb po 
energiji pokrivajo 
neobnovljivi viri. 

V juliju 2008 je cena 
nafte dosegla rekordno 
vrednost 

144,27 
uSd 
na sodček. 

Več kot 

65 % 
emisij toplogrednih 
plinov nastane zaradi 
globalne potrošnje 
energije.

Vir: 
Mednarodna agencija za 
energijo.

> Območje skladiščenja 
riževih luščin, ki jih 
cementarna Arasmeta 
v Indiji uporablja kot 
alternativno gorivo.



"Zmagovalna strategija je 
energetska učinkovitost"

©
 X

XX

je energetsko vprašanje za podjetja danes bolj komple-

ksno, kot je bilo v preteklosti?

Olivier Appert: Nedvomno. Podjetja se soočajo z vse 
bolj kompleksno energetsko sliko, ki jo težko razumejo. 
V industriji namreč niso vajeni oblikovati strategije na 
negotovih temeljih, vendar postaja energetsko vpraša-
nje zanje vse bolj pomembno, saj cena energije narašča, 
razlogov, ki bi nakazovali, da se bo trend iz prejšnjega 
desetletja ustavil, pa ni.

Od kod izvira ta negotovost? 

O. A.: Obstaja več dejavnikov. Fukušima in nesreča na 
naftni ploščadi v Mehiškem zalivu lahko postavita pod 
vprašaj politiko energetike. Vstaje arabske pomladi, 
dogodki v Libiji in drugod lahko izzovejo tveganje za 
destabilizacijo v Severni Afriki in na Bližnjem Vzhodu, 
kjer sta koncentrirani dve tretjini naftnih zalog. Nove 
tehnologije, ki omogočajo pridobivanje plina iz skrilav-
cev in premoga, so spremenile razmere glede energetske 
mešanice. K temu bi dodal še perspektivo o spremembi 
regulative o emisijah ogljika, ki visi kot Demoklejev meč 
nad industrijami, ki trošijo veliko energije. Velik dejav-
nik je tudi negotova deregulacija trga energije.

kakšno strategijo je potrebno spreje-

ti, da bi bili kos tem spremembam? 

O. A.: Podjetja so razvila eks-
pertize pri soočanju s cenovni-
mi nihanji ter razvila orodja za 
dobave po najnižjih cenah. To ima 
lahko za posledico izkoriščanje 
tržnih priložnosti, ki jih prinaša 
deregulacija ali pa nadomestitev 
ene oblike energije z drugo, kot se 
je to zgodilo v ZDA, kjer je imelo 
pridobivanje plina iz skrilavcev 
učinek velikega zadetka.Vendar 
pa je edina prava dolgoročna smer 
delovanja energetska učinkovitost. 
Odgovarja namreč dvema ključ-
nima problemoma, s katerima se 
dejavniki v industriji soočajo: cena 
energije in zagotavljanje dobave. 
Prav tako pa jim energetska učin-
kovitost pomaga, da se pripravijo 
na uveljavitev strožje regulative o 
ogljikovih emisijah. Gre za zma-
govalno strategijo, ker so podjetja 
pozorna na vsako podrobnost pri 
zmanjšanju porabe energije in 
ob tem tudi emisij. To pa je tudi 
recept za izboljšano učinkovitost 
celotnega industrijskega procesa.  ❙

IfP eneRgIeS 
nOuVelleS
IFPEN je javni 
center za inovacije 
in usposabljanje. 
Njegova misija je 
javnim deležnikom in 
industriji zagotavljati 
rešitve pri soočanju z 
izzivi, ki jih prinašajo 
klimatske spremembe, 
energetska 
diverzifikacija in 
upravljanje z vodnimi 
viri. Raziskovalni 
programi in 
strokovnost IFPEN-a 
so mednarodnega 
značaja.

Raziskave centra so 
osredotočene na pet 
strateških prioritet:
obnovljive energije, 
trajnostni viri, 
ekološka produkcija, 
ekološko učinkoviti 
procesi in inovativni 
transport.

> Ploščad za pridobivanje plina iz skrilavcev v Severni Dakoti, 
ZDA. Tovrstni proces pridobivanja ima zelo sporen učinek na okolje 
in v nekaterih državah ostaja prepovedan.
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Tri vprašanja za Olivierja Apperta, 
izvršnega direktorja pri IFP Energies Nouvelles.
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OdkRIVAMO ENERGETSKI IZZIV
Fo

to
: S

hu
tt

er
st

oc
k

...  zmanjšanja porabe energije. V indu-

striji aluminija, na primer, so od leta 1950 

uspeli zmanjšati porabo energije na tono 

izdelka za eno tretjino. Podobno velja za 

proizvodnjo železa in jekla, kjer je raciona-

lizacija procesov privedla do pomembnih 

rezultatov. »Z izboljšanjem proizvodnih me-

tod, povečanjem reciklaže in prilagoditvijo 

procesov smo v obdobju od 1990 do 2005 

uspeli zmanjšati emisije CO
2
 za proizvede-

no tono litega železa za 18 %,« pravi Em-

manuel Rodriguez, generalni direktor za 

energijo  Arcelor-Mittal.

Podobno je v rafinerijah nafte, kjer energija 

predstavlja tretjino stroškov. Naftne druž-

be, ki poslujejo v Evropi, so uspešno ohrani-

le svojo konkurenčnost kljub restriktivnejši 

regulativi. »Čeprav so najsodobnejše indu-

strijske naprave pogosto najbolj učinkovite, 

pa so evropske rafinerije med najboljšimi 

na svetu ne glede na to, da niso najnovej-

še,« izpostavlja Emmanuel Haton.

»V svetu industrije za predelavo surovin 

so veliki tehnološki preboji redki,« poudar-

ja Thierry Berthoud, direktor področja za 

energijo in podnebje pri World Business 

Council for Sustainable Development (WB-

CSD). Enako mnenje ima Denis Petit-Maire, 

mednarodni tehnični direktor pri Saint 

Gobain Glass, industrijskem sektorju, v 

katerem energija predstavlja četrtino proi-

zvodnih stroškov: »Vse od osemdesetih let 

imamo strukturo za raziskave in razvoj z 

nalogo, da odkrije veliko rešitev, ki nam bo 

prinesla desetletno prednost pred konku-

renco. Tudi trideset let kasneje je prav poli-

tika stalnih izboljšav tista, ki je zaslužna za 

približno 25-odstotno znižanje porabe ener-

gije. A še vedno nadaljujemo z investicijami 

v raziskave in razvoj v upanju, da dosežemo 

tehnološki preboj.«

Tehnološki napredek v prihodnosti
Zahvaljujoč evropskemu raziskovalnemu 

programu, ki ga je 48 družb in organizacij 

jeklarske industrije spravilo v pogon pred 

desetimi leti, se to upanje utegne uresni-

čiti v sektorju proizvodnje jekla. Projekt z 

imenom ULCOS (Ultra-Low Carbon Dioxide 

Steelmaking ali proizvodnja jekla z izje-

mno nizkim ogljikovim dioksidom) si je za 

cilj zastavil zmanjšanje ogljikovih emisij 

za najmanj 50 %. Prve in-

dustrijske rabe inovacij iz 

tega projekta se bodo ver-

jetno pojavile v 2016. letu 

in naj bi revolucionalizirale celo produkcij-

sko verigo.

»Edina opcija, ki jo imamo, je ta, da zmanjša-

mo odvisnost od fosilnih energij, predvsem 

od nafte in plina,« trdi Jean-Paul Bouttes, 

vodja Strategij in perspektiv v skupini EDF, 

»ne toliko iz razloga fizičnega pomanjkanja, 

saj viri obstajajo, temveč zaradi geopolitič-

nih, ekonomskih in okoljskih razlogov. V 

tem smislu predstavlja elektrika učinkovit 

prenos energije, saj jo lahko proizvajamo 

iz velikega števila različnih primarnih virov 

energije.« Elektrika lahko omogoči zadovo-

ljitev vidikov zagotavljanja dobave, konku-

renčnosti in klime, če uporabimo primerne 

tehnologije, predvsem v državah v razvoju. 

Hidroelektrika, obalne vetrnice in nuklear-

ke ne izpuščajo CO2
. številne perspektivne 

tehnologije, kot so vetrne elektrarne na 

morju in solarna energija, se morajo uvelja-

viti. Vse te rešitve v kombinaciji s tehnologi-

jami zajema ogljika in seveda izboljšavami 

pri energijski učinkovitosti nam obetajo bolj 

čisto in bolj vzdržno prihodnost.  ❙

''Ne glede na to, za kateri industrijski 
sektor gre, je napredek pogosto 
rezultat izboljševanja obstoječih orodij, 
procesov in načinov delovanja.'' 
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energija je vse 
dražja, fosilnih goriv 
je vse manj, ogljikove 
emisije se zvišujejo. 
Zaradi navedenega 
so Lafargeevi tehnični 
timi začeli raziskovati 
možnosti alternativnih 
goriv.
zastavljeni cilj je bil, 
da se konvencionalni 
energetski viri v 
proizvodnem procesu 
nadomestijo z 
odpadki. Skupina 
je do sedaj izvršila 

lAfARge je SPRejel AMbICIOzen PROgRAM zA PRetVORbO 
OdPAdkOV V VIR eneRgIje

Iskanje alternativ 
veliko iniciativ za 
sežig rabljenih gum, 
odpadnega blata, 
topil, rabljenega olja, 
biomase in različni vrst 
industrijskih odpadkov 
kot nadomestkov za 
naravni plin in premog 
v svojih pečeh. 
Septembra 2011 so 
odpadki pokrivali 
15 % energetskih 
potreb v Skupini, 
leta 2010 je bil ta 
delež 11,7-odstotni. Z 
namenom nadaljnjega 

napredka je Skupina 
ustanovila posebno 
enoto, ki se posveča 
industrijsko-ekološkim 
strategijam. Ta 
bo odgovorna za 
zajem ter dobavo 
alternativnih goriv 
na različne lokacije. 
Lafarge pri tovrstnih 
projektih sodeluje 
tudi z WWF, s katerim 
raziskuje izvedbo 
proizvodnje biogoriva v 
Kanadi.  ❙

> Lafargeeve tovarne s celega sveta vsako 
leto kot alternativno gorivo porabijo 2,7 
milijona ton odpadkov in biomase.

Energija predstavlja 
približno 

30 %
proizvodnega 
stroška cementa. 

94 % 
energije, ki jo Skupina 
potroši, je uporabljene 
pri proizvodnji 
cementa.
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Lafarge uresničuje načela industrijske ekologije, in sicer na način, da odpadni material 
drugih proizvajalcev lokalne skupnosti in gospodinjstev pretvarja v energijo in s tem 
odraža svojo zavezanost trajnostnemu razvoju.

Raba alternativnih goriv kot 
pomembno orodje 
industrijske ekologije 

ljudje smo skladno z novimi odkritji in teh-
nologijami postali razvajeni: zgolj s pritiskom 
na stikalo osvetlimo prostor, zaženemo pral-
ni stroj ali ogrejemo in ohladimo hišo. V svoji 
lagodnosti radi pozabimo, da tisto, kar nam 
prihrani čas in energijo, izčrpava naravo. Zalo-
ge fosilnih goriv v naravi izginjajo, še večji glo-
balni problem pa predstavljajo naraščajoči in-
dustrijski in gospodinjski odpadki. Ste vedeli, 
da povprečni Slovenec proizvede kar 411 kg 
komunalnih odpadkov letno, od tega pa kar 
238 kg konča na odlagališčih. Za primerjavo: 

povprečni Nemec, Danec in Nizozemec letno 
odloži zgolj 5 kilogramov odpadkov na odlaga-
lišče. K temu jih vzpodbuja tudi Evropska uni-
ja, ki želi s svežnjem priporočil industrijskim 
podjetjem, naj v svojem proizvodnem procesu 
uporabljajo alternativna goriva, omejiti izpu-
ste toplogrednih plinov v ozračje in zmanjšati 
količino še uporabnih odpadkov, odloženih v 
okolje. Cilj naj bi sprva dosegli tako, da bi do 
leta 2020 industrijski proizvajalci pridobili 20 
odstotkov energije iz obnovljivih virov.
Ob tem je seveda pomembno vedeti, da niso 

dRuge PRednOStI 
AlteRnAtIVnIH 
gORIV 
Odpadki, ki niso več 
primerni za snovno 
izrabo, postanejo s 
predelavo vir energije. 
Predelava odpadkov 
prinaša priložnosti 
za nova delovna 
mesta v celotni verigi 
ravnanja z odpadki. 
Znižujejo se okoljski 
vplivi cementarn na 
okolje. Tehnologija 
sosežiga je varna in 
učinkovita, alternativni 
viri energije so cenejši, 
kar omogoča večjo 
konkurenčnost. 
Ker se znižujejo 
stroški celovitega 
upravljanja z odpadki, 
lahko pričakujemo 
tudi cenejši odvoz 
odpadkov za 
gospodinjstva.
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vsi odpadki primerni kot obnovljivi viri. Upo-
rabni odpadki se namreč zbirajo v procesih 
vzorčenja in analize, načini ravnanja njiho-
ve predelave pa so natančno opredeljeni s 
predpisi. V proizvodnji cementa lahko fosilna 
goriva nadomestijo le tista alternativna gori-
va, ki so skrbno predelana, atestirana in cer-
tificirana. Tako smo lahko prepričani, da kot 
alternativno gorivo uporabljamo odpadke, ki 
ne bodo spremenili sestave in kakovosti ce-
menta ter – kar je enako pomembno – nimajo 
negativnega vpliva na okolje ter zdravje ljudi. 
številne študije neodvisnih laboratorijev in 
uradnih agencij po svetu so dokazale, da se 
pri proizvodnji visokokakovostnega cementa, 
ki poteka pri izjemno visokih konstantnih tem-
peraturah, odpadne sestavine, ki jih uporabi-
mo kot alternativno gorivo, povsem izničijo. 
Takšna goriva uporabljajo v vseh sodobnih 
cementarnah v zahodnem svetu, v cementar-
ni Anhovo, dve leti so se uporabljala že tudi 
v Trbovljah. V tem obdobju smo v trboveljski 
cementarni uporabili gorivo iz odpadne plasti-
ke, odpadnih olj in izrabljenih gum. Lahko po-
trdimo, da smo pri sosežigu teh goriv izmerili 
nižje emisije CO

2
, SO

2
 in NO

x
, kot pri uporabi 

običajnih, fosilnih goriv. Da smo lahko začeli 
uporabljati našteta alternativna goriva, smo 
morali trboveljsko cementarno posodobiti z 

najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, v 
kar smo investirali preko 30 milijonov evrov. 
Dodatna 2 milijona evrov pa smo vložili še v 
napravo za doziranje in skladiščenje alterna-
tivnih goriv.
Celostno obvladovanje tehnologij omogoča 
Lafargeu uresničevati načela industrijske eko-
logije, in sicer na način, da odpadni material 
drugih proizvajalcev lokalne skupnosti in go-
spodinjstev pretvarja v energijo, s tem pa od-
raža svojo zavezanost trajnostnemu razvoju.  ❙

> V letu 2010 je 84 % cementarn Skupine 
Lafarge uporabljalo alternativna goriva, 
zaradi česar je Skupina uspela zmanjšati 
neto toplogredne izpuste na tono cementa 
za 21,7 %. Največji delež alternativnih goriv 
je uporabljala cementarna v Avstriji, več 
kot 80 %.

Avstrija se je zgodaj soočila z 
odpadki? 
Odlaganje neobdelanih odpadkov 
smo prepovedali leta 2004 in 
poiskali druge rešitve: zgradili 
sežigalnice ter povečali porabo 
goriva v obstoječih industrijskih 
objektih. Okoli 1.665 milijona ton 
odpadkov sežgemo v sežigalnicah. 
Papirna industrija je lani uporabila 
897 tisoč, cementarne 397 tisoč 

Vaše dosedanje izkušnje?
Smo prva gospodarska družba 
v Sloveniji, ki je kot način 
energijske izrabe trdnih odpadkov 
uvedla proizvodnjo trdnih goriv 
iz nenevarnih odpadkov. Gre za 
produkt kvalitetnega trdnega 
goriva SRF (Solid Recovered Fuel), 
kjer v postopku proizvodnje s 
predpisanimi recepturami mešanja 
odpadnih materialov dosežemo 
želene kemijske, fizikalne in 

ROlAnd POMbeRgeR, 
avstrijski strokovnjak za 
gospodarjenje z odpadki

juRe fIšeR,
direktor družbe Gorenje Surovina

nAšA SOgOVORnIkA StA SPRegOVORIlA O StROgO RegulIRAneM POdROčju PRedelAVe 
OdPAdkOV V SlOVenIjI In O IzkušnjAH uPORAbe PRedelAnIH OdPAdkOV V AVStRIjI.

Avstrija kot odličen 
primer  

Sodobni center za 
predelavo odpadkov 

ton odpadkov. S tem so pokrile 
65 % potreb po energentih. 
Cementarna Retznei kot vodilna je 
pokrila že 82 % teh potreb. 
kako smo Slovenci primerljivi z 
evropo?
Ste nekje na sredini in na dobri 
poti, da zmanjšate zaostanek v 
gospodarjenju z odpadki. Povečati 
bi morali uporabo energije iz 
odpadkov, npr. s proizvodnjo RDF in 
energetsko predelavo v cementnih 
pečeh.
Slovenci kažejo do tega odpor.
Dejanska sestava odpadkov in tudi 
samo delovanje sežigalnice sta za 
večino državljanov skrivnost. Pred 
približno 15 leti je bil tudi v Avstriji 
zelo močan odpor proti sežiganju 
odpadkov v klasičnih sežigalnicah 
in cementarnah. Prebivalci so bili 
prestrašeni, mediji so predvidevali 
velike zdravstvene težave. Dejstvo 
pa je, da zdaj sistem uporablja 
odpadke brez nevarnih posledic. V 
zadnjih desetih letih se je namreč 
pokazalo, da so bili prvotni strahovi 
neutemeljeni in da težav ni.

Vir: Finance

energijske lastnosti.
kako nadzorujete kakovost 
vhodnih materialov?
Naš produkt trdnega goriva je 
strogo nadzorovan s stalnimi 
laboratorijskimi analizami 
kovinskega in nekovinskega dela 
vhodnih odpadnih materialov ter 
produkta trdnega goriva. Povzeli 
smo standarde RAL nemškega 
združenja proizvajalcev in 
uporabnikov alternativnih goriv s 
sedežem v Münstru.
kako poteka delo vašega 
laboratorija?
Izvajamo postopke za zagotavljanje 
kakovosti trdnega goriva iz 
odpadkov (v skladu s SIST TS CEN/ 
TS 15359 in ostalih standardov), 
držimo se zahtev proizvodnega 
procesa in odjemalcev. Večino 
preizkusov izvedemo sami, končna 
poročila pa izdelajo akreditirani 
pogodbeni laboratoriji.

Vir: Naše cajtnge

 ❛
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❛
zdA
Moč muralne 
umetnosti 

Muralizem je že 
več kot dvajset let 
del philadelphijske 
kulturne identitete, ki 
ga navdihuje mehiško 
umetniško gibanje 
iz zgodnjih dvajsetih 
let prejšnjega 
stoletja. Največji javni 
umetniški program v 
ZDA, imenovan Mural 
Arts Program, se 
posveča prav muralni 
kulturi, sprožila pa 
ga je umetnica Jane 
Golden leta 1984. 
Danes program vabi 
izkušene umetnike 
kot tudi začetnike, 
da slikajo freske na 
zidove mesta.
Začetni cilji programa 
so bili pospeševanje 
dialoga med 
prebivalci, spodbujanje 
ljudi, da olepšajo 
svoje okolje, in 
preprečevanje nasilja 
med mladimi. Uspeh 
je bil tako velik, da so 
ga finančno podprle 
tudi mestne oblasti. 
Danes približno 3000 
fresk krasi zidove 
mesta, ki je bilo nekoč 
poznano po grafitih in 
kriminalu. Poslikave so 
mestu in prebivalcem 
v ponos. Simbolika zidov

Brazgotine antičnih konfliktov, ostanki hladne vojne ali prepreka za 
širitev terorizma in emigracije – zidovi prepredajo planet. Z leti je 
njihova kulturna in umetniška simbolika presegla osnovni namen zidu 
izolirati oziroma izločiti ljudi.
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idovi so vedno predstavljali stalnico v človeški civilizaciji, od 

limesa, ki je izrisoval rimski imperij, do Maginotove črte, od 

srednjeveških obzidij do Velikega kitajskega zidu. Skozi vso 

zgodovino so se gradila velika zidovja, ki niso le pustila pečat na 

pokrajini, temveč tudi v kolektivnem spominu. Zidovi sodobnega 

sveta včasih poosebljajo meje in kažejo na človeško nesposobnost 

reševanja konfliktov. Takšen primer predstavlja zid, ki ga je Kuvajt 

zgradil vzdolž svoje celotne meje z Irakom. Vendar pa vsi zidovi ne 

označujejo držav, ločujejo lahko tudi regije, mesta in celo soseske. 

Berlinski zid je 30 let ločeval državljane sovjetskega bloka od Za-

hodnih državljanov. Zid v Nikoziji na Cipru ločuje turške od grških 

območij v prestolnici že od leta 1974. Podobno se katoliki in pro-

testantje v severnoirskem Belfastu »konfrontirajo« preko ločitvenih 

zidov. Z gradnjo t. i. 'linij miru' obe skupnosti še naprej nadaljujeta 

s filozofijo segregacije, čeprav je uradno konflikt končan in so tero-

risti odložili orožje. Zid ločuje žrtve državljanske vojne na lojaliste 

in republikance celo na mestnem pokopališču. Anketa iz leta 2008 

kaže, da si 60 % prebivalstva želi odpravo zidov, vendar pa si to 

znajo predstavljati šele v daljni prihodnosti.

Umetniški izraz
Zidovi, ki nekatere ljudi ohranjajo notri, druge pa zunaj, imajo dvoj-

ni namen. Vse oblike preprečevanja spodbujajo tudi kršitve in tako 

tudi zidovi navdihujejo ljudi, da jih 'spodjedajo'. Nekateri ljudje v 

iskanju boljšega življenja zberejo pogum in jih preskočijo. Drugi da-

jejo glas svobodi izražanja na površinah, ki omejujejo njihovo svo-

bodo. 155 kilometrov berlinskega zidu je bilo popisanih in prekritih 

z grafiti. Podobno je v Belfastu, kjer so zidovi postali platno za izra-

žanje protesta in kreativnosti. 1400 fresk je tako postalo mestna 

značilnost in integralni del urbane pokrajine na enak način, kot 

je že davno odstranjeni berlinski zid predmet kulturne dediščine 

ponovno združene Nemčije. 

Daleč od Evrope so umetniki in anonimni predstavniki javnosti na 

zidu med Izraelom in Zahodnim bregom zavzeli kilometre praznih 

površin. Britanski ulični umetnik Banksy, močno spolitiziran in slo-

vit po svojih socialno ozaveščenih in subverzivnih grafitih, je leta 

2005 izdelal devet slik, ki slavijo svobodo: 

prikazujejo otroke, ki gradijo peščene gra-

dove, fiktivne pokrajine, deklico, ki jo dvi-

gnejo v zrak baloni. V letu 2007 je fotograf 

JR postavil neuradno razstavo 'Face2Face' 

(iz oči v oči), ki sestoji iz ogromnih portretov 

Izraelcev in Palestincev postavljeni iz oči v 

oči na obeh straneh varnostne pregrade. 

Portreti so začasno spremenili 'zid sramote' 

v poziv za spravo.

Spomin in solidarnost
Nekateri zidovi so prestali stoletja in s ča-

som pridobili univerzalen simboličen po-

men. Eden najbolj ikoničnih svetih zidov 

je Zid žalovanja v Jeruzalemu, ki Judom 

predstavlja mesto molitve in meditacije. 

Obenem podpira ploščad s Kupolo na skali 

(Dome of the Rock) in mošejo Al Aqsa, ki 

je tretji najsvetejši kraj Islama, za Meko in 

Medino. Zid komunardov v Parizu je bil v 

času vstaje pariške komune prizorišče kr-

vavih masakrov. Tudi ta je postal zbirališče 

in simbol boja za svobodo. Tudi novejši zi-

dovi so lahko narejeni s komemorativno di-

menzijo. Primer je spomenik v Caenu v Nor-

mandiji v bližini obale, kjer so se zavezniki 

izkrcali na dan 

D, in spomenik 

Shoah v Parizu. 

Kot da bi po-

konci postavili 

strani zgodovi-

ne, tako ti zido-

vi omogočajo obiskovalcem, da se ustavijo 

ob njih ali preberejo sporočila upanja: ime-

na žrtev holokavsta in, v drugem primeru, 

citat.                                                           ...

Leta 2007 
je francoski 
fotograf JR 'zid 
sramote' začasno 
spremenil v 
poziv za spravo.

z

kItAjSkA
največji vseh zidov 

Veliki kitajski zid ostaja še danes 
največja svetovna utrdba tako 
po dolžini kot površini. Zid je 
bil namenjen obrambi severne 
meje in se s svojimi približno 
6700 kilometri razteza od meje 
s Severno Korejo do puščave 
Gobi. širina variira med petimi 

❛
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in sedmimi metri, višina pa med 
šestimi in osmimi metri. Tudi čas, 
ki je bil porabljen za izgradnjo zidu, 
se meri v obsežnih dimenzijah, saj 
so ga začeli graditi v 3. stoletju 
pred našim štetjem, končali pa šele 
v 17. stoletju. V tem obdobju naj 
bi umrlo deset milijonov delavcev, 
ki so pokopani blizu zidu, tako 
da zid predstavlja tudi največje 
pokopališče na svetu.
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... Podoben opomin predstavlja spomin-

ska freska v čast prvaka obubožanih Abbe-

ja Pierrja, ki je bila inavgurirana v začetku 

leta 2011 v Parizu. Opominja na težave 

brezdomcev. Tekst slavnega radijskega po-

ziva med hudo zimo 1954. leta je odtisnjen 

na zid v taki obliki, da oblikuje portret tega 

karizmatičnega aktivista. Fresko sta naro-

čila pariški mestni svet in Fundacija Abbe 

Pierre, izvedel pa jo je umetnik JonOne. 

Fundacija je v Marseillesu leta 2009 zača-

sno postavila 'zid solidarnosti', na katerega 

so pritrdili 120 poštnih nabiralnikov in tako 

simbolično zagotovili naslov za tiste, ki so 

brez doma.

Odprava brezbrižnosti
Izpostavljenost naredi iz zidov popoln medij za umetnike, mesto za 

dialog, dostopen vsem. Eden takih je 'Ljubim te: zid', ki se nahaja v 

parku nedaleč od pariškega Place des Abbesses. Kaligrafka Claire 

Kito je na 40 m2 emajliranega lavinega kamna izpisala sporočilo 'Lju-

bim te' v 311 jezikih in dialektih. Liric Frederic Baron je vse te pisne 

oblike zbiral mnogo let, da bi iz takšnega zidu, obdanega z zelenjem, 

ljudem naredil mesto za sanje in čustva. Najsi so bili zidovi narejeni iz 

zemlje, lesa, pločevine, bodeče žice ali betona, so vedno imeli močan 

učinek na ljudi, ki so živeli ob njih. Poizkusi pobega pred njimi tudi 

nas opozarjajo na nevidne zidove sovraštva in nevednosti, ki so sicer 

manj otipljivi, a so prav tako resnični in jih je potrebno porušiti. Najbolj 

slaven med njimi je 'železna zavesa', ki je za svoj propad potreboval 

štirideset let.  ❙

Desna stran 
> Stanovanjska 

stolpiča Absolute 
Towers v kraju 
Mississauga pri 

Torontu sta visoka 
170 in 150 metrov. 
Ovalna nadstropja 

so postopno 
rotirana, kar daje 

obema zgradbama 
zaobljen in 

zakrivljen izgled.

> Berlinski zid, popisan in prekrit z grafiti, v celotni dolžini 155 kilometrov.
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❛AnglIjA
kako je Hadrijanov 
zid omogočil 
naselitev tujcev
gradnja zidu se je začela 
leta 122 n. št. po naročilu 
imperatorja Hadrijana, ki je 
želel zaščititi imperij pred napadi 
plemen iz Kaledonije (današnje 
škotske). Zid, dolg 120 km, se 
razteza od izliva Solway Firth do 
mesta Newcastle-upon-Tyne. V 
začetku 5. st. je zaradi upada 

rimskega imperija vse več mož 
garnizije zapuščalo svoja mesta in 
se naseljevalo v okolici kot preprosti 
kmetje. Proti vsem pričakovanjem je 
zid tako pomagal tujcem, da so se 
integrirali v lokalno prebivalstvo.

❛fRAnCIjA
zid za mir povzroči 
nesoglasja
zid sta zasnovala umetnica Clara 
Halter in arhitekt jean-Michel 

Wilmotte. Na njem je izpisana 
beseda 'Mir' v 49 jezikih. Čeprav je 
bil leta 2009 postavljen pred Ecole 
Militaire na pariškem trgu Champ-
de-Mars kot začasna skulptura 
v čast milenijskih proslav, še 
deset let pozneje vztraja na istem 
mestu in je v veliko nezadovoljstvo 
nasprotnikom, ki zavračajo njegovo 
lokacijo, legalnost in celo umetniško 
vrednost. Kar je ironično, če 
upoštevamo, da ga je navdahnil 
jeruzalemski zid žalovanja in 
predstavlja zbirališče zagovornikov 
človekovih pravic.

❛kORejA
zaščita za ptice 
selivke
zadnji ostanek hladne vojne - 
demilitarizirana cona, ki po 38. 
vzporedniku deli Korejski polotok 
na dva dela - predstavlja tragično 
realnost za ljudi, ki živijo v dveh 
deželah. Je pa kljub prisotnosti 
neštetih min pravi blagoslov za 
ptice selivke. Tisoče čapelj in 
žerjavov se zbere na nikogaršnji 
zemlji, kjer vsako leto preživijo zimo.
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KORAK
NAPREJ



DEJSTVA

kORAk nAPRej

NA KRATKO

Gradnja v grobem 
predstavlja 

40 % 
potreb po energiji in

30 % 
emisij toplogrednih 
plinov.

fRAnCOSkA tOPlOtnA RegulAtIVA (Rt)

Vse francoske zakonske zahteve, s katerimi želi država 
omejiti porabo energije v novih zgradbah.

bbC-effIneRgIe

(''bâtiment basse consommation'' 
= zgradba z nizko porabo)

francoska označba za energetsko učinkovitost, ki je 
bila uvedena s »toplotno« regulativo Rt 2005, določa 

porabo primarne energije, nižjo od 50 kWh za ogrevanje 
in hlajenje zraka, ogrevanje vode, dodatne naprave 
in osvetlitev na kvadratni meter letno. Meja, ki je z 

regulativo Rt 2012, stopila v veljavo 1. januarja 2013.

HQe®

(High environmental Quality = visoka okoljska 
kakovost)

 Prostovoljna metoda za kakovost okoljskega 
upravljanja pri gradnji in obnovi.

leed®

(leadership in energy and environmental design = 
vodenje pri energiji in okoljskem načrtovanju)

Severnoameriški certifikat visoke okoljske kakovosti in 
visoke energetske učinkovitosti zgradb, ki se uporablja 

v več kot 70 državah.

Lafarge. LAFARGE NAMENJA  2/3 RAZISKOVALNEGA 

PRORAČUNA ZA TRAJNOSTNO GRADNJO. CILJ SKUPINE, DA 

PRISPEVA K  500 eneRgIjSkO učInkOVItIM 
gRAdbenIM PROjektOM V FRANCIJI IN DRUGIH 

DEŽELAH. TER RAZVOJU  10 VRSt IzdelkOV IN 

INOVATIVNIH REšITEV do leta 2015. V KONTEKSTU 

TRAJNOSTNIH AMBICIJ DO 2020 SE JE LAFARGE OBVEZAL, DA BO 

zmanjšal emisije CO
2

 NA TONO PROIZVEDENEGA 

CEMENTA ZA  33 % GLEDE NA STOPNJE V LETU 1990. 

85 % 
emisij toplogrednih 
plinov zgradbe se nanaša 
na njeno uporabo 
(ogrevanje, ohlajevanje 
zraka, ogrevanje vode, 
vzdrževanje itn.).

 PRAVILA, STANDARDI IN OZNAČBE

UČINKOVITA GRADNJA™ 
z Lafargeem obsega 
pristop, zaveze in 
ponudbe trajnostne 
gradnje Skupine.
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ako znotraj hitre urbane rasti ustaviti porast toplogrednih pli-

nov, če upoštevamo, da so zgradbe dandanes vir približno tretjine 

svetovnih emisij ogljika? ''Da bi lahko omejili ekološke posledice 

zgradb, ne zadošča več, če delujemo zgolj na enem izoliranem 

aspektu, na primer, da bi dajali prednosti enemu materialu pred 

drugim,'' razlaga Bernard Fauconnier, direktor projekta trajnostne 

gradnje v Lafargu. ''Fazi gradnje in rušenja v povprečju predstavlja-

ta samo 15 % ogljikovih emisij, vezanih na določeno zgradbo. Upo-

raba zgradbe, še posebej ogrevanje in hlajenje, ima 

veliko večji okoljski učinek. Zato je potreben globalni 

pristop do načrtovanja, gradnje in uporabe.''

To je princip pristopa UČINKOVITA GRADNJA™, ki ga 

je Skupina sprejela leta 2010. Lafarge presega vlogo 

dobavitelja materiala in namerava ponuditi okoljsko in 

ekonomsko učinkovite rešitve, ki upoštevajo celotno 

življenjsko dobo zgradbe. Te rešitve sestojijo iz optimizacije kon-

strukcijske funkcije elementov in kombiniranja materialov s kom-

plementarnimi lastnostmi, da se tako zmanjša energijska poraba 

zgradb ob sočasnem upoštevanju cenovnih omejitev, saj morajo 

ostati gradbeni sistemi cenovno povsem dostopni.                      ...

Trajnostna gradnja, 
sektor v tranziciji      

> Prvi muzej s 
certifikatom LEED® 
Gold - Grand Rapids 
Art Museum (GRAM) 
v Michiganu, ZDA, je 
bil narejen z uporabo 
betona in recikliranih 
materialov.

Fazi gradnje in 
rušenja v povprečju 
predstavljata samo 
15 % ogljikovih 
emisij določene 
zgradbe.

k

Vodilni ljudje v svetovni gradbeni industriji so prisiljeni sprejemati nove delovne 
metode, da lahko izpolnijo potrebe po stanovanjih in infrastrukturi, ob tem pa 
omejujejo ekološke posledice in energijske porabe zgradb. Lafarge je uvedel 
nov, širok pristop, s katerim tem poslovnežem ponuja prilagojeno podporo pri 
zagotavljanju učinkovitih in inovativnih rešitev.
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“Trajnostna 
gradnja 
predstavlja 
pomemben 
vektor rasti

”

> Gradbišče za 29 stanovanjskih enot v mestu Nanterre v bližini Pariza. 
Uporablja se novi beton Thermedia™ 0.6, ki zmanjšuje toplotne izgube 
pri zgradbi.
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beton je narejen 
z uporabo lokalno 
dostopnih virov, 
njegove lastnosti, kot 
so ekonomična cena, 
fizična odpornost in 
termalna inercija, pa 
pomenijo, da je zelo 
primeren za izzive 
trajnostne gradnje. 
Beton je ekonomičen. 
To je kompozitni 
material, ki se lahko 
producira povsod po 
svetu z uporabo široko 
dostopnih naravnih ali 
recikliranih mineralov. 

konkretne prednosti 

gRAdbenI SISteMI nA OSnOVI betOnA OMOgOčAjO VISOk nIVO eneRgIjSke 
učInkOVItOStI Ob SOčASneM OHRAnjAnju dObRegA OgljIkOVegA RAVnOteŽjA

Širok razpon rešitev
''Kriteriji za trajnostno gradnjo obsegajo ve-

liko dejavnikov,'' opaža Fauconnier. ''Obsta-

ja seveda poraba energije za ogrevanje in 

hlajenje, ki se lahko zmanjša z izboljšavami 

pri izolaciji, ventilaciji ali, še bolje, s termal-

no inercijo zgradbe. Favoriziranje materia-

lov, ki prenesejo test časa, ohranjajo visoko 

uporabno vrednost ob koncu življenjske 

dobe in podaljšujejo življenjsko dobo zgrad-

be, prispeva k zmanjševanju okoljskega 

odtisa. Enako velja za načrtovanje večna-

menskih zgradb, kot npr. stanovanj, pisarn 

in trgovin.''

Sedanje zahteve, ki se nanašajo na trajno-

stno gradnjo, so navedene v številnih stan-

dardih in pravilih, kot so v Franciji RT 2012 

ter v označbah, kot na primer LEED®, HQE®, 

itn. Te specifikacije nudijo okvir, ki poma-

ga pri definiranju prioritet in pri merjenju 

napredka.

Že več kot eno leto Lafargeevi inženirji 

zbirajo katalog gradbenih sistemov, ki se 

lahko uporabijo tako, da ustrezajo standar-

dom in izzivom trajnostne gradnje povsod 

po svetu. Ti sistemi so osnovani na bazi 

kombiniranja različnih materialov (vključ-

no s komplementarnimi komponentami, 

proizvedenimi v drugih podjetjih, kot sta steklo 

in izolacijski materiali) in inovativnih gradbenih 

principov. Rezultat tega dela je, da Lafarge tre-

nutno ponuja približno trideset tovrstnih siste-

mov, približno petdeset nadaljnjih zamisli pa je 

v postopku razvoja. ''Do te ponudbe je prišlo za-

hvaljujoč tesnemu sodelovanju z več predstavni-

ki iz gradbenega sektorja, vključno z arhitekti in 

inženirskimi oddelki,'' pravi Fauconnier. ''Naš cilj je, da se odzove-

mo na njihove potrebe že vse od faze načrtovanja njihovih projek-

tov in da se tako maksimirajo koristi, ki izhajajo iz naših rešitev.''

Globalne teme, lokalni kontrasti
Trajnostna gradnja je po definiciji v glavnem tema prihodnosti, 

vendar pa še vedno ostajajo razlike v uporabi, standardih in za-

konodaji. ''Na mednarodnem nivoju predstavlja trajnostna gradnja 

pomemben vektor za rast Skupine,'' opaža Bernard Fauconnier. 

''Vendar se situacija močno spreminja od ene do druge geografske 

regije. V nekaterih razvijajočih se državah je skrb za okolje rezer-

virana izključno za peščico vzorčnih zgradb, ki služijo predstavitvi 

novih znanj (know-how). Kriteriji trajnostne gradnje so še vedno 

malo poznani, vendar nekateri znanilci napovedujejo spremembe, 

in te se lahko zgodijo hitro. V Franciji, Združenem Kraljestvu, ZDA, 

Kanadi in na Kitajskem, na primer, pa je trajnostna gradnja že re-

alnost.'' V nekaterih deželah vzpon energetske učinkovitosti in kri-

teriji trajnostne gradnje pri vrednotenju nepremičnin vzpodbujajo 

investitorje, da stopijo v akcijo in predvidijo prihodnje standarde 

in tako zaščitijo svoje nepremičnine pred padanjem vrednosti.  ❙

Močno je odporen na 
erozijo in onesnaženje 
in nudi odlično 
termalno inercijo, 
zato se lahko – 
zahvaljujoč variacijam 
v mešanici – uporabi 
za zadovoljitev zelo 
specifičnih potreb.
Environment and 
Energy Management 
Agency (ADEME – 
agencija za okolje in 
upravljanje z energijo) 
iz Francije je novembra 
2010 opravila študijo, 
v kateri je primerjala 

ogljikov odtis 
številnih gradbenih 
sistemov, vključno z 
lesom, betonom in 
zidaki. Rezultati so 
pokazali, da ima beton 
identično ali boljše 
ravnotežje ogljika kot 
drugi materiali.
Ogljikov odtis hiše, 
zgrajene iz betonskih 
blokov, znaša 150 
kg CO

2
 na kvadratni 

meter, vsi gradbeni 
sistemi pa so bili v 
razponu med 140 kg 
in 200 kg.

...

kORAk nAPRej TRAJNOSTNA GRADNJA
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1 > Notranji otok se oblikovno navezuje na športni objekt 
in termalni center, med katera je umeščeno krožišče. 
2 > Veliki temni betonski bloki, prvotno namenjeni umiritvi 
prometa, se spogledujejo z monolitnim volumnom športne 
dvorane.

2 1

enOtA
dean lah, rojen 1971, 
in Milan tomac, 
rojen 1970, sta po 
diplomi na Fakulteti za 
arhitekturo v Ljubljani 
leta 1998 soustanovila 
arhitekturni biro 
Enota. Poleg projekta 
krožišča v Podčetrtku 
sta soavtorja številnih 
drugih nagrajenih 
projektov, med 
njimi hotela Sotelia 
Podčetrtek (2006), 
wellness Orhidelia 
v Termah Olimia, 
večstanovanjske 
stavbe na Jurčkovi 
v Ljubljani, obmejne 
trgovine Gruškovje, 
športne dvorane 
Podčetrtek (2011), … 
Oba sta predavatelja 
na strokovnih 
konferencah in 
simpozijih ter člana 
različnih komisij 
pri podeljevanju 
arhitekturnih nagrad 
doma in v svetu. 
Sodelovala sta tudi pri 
projektu Hermanovega 
trga v Celju, ki ga je 
biro Enota pripravil v 
sodelovanju z birojem 
Arhimetrics.

Alja černe je 
arhitektka v Enoti 
od leta 2009. Kot 
avtorica in soavtorica je 
sodelovala pri številnih 
projektih, med drugim 
pri krožišču in športni 
dvorani v Podčetrtku, 
Hermanovem trgu v 
Celju …

tjaž bauer ima 
trenutno najkrajši staž 
pri arhitekturnemu 
biroju Enota, ekipi se je 
pridružil leta 2012.

PREDSTAVITEV

PROjekt 
Krožišče Podčetrtek

zgRAjenO  

2012
VelIkOSt 

380 m2

InVeStICIjA 

33.000 EUR

nAROčnIk
Terme Olimia

lOkACIjA 
Podčetrtek, Slovenija

ARHItektuRA 
ENOTA 

PROjektnA SkuPInA 
Dean Lah, Milan Tomac, 
Alja Černe, Tjaž Bauer

O PROjektu krožišče v Podčetrtku stoji na regionalni cesti, umeščeni med 

občinsko športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči na eni ter 

termalnim centrom s številnimi bazeni in hoteli na drugi strani. 

Primarno je namenjeno umiritvi prometa v tem posledično pro-

metno zelo frekventnem območju, nanj pa sta pripeta tudi glav-

na uvoza kompleksov. Notranji otok krožišča se zato oblikovno 

navezuje na oba programska sklopa in označuje vstopni točki 

oziroma cilj potovanja obiskovalcev enega ali drugega centra.

Veliki, temni betonski bloki se oblikovno spogledujejo z mono-

litnim volumnom športne dvorane. Igra svetlobe na nepravilno 

razporejenih elementih tvori kompozicijo ploskev, ki sovpada z 

izraznostjo lomljenega volumna dvorane. Celotna ureditev notra-

njega dela krožišča ustvarja občutek, da je nastala kot posledica 

tektonskega premika nekje pod površjem, ki je napel površino 

cestišča in izvrgel masivne bloke. V kombinaciji z vodo, ki se 

občasno dviga med špranjami na površje, nekoliko spominja na 

z gejzirji prepredene bazaltne sklade ter tako s svojo pojavnostjo 

opozarja tudi na termalni kompleks.  ❙❙

Krožišče 
    PodčetrtekFo
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kORAk nAPRej XXXXX

Absolute Towers      
Naša mesta imenujemo železobetonski 
gozdovi. 

procesu urbanizacije so nebotičniki vedno veljali za simbol tehnološkega dosežka 

ter družbene projekcije kapitala in napredka. Ta omejeni okvir pa se je prepogosto 

udejanjal v homogenih, linearnih strukturah in degenerativnih podvajanjih v poslovnih 

četrtih po celem svetu. Objekti, zavoljo učinkovitosti prisiljeni v nenaravno stanje, pa 

imajo - kot ugotavljamo danes - negativen vpliv na življenje v metropolah. Naša mesta 

bodo brez izziva obstoječemu stanju še naprej trpela pomanjkanje kohezivnosti, ki ga 

odlično simbolizira gozd, ta bujen ekosistem, v katerem vsak organizem preživi samo 

v stanju simbioze. S spreminjanjem globalne zavesti, ki kljubuje zastarelim vzorcem 

razvoja, bo prihodnost morda le prinesla sveže, premišljene in navdihnjene rešitve za 

visoke gradnje.

Kakšna je prihodnost naših mest? Kako se spopasti s konceptom nastajajočih gosto 

naseljenih ulic? Kako lahko prebivalci mest doživljajo povezanost z naravo, če pa so 

preplavljeni z betonom? Soočenje s temi izzivi bo prineslo kompleksnejši pristop k 

visoki gradnji v mestih in pripomoglo k razvoju bolj harmonične civilizacije.

Nebotičnika Absolute Towers, ki so ju lokalni prebivalci ljubkovalno poimenovali Ma-

rylyn Monroe towers, iščeta vzporednico s fluidnimi naravnimi linijami življenja, obliku-

jeta organski znak v pokrajini in željo po urbani potrditvi navdušenja. Stavbi uspešno 

Ma Yansong je bil rojen 
leta 1975 v Pekingu. Je 
ustanovitelj MAD arhitektov. 
Diplomiral je na Inštitutu 
za civilno inženirstvo in 
arhitekturo v Pekingu. Ima 
magisterij Yale univerze 
za arhitekturo in poučuje 
arhitekturo na Centralni 
akademiji lepih umetnosti v 
Pekingu. 
 
Yosuke Hayano je bil rojen 
leta 1977 v Aichiu na 
Japonskem. Diplomiral je na 
univerzi Waseda v Tokiju iz 
inženirstva materialov in iz 
arhitekture na Waseda Art 
and Architecture School. 
Postmagistrski študij iz 
arhitekture je opravil na 
Architectural Association of 
London (AADRL). Vodi tokijsko 
pisarno MAD, poučeval pa je 
tudi kot zunanji predavatelj na 
Waseda Art and Architecture 
School in Univerzi v Tokiju. 
 
dang Qun je bila rojena v 
šangaju in je partner pri MAD. 
Magistrski naziv je pridobila 
na Iowa State University, 
Certifikat za zasluge1 pa je 
prejela s strani American 
Institute of Architects. 
Dangina akademska kariera 
vključuje izredno profesuro 
na Pratt Institute in asistent 
profesor na Iowa State 
University. Odgovorna je za 
koordinacijo, vsakodnevno 
vodenje pisarne in prihodnji 
strateški razvoj vseh tekočih 
in bodočih projektov.

Atilla burka, rojen 1938., 
živi v Mississaugi v državi 
Ontario v Kanadi. Ustanovil 
je Burka Architects Inc. leta 
1971. Attila Burka je odličen v 
oblikovanju, ki spoštuje rabo, 
funkcijo, obliko, gospodarnost, 
kontekst in okolje, pa tudi 
slog. Trdi, da so zgradbe 
odsev svojega časa, arhitekti 
pa interpreti relevantne 
ekspresije.

Vir: MAD architects, Burka 
architects.

1 Certificate of Merit 

PREDSTAVITEV

Arhitekti
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O PROjektu

lOkACIjA: 
Mississauga, Toronto, 
Kanada

nAROčnIk: 
Fernbrook / Cityzen
 
StOlP A: 

45.000 m2

56 nadstropij

višina 170 m  
 
StOlP b: 

40.000 m2

50 nadstropij

 višina 150 m

nAMeMbnOSt: 
stanovanjska stavba

ARHItektuRA: 
MAd arhitekti 
(Ma Yansong, Yosuke 
Hayano in Dang Qun, 
Peking, Kitajska) 
in burka arhitekti 
(Atilla Burka, Toronto, 
Kanada).  

 

              

2006
prva nagrada na 
mednarodnem 
natečaju, zmagovalec 
javnega glasovanja

2007 
začetek gradnje
 

2012
dokončano; 
nagrada CtbuH: 
najboljša nova 
zgradba v Amerikah

Vir:dezeen.com, 
MAD architects

kljubujeta konceptu običajnih škatlastih 

nebotičnikov. Izvajalci so želeli vsakemu 

stanovalcu zagotoviti enkratno izkušnjo 

mesta - heterarhično2 razporeditev. Ne-

prekinjeni balkoni razširijo individualne 

razgledne kote in pospešujejo skupnost 

na mikro ravni posamičnega nadstropja. 

Na makro ravni pa kadenca v nebo vzpe-

njajočih se nadstropij odseva modularni 

ritem človeške izkušnje in obenem poudari 

gibanje okrasne oblike. Izvajalci upajo, da 

ta zgradba v prebivalcih metropol vzbuja 

željo do narave, do sonca in vetra ter tudi 

do sočloveka. 

»Mississauga pri Torontu se je, tako kot dru-

ga predmestja v Severni Ameriki, hitro raz-

vila v neodvisno in urbanizirano področje, 

ki pa mu je manjkal svojstven karakter. To 

je bil razlog, da smo želeli dodati nekaj na-

turalističnega, prefinjenega in človeškega 

v kontrast letargičnemu ozadju škatlastih 

zgradb. Absolute Towers se nahajata na sti-

čišču dveh glavnih ulic (Hurantario in Bur-

nhamthorpe), kjer elegantno izražata svoj 

status mejnika in funkcionirata kot vhod v 

mesto. Stanovalcem zagotavljata čustveno 

povezavo z domačim krajem in sosedi,« pri-

povedujejo izvajalci. 

Nebotičnika Absolute Towers zavračata 

tradicijo poudarjene vertikalnosti visokih 

zgradb in dajeta kraju nov karakter. Z ne-

prekinjenim balkonom, ki ovija vsako nad-

stropje in povezuje stanovalce, delujeta 

gladko in ponujata dih jemajoče panorame 

tudi zaradi rotacije nadstropnih plošč v 

1 > Kraj Mississauga je bil najprej 
predmestje Toronta, leta 1974 pa je postalo 
samostojno mesto z visokimi zgradbami. 
Arhitekti so se zato zelo trudili, da ne bi 
načrtovali novih 'pustih, škatlastih objektov'.                                
2 > "Izhodiščni koncept je bil preprost," pravi 
ustanovitelj MAD Ma Yansong. "Želeli smo 
narediti nekaj organskega, vendar drugačnega, 
bolj naravnega, mehkejšega, ne pa nekaj, kar bi 
bilo preveč poudarjeno in bi ljudi spominjalo 
na moč in denar."

razponu od ene do osmih stopinj. 

»Namesto osnovne, funkcionalne logike starega modernizma 

spominja novi trend trajnostnega dizajna na nenaden vzpon za-

stekljenih škatlastih zgradb prejšnjega stoletja. Če bomo omejili 

domet trajnostne ekologije izključno na energijske prihranke, 

bo ta postala le zahteva po ugodju, zanemarila pa bo koprne-

nje po naravi, sočloveku. Aksiom industrijske revolucije ostaja 

pri tovrstni praksi načrtovanja. Vendar pa je trajnost veliko širši 

koncept, ki lahko prinese spremembe. Pri tradicionalnih kitaj-

skih vrtovih, na primer, so zgradba in naravni elementi integri-

rani, ustvarjajo duhovno in poetsko okolje, ki spodbuja visoko 

literaturo, pesem, glasbo ali pa preprosto življenje in filozofijo. 

Naš pristop je tako v ustvarjanju uravnoteženega okolja, ki iz-

vablja čut za raziskovanje narave in istočasno predstavlja odzi-

ven model za izgradnjo urbanega prostora v harmoniji z naravo. 

Trajnostna arhitektura je moderen koncept. Resnična trajnost 

ima za posledico harmonično civilizacijo,« so prepričani arhitek-

ti biroja MAD. 

Največji izziv našega časa: Kako na novo povezati urbana okolja 

z življenjem, kako povezati ljudi?

Torzijska oblika nebotičnikov je podprta s presenetljivo prepro-

sto in ne drago strukturno rešitvijo: mrežo betonskih nosilnih 

sten, ki se širi in krči glede na fluktuacije v sekcijah, ki jih ustvar-

ja rotacija nadstropij. Balkoni pa sestojijo iz previsnih betonskih 

blokov. Profili so ravno dovolj tanki, da zagotovijo eleganten rob, 

termalna zapora pa se nahaja v zunanji zasteklitvi, tako ni po-

trebe po izolacijskem ovoju celotnih balkonov. Naravno aerodi-

namična fluidna oblika je učinkovito kos obremenitvam zaradi 

vetra in zagotavlja udobje po celotni dolžini balkonov. Ti so tudi 

naravno senčilo pred poletnim soncem, medtem ko pozimi po-

vršino prostor izdatno obliva, kar zmanjšujejo stroške ohlajanja 

oziroma ogrevanja.  ❙

2 sistem organiziranja, kjer obstaja prekrivanje, raznolikost, in/ali divergentni, 
vendar koeksistirajoči vzorci medsebojnih odnosov.
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               Počitniška hiša  
Vitznau v Švici

okacija na jezeru lucerne je bila navdih za monolitno kocko z 

grobo, betonsko zunanjo površino, ki se spaja z ozadjem. Učinek 

plemenitega kamnitega bloka je bil dosežen z vsebnostjo peska, 

ki je absorbiral rdečkasto barvo konglomerata. Obdelava z vodo 

pod visokim pritiskom je na površini izpostavila pesek in dala be-

tonu grob in enakomeren zaključni izgled. Vse notranje površine 

so obložene s ploščami iz masivnega lesa, ki so izolirane. Les in 

beton sestavljata konstrukcijsko enovitost: leseni elementi dajejo 

stalno strukturo obstoječemu betonu. Lodže, s pogledom na jezero 

in izrezane iz celotnega volumna, razkrivajo lesene obloge, in so v 

kontrastu s trdim, betonskim, zunanjim ovojem. 

Objekt stoji nad jezerom Lucerne na južnem pobočju Rigija, gore, ki 

je v centralni švici znana tudi kot 'Kraljica gora'. 

Naročniki so želeli živeti v leseni hiši, vendar so se izvajalci zaradi 

problematične geologije, izjemne lokacije na pobočju in obstoječe-

ga okolja usmerili v načrtovanje trdne konstrukcije, v kateri trdna 

l lupina betonske fasade obdaja in ščiti meh-

ko sredico lesene hiše. Prefabricirane kase-

te z lesenim okvirjem so bile postavljene, 

zatesnjene in izolirane na mestu samem 

ter obložene z betonom. Lesena konstruk-

cija stoji kot 'hiša v hiši'. V kombinaciji z 

betonsko lupino je bilo možno optimizirati 

dimenzije za nosilnost, saj ni potrebe, da bi 

prenesla strižne sile. 

Čista kocka sidri hišo v pobočje. Most vodi 

na odprto dvorišče z garažo in vhodom 

v hišo. Družinske sobe, kot sta jedilnica 

in dnevna soba, se nahajajo na zgornjem 

nadstropju. V spalnice na spodnjih dveh 

nadstropjih se vstopi skozi nasproti stoječa 

stopnišča. Ta poteza ustvarja hodnik  ... 

Na strmem pobočju - stanovanjska novogradnja. Trinadstropni počitniški 
dom ima enostaven volumen kocke, ki je neposredno integriran v 
rastoče okolje.Fo
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O PROjektu

dokončan 

2011 

ARHItektuRA: 
Lischer Partner 
Architekten Planer AG, 
Luzern, 
Nicole Frey, vodja projekta
 
nAROčnIk: 
Christiane in Louis Berns, 
Luksemburg

InŽenIRIng:
• Pirmin Jung, Rain (les)
• Trachsel AG, Luzern 

(beton)
• Appert & Zwahlen 

GmbH, Cham  
(krajinsko oblikovanje)

• SPHINX Lichttechnik AG, 
Luzern (osvetlitev)

VOdenje del:
Tipol AG, Luzern

 
 

VRednOSt PROjektA: 

1.860.000 EUR
 
VOluMen StAVbe:

1550 m3

 
glAVnI IzVAjAleC del: 
Hecht Holzbau AG Sursee

dObItnIk nAgRAde: 
»Detail« za leto 2012

Zgradba leta 2012
swiss-architects.com



lischer Partner 
Architekten 
Planer 

PREDSTAVITEV
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kORAk nAPRej PROJEKT

...  skozi strukturo, ki vodi do različnih sob, orientiranih na različ-

ne načine in z različnimi izgledi. 

Zračno pihana betonska fasada je bila izvedena s peskom iz kraja 

Weesen, ki se prilagaja rdečkasti barvi in granulaciji prominentne 

kamnite stene za hišo. Celotna lesena obloga (tla, stene, stropi) so 

izvedeni v lesnih panelih macesna. Les je viden tudi iz zunanjosti 

in sicer skozi odprtine in poglobitve. 

Fiksna zasteklitev v okvirju iz macesnovega lesa poudarja impresi-

ven pogled na pokrajino jezera Lucerne. 

Ločevalni elementi in otoki, prav tako v macesnu, so bili upora-

bljeni za zaris glavnih sob. Struktura z garderobo in zadnjo stranjo 

kuhinje ločuje prostor poleg vhoda. Dnevna soba je dopolnjena z 

elementom, ki vsebuje kamin in omaro za medije. Vsaka spalnica 

vsebuje svojo kopalnico in vgrajeno enoto za obleke. Na ta način 

pridobi počitniški dom tipologijo hotelske sobe in ustvari neke vr-

ste zasebni počitniški hotel.  ❙

Vir: Lischer Partner Architekten, dailytonic.com

Essen

Wohnen

Garage
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1 > Prerez 1   2 > Prerez 2   3 > Nivo -1   4 > Nivo -2   5 > Nivo 0

Zimmer Zimmer

Technik

4

Zimmer

Zimmer

Bibliothek

Sauna

Keller

3

5

21

daniel lischer, rojen 
1962, je leta 1989 
diplomiral na tehnično-
naravoslovni univerzi ETH 
Zürich. Sodeloval je z 
različnimi podjetji in biroji, 
med drugim pri Obrist & 
Partner, St. Moritz (1989), 
Cruz & Ortiz, Sevilla 
(1993), v podjetju Jean 
Nouvel, Paris (1994), kot 
asistent na ETH Zürich 
(1995), leta 1996 v 
skupni pisarni s Stefanom 
Zoopom, od leta 2000 pa 
v biroju Lischer Partner 
Architekten Planer AG, 
Luzern. 
 
Matthias benz, rojen 
1966 v Zürichu, je leta 
1998 diplomiral na ETH 
Zürich, kjer je v letih 
2006-08 opravil tudi 
magisterij iz zgodovine 
in teorije arhitekture. Živi 
in dela kot samostojni 
arhitekt in avtor v Zürichu.

nicole Renggli-frey
 je nabirala izkušnje pri 
Werk3, Basel (2001), 
Beletage, Willisau (2004), 
Lengacher Emmenegger, 
Luzern (2005). Leta 2007 
je diplomirala na ETH 
Zürich in od istega leta 
dela pri Lischer Partner 
Architekten Planer AG, 
Luzern.

Podjetje ima trenutno 10 
zaposlenih.

lischer Partner 
Architekten Planer Ag
Lischer Partner 
Architekten Planer 
Bruchstrasse 5 
6003 Luzern 
Telefon +41 41 211 12 02 
Fax +41 41 211 12 04 
info@lischer-partner.ch  
www.lischer-partner.ch
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lischer Partner 
Architekten 
Planer 

> Pogled na 
osnovno šolo 
Vollèges, zgrajeno iz 
armiranega betona. 
Šola leži v švicarski 
regiji Valais.

Osnovna šola               
Vollèges

ova šolska stavba je zgrajena na zahodni strani območja in sku-

paj z že zgrajeno večnamensko dvorano ustvarja novo central-

no zunanje igrišče na območju, zaprtem za promet, od koder je 

dostop do športne dvorane, osnovne šole in menze nogometnega 

kluba.

Pokrit prostor na severu povezuje šolsko stavbo s telovadnico, 

medtem ko stopnišče do zgornje etaže ob prometni cesti omogoča 

uporabnikom hiter dostop do javnih prevoznih sredstev. Jasno loče-

vanje različnih funkcij zagotavlja varnost uporabnikov in uporabo 

različnih objektov na enem mestu.

n Da se objekt šole zliva v enotni arhitekturni 

jezik z obstoječo večnamensko dvorano, so 

fasade betonske. Armirani beton daje stav-

bi trden zunanji značaj in hkrati združuje 

različne dele kompleksa. Velika pravokotna 

okna s svojo prosojnostjo uravnovešajo 

težo betona. Na zunanjem delu vsakega 

nadstropja so koti nežno nesimetrični, kar 

daje objektu igrivo in dinamično identite-

to.                                                               ...

Osnovna šola Volleges švicarskega biroja savioz fabrizzi architectes 
je trinadstropna izobraževalna stavba v kantonu Valais v švici. Novi 
dodatek k že obstoječi večnamenski dvorani na vzhodu opredeljuje 
osrednje igrišče in zagotavlja dostop do več zgradb na območju.
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O PROjektu

nAROčnIk:
občinska uprava 
Volleges, švica

ARHItektuRA: 
Savioz Fabrizzi 
Architectes, 
Rue de l’industrie 23, 
1950 Sion, švica

VOdenje del: 
Besse-Felley 
Architecture, 
Rte de Verbier 18, 
1934 Villette 
(Le Châble), švica

IzVedbA del: 
Kurmann et Cretton sa, 
Rte de Clos-Donroux 1, 
1870 Monthey, švica. 
www.kurmann-cretton.ch

OgReVAnje In 
PRezRAčeVAnje: 
Technoservice 
engineering sa, 
De la Maladiere 9a, 
1920 Martigny, švica. 
www.tecnoservice.ch

načrt: 

2007
Izvedba: 

2009–2010 
Velikost območja: 

18.600 m2

gradbena površina: 

442 m2

bruto površina: 

1.326 m2

Volumen stavbe: 

5.600 m3

Vrednost projekta: 

3.200.000 EUR

est
5 m

sud
5 m

5 m

+ 1

3 4

6 7
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SAVIOz 
fAbRIzzI 
ARCHIteCteS 
fAS

laurent Savioz se 
je rodil leta 1976 
in diplomiral iz 
arhitekture na Haute 
École Specialisée 
(HES) v Fribourgu leta 
1998. Od 1999 do 
2003 je delal v biroju 
Bonnard in Woeffray v 
Montheyu, v 2004 je 
s Françoisom Meyer 
in Claudom fabrizzi v 
Sionu soustanovil biro 
savioz meyer fabrizzi. 
Sedanje podjetje, 
ustanovljeno leta 
2005, je povezava med 
Saviozom in Claudom 
Fabrizzi, rojenim leta 
1975 v mestu Sierre, 
tudi diplomantom 
HES v Fribourgu 
(1995—1998). Savioz 
je sam dokončal 
hišo Roduit House 
(Chamoson, 2003—
05). Projekti, ki so delo 
biroja savioz meyer 
fabrizzi, vključujejo 
Hôtel De La Poste 
Sierre (2006—07), 
hišo Iseli (Venthône, 
2007), osnovno šolo 
(Volléges, 2009—10, 
ki jo predstavljamo 
v članku) in hišo 
Val d'Entremont 
(Val d'Entremont, 
2009—10). Trenutno 
ima biro 12 zaposlenih, 
nedavna dela pa 
vključujejo planinsko 
kočo (Cabine de Tracil, 
Zinal 2012—2013) ter 
trojno športno dvorano 
(Viége, 2001—2012). 
Vsi objekti so v švici. 

Kontakt:
savioz fabrizzi 
architectes fas 
Rue de l'industrie 23 
1950 Sion, Švica
info@sf-ar.ch
http://www.sf-ar.ch

PREDSTAVITEV

...  Vsaka od štirih učilnic v treh nadstro-

pjih ima dvojno usmeritev, zaradi svoje 

lege pa lahko učilnice v celoti izkorišča-

jo razgled na okoliško pokrajino. Tla so 

kot razširitev prizidka narejena iz golega 

betona. Ta ustvarjajo kontrast z notra-

njostjo razredov, ki z velikimi macesno-

vimi lesenimi ploščami in toplimi barva-

mi ustvarjajo toplejši prostor za učenje. 

5 m

+ 2

nord
5 m

ouest
5 m

 

Gradnja stavbe je potekala v skladu s 

švicarskim standardom za energijo "Mi-

nergie''. Objekt se oskrbuje s toploto iz 

krajevnega sistema daljinskega ogreva-

nja.  ❙❙

Vir: 
savioz fabrizzi architectes, 
www.designboom.com, 
Philip Jodidio (Taschen).

3 > Pritličje
4 > 1. nadstropje
5 > 2. nadstropje
6 > Južna fasada
7 > Vzhodna fasada
8 > Zahodna fasada 
9 > Severna fasada

1 > Pogled na šolo in centralno igrišče. V osnovi gre za trapezoidno zgradbo z velikimi okni.
2 > Notranjost učilnice.1

2

5

8 9
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vsakem mestu se najdejo zapuščeni objekti, industrijske zgradbe, 

ki za prašnimi, počenimi stekli skrivajo pozabljene zgodbe. Tudi 

v Zasavju. Podoben primer je zimski bazen ob trboveljski cemen-

tarni, v katerega se bo – kot kaže – ponovno naselil ustvarjalni 

nemir. Kri po žilah so stavbi ponovno pognali Lafarge cement Trbo-

vlje, center ustvarjalnosti PUNKT ter študenti 2. letnika Fakultete 

za arhitekturo v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. mag. Tadeja 

Glažarja. 

»Gre za arhitekturno zelo kakovostno stavbo, ki jo je izdelal arhitekt 

iz šole Edvarda Ravnikarja, in je narejena v zdaj že tudi medna-

rodno priznani maniri zrelega slovenskega modernizma. Lafarge 

Cement je kot lastnik lahko ponosen na to hišo,« pravi mag. Tadej 

Glažar in poudarja, da tudi projekt prenove spoštuje arhitekturno 

zasnovo in dane elemente. Prenove se je pod njegovim mentor-

stvom lotilo pet študentov 2. letnika, ki so bili postavljeni pred velik 

izziv. Hiša ni najbolj enostavna, že od začet-

ka pa je predstavljala »programski hibrid«. 

Na roke narisani načrti iz 70. let prejšnjega 

stoletja namreč niso bili točni in študenti so 

jih morali usklajevati z realnim stanjem. 

Prenova naj bi potekala v treh fazah. V prvi 

naj bi uredili vhod, sanitarije in prenovili 

nekaj sten, končana naj bi bila v dobrem 

mesecu. Eno leto bi zahtevala druga faza, 

ko bi uredili dvigalo, ob stopnicah tudi to-

bogan. Zadnja faza je stroškovno in izved-

beno zahtevnejša, vključuje pa nadgradnjo 

vhoda v prostor, odprtje dela kleti navzven 

s teraso, na skoraj 500 kvadratnih metrih, 

kjer se zdaj razteza bazen s pripadajočimi 

v
Nove vsebine v večinoma 
   neizkoriščenem 
           objektu

1

Impresivni betonski cementarniški bazen iz leta 1972 leži 
neposredno ob cesti, ki pelje iz Trbovelj, in predstavlja eno 
izmed bolj izpostavljenih zgradb cementarne. 
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prostori, pa ureditev velikega prostora za vožnjo na deski s kolesci 

oziroma v žargonu povedano »skejtparka«. Ta bi bil opremljen z vse-

mi elementi, ki navdušujejo svetovne »skejterje«, ob njem pa bi bil 

tudi manjši za tiste, ki se veščin na deski s kolesi šele učijo.

»Ocenjujemo, da bi prenova konkretnega bazena, ki ima tudi po-

čeno školjko, stala več od investicije v nov bazen,« so povedali 

študentje z mentorjem na čelu. Glede na število prebivalcev in 

lokacijo so tudi na podlagi primerjav z drugimi regijami (npr. Koro-

ško) priporočili Zasavčanom uporabo zaprtega bazena v Hrastniku, 

medtem ko so v Trbovljah predvideli gradnjo 

»skejtparka«. Po njihovih raziskavah takšnega 

parka z vsemi elementi ni nikjer v Sloveniji, niti 

v Zagrebu, kar bi po ocenah pripeljalo v Trbo-

vlje veliko število mladih, ki se ukvarjajo s tem 

športom. »Z umestitvijo »skejtparka« v nekdanji 

bazen želimo doseči, da bo objekt obdržal svo-

jo velikost, dimenzijo velike odprte dvorane,« 

pravi mag. Glažar. »Hkrati želimo s prenovo 

izkoristiti fleksibilnost, zasnovano z rastrom 

nosilnih stebrov, ki omogočajo različne pre-

delave, združevanja in odpiranja prostorov ter 

fasade na enostaven način.«

Tadeja Bučar iz centra ustvarjalnosti PUNKT, 

ki že deluje v prostorih zapuščenega objekta, 

je nad idejo navdušena. »Prepričana sem, da 

bomo prvo fazo kmalu izvedli ter tako odprli 

center javnosti.« V njem se po prenovi obetajo 

slikarske delavnice, galerija, foto studio, ple-

sna dvorana, filmski večeri, celo kuhinja, ki 

bo služila kuharskim delavnicam, pa delovni prostori in sanitarije. 

Namembnost prostorov bodo lahko uporabniki kreirali z mobilni-

mi paletami, uporabnimi kot predelne stene, kuhinjski pult, oder, 

razstavni panoji, tribune ipd.                                                          ...

Nove vsebine v večinoma 
   neizkoriščenem 
           objektu

“Kako zapuščenim 
objektom 
dati novo 
funkcionalnost, je 
v tujini že stalna 
praksa.

”

2 3
2 > Sodobno opremljen »skejtpark« na 
skoraj 500 m2 bi v Trbovlje privabljal 
številne, tudi tuje ljubitelje tega športa.  
3 > Idejni načrt prenove stare industrijske 
stavbe z bazenom kot izziv študentom 
2. letnika Fakultete za arhitekturo v 
Ljubljani. 

Vprašanje o 
ureditvi zgornjega 
nadstropja zgradbe 
in samega bazena 
še ostaja odprto. 
Ali bo bazen 
ponovno zaživel 
ali pa bo v njem 
prostor za kakšno 
novo aktivnost, bo 
odvisno od številnih 
dejavnikov: od 
pripravljenosti 
sodelovanja 
lokalne skupnosti, 
pa do poslovanja 
trboveljske 
cementarne v 
prihodnosti.

MAG. TADEJ GLAŽAR

Fo
to

: a
rh

iv
 L

af
ar

ge

Fo
to

: R
ob

er
t A

hl
in

Fo
to

: R
ob

er
t A

hl
in

Fo
to

: R
ob

er
t A

hl
in

LC  T IM   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   aVguST  2013   |   STRAN  33



 ... Tudi Andrej Sopotnik iz družbe Lafarge 

Cement, je prepričan, da bo prenova objek-

ta izvedena. »Kljub težkim 

časom bo poskušalo naše 

podjetje zagotoviti nekaj 

sredstev, ostala si obetamo 

prek različnih razpisov. Naš 

glavni namen je, da želi-

mo v tej lokalni skupnosti 

podpirati ljudi z idejami in 

projekte, ki imajo možnost 

kreirati nova delovna mesta.«

»Zasavje ima velik potencial,« je prepričana 

Tadeja Bučar, kreativka, tekstopiska, komunikologinja. »Pogori-

šča so namreč idealna za ustvarjanje nečesa povsem novega. V 

PUNKT-u želimo preiti od industrijskega sveta v nove kreativne in-

dustrije, ki so v ZDA in zahodni Evropi že pomemben tvorec bruto 

domačega proizvoda. Med te sodijo oblikovanje, arhitektura, me-

diji, oglaševanje, založništvo, programiranje, raziskave in razvoj, 

pisanje, glasba, film, ples, podjetništvo, neformalno izobraževanje. 

To želimo delati, v tem vidimo nova delovna mesta. Naše delo te-

melji v povezovanju z nevladnimi organizacijami in gospodarskimi 

družbami, znotraj regije in navzven, v sinergiji s posamezniki, ki so 

kreativni in želijo delati, verjamemo v človeško energijo, poznamo 

različne vire financiranja in smo prepričani, da denar je in pride kot 

posledica takšnega delovanja.«  ❙

Bližina železniške 
postaje ob bodočem 
centru PUNKT, ki 
bo ponujal vsebine 
z različnih področij 
t. i. kreativnih 
industrij, je velika 
prednost.

10

READY

STEADY

GO

1. FAZA
Oživitev prostora z minimalnimi stroški
Rok trajanja: 1 mesec

2. FAZA
Nadgradnja in razširitev z minimalnimi stroški
Rok trajanja: 1 leto

3. FAZA
Večji in trajnejši posegi
Npr. skatepark

4 5 6

Oživitev prostorov z minimalnimi stroški - faza REDY.  4 > Kuhinja v lounge prostoru sejne sobe (klet -2).  5 > Lounge prostor ob sejni sobi (klet 
-2).  6 > Plesni studio za sodobni ples (klet -2).

2. nadstropje
- atelje

Pritličje
- galerija

1. klet
2. klet
- kuhinja
- sejna soba
- plesni/fotografski studio

1. nadstropje
- coworking
- server, telefonistika (rumeno)

kORAk nAPRej NOVE VSEBINE
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- KONCEPT ZA NOVO ŽIVLJENJE

- PROBLEM: Prostorska infrastrukrura

PUNKT
- CENTER KREATIVNIH INDUSTRIJ
  (skupnost / prostor / platforma)

- VSEBINE
     - tehnološke
     - gospodarske
     - kulturno - umetniške

3 STEBRI DEJAVNOSTI
- coworking (skupnost / delovni prostor)
- izobraževanje (interno / eksterno)
- produkcija (dogodki / projekti / produkti)
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Prazni prostori 
zasavja (empty 
Spaces of zasavje) je 
naslov mednarodnega 
projekta, ki je 
trenutno med 
najobsežnejšimi 
projekti kreativne 
skupnosti Punkt 
in s katerimi želijo 
ustvarjalci vdihniti 
nove vsebine 
opuščenim objektom. 
Po besedah Tadeje 
Bučar je prav 
različnost tista, ki vodi 
v premike. V kreativni 
skupnosti PUNKT 
si tako prostore za 
razmišljanje, delo 
in ustvarjanje delijo 
ljudje iz različnih 
skupin, a s skupnimi 
interesi: komunikologi, 

Punkt

VelIke zgOdbe Se dAneS PIšejO nA lOkAlnIH nIVOjIH 
dOkAzujejO kReAtIVCI PunktA. uStVARjAlCI z VSeH VetROV 
Se POVezujejO In SOuStVARjAjO nOVA POglAVjA V dRuŽbenO-
ekOnOMSkIH SfeRAH ŽIVljenjA.

oblikovalci, arhitekti, 
umetniki, športniki, 
avtomehaniki, hišniki, 
logistiki, računovodje, 
inšpektorji, trgovci, 
plesalci, razvijalci, 
gostinci, fotografi, 
snemalci, električarji, 
režiserji, podjetniki, 
poeti, filozofi, 
glasbeniki, ekonomisti, 
scenaristi, pesniki, 
mladinski delavci, 
kolesarji, multimedijski 
ustvarjalci, 
programerji, 
gledališčniki, 
ljubitelji narave, 
serviserji, doktorji 
znanosti, aktivisti, 
starši, srednješolci, 
brezposelni in 
študenti, … 

Ideja kreativnih 
industrij ni nova, je 
pa sveža, sploh če 
vstaja na ramenih 
lokalne skupnosti, kar 
je v prizadetih post-
socialističnih družbah 
prava redkost. 
Iniciativa ustvarjalne 
skupnosti vnaša v 
prostor svežo energijo, 
potrebo po ponovnem 
razmisleku, viziji, 
strategiji zasavske 
regije, dokazuje moč 
skupnosti in nuje, da 
se ustvarjalci z vseh 
vetrov povezujejo 
in s soustvarjanjem 
odpirajo nova 
poglavja v družbeno-
ekonomskih sferah 
življenja.  ❙
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Gregor Gregorec, Sabina Marov, 
Klara Prošek in Jakob Vscotto.
MENTOR: izr. prof. mag. Tadej 
Glažar Ma Bia.
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Predstavljamo novi cement 
za enostavne prefabricirane elemente

Novi cement smo poimenovali Dinamik. Zaradi krajšega časa vezave in visokih 
začetnih trdnosti je Dinamik cement idealen za pripravo betonov z visokimi začetnimi 
trdnostmi v proizvodnji betonske galanterije, na primer za proizvodnjo robnikov, zidakov, 
tlakovcev in cevi. Poleg tega omogoča njegova svetla barva svetlejše končne izdelke ter 
intenzivnejše barve barvanih končnih izdelkov, ob nižjih doziranjih barvil.    
 
Dinamik cement lahko uporabljamo tudi za proizvodnjo nezahtevnih betonskih 
elementov, kot so plošče in temelji.

Za dodatne informacije se obrnite na našo prodajno službo na telefon 03 56 52 322 
ali obiščite našo spletno stran www.lafarge.si. 


