
IS
SN

 2
33

5-
30

66

ek        deže la
Pozitivna energija ljudi in okolja

Odpadki:
Za družbo brez odpadkov se je 
treba zavzemati na vseh ravneh

Digitalizacija:
Občine na področju digitaliza-

cije še vedno zaostajajo

Mobilnost:
Kako poskušajo občane navdušiti nad 

trajnostno mobilnostjo

O
B

ČI
N

E
NO

VE
M

BE
R 

20
21

Evropski milijoni 
za nove projekte



Tematska izdaja

OBČINE

NOVEMBER 2021

ek        deže la
Pozitivna energija ljudi in okolja

Ali veste, kaj se dogaja v vaši občini? 

Nedavno je nevladni inštitut Danes je nov dan v sodelovanju z 
Organizacijo za participatorno družbo in Centrom za varstvo 
človekovih pravic objavil lestvico transparentnosti vseh 212 

občin v Sloveniji. S pomočjo 80 kazalnikov so želeli prikazati, kako od-
prto in občanom dostopno je delovanje občin na spletu, a rezultati niso 
spodbudni – od stotih možnih točk so jih občine v povprečju dosegle le 
34,9, najslabša le 13,50. Transparentnost so ocenjevali v petih sklopih: 
preglednost dela sveta občine, preglednost in dostopnost spletnega 
mesta občine, vključenost občanov v postopke sprejemanja proračuna 
in obveščenosti ter vključevanje javnosti v delo, pregledovali pa so 
vsebine in podatke za leto 2020. 

Čeprav nekateri opozarjajo, da so v raziskavi napake in da so ne-
katerim občinam točke odvzeli po krivici, ugotovitve zbujajo skrbi. 
Večina občin namreč, namesto da bi uporabljale vso razpoložljivo 
tehnologijo in po desni prehitevale druga drugo z uvajanjem digita-
lizacije in interaktivnosti ter postajale vse bolj proaktivne, zgolj sledi 
zastarelim praksam in nizkim zakonskim standardom. Kar 95 odstotkov 
občin namreč ni doseglo niti polovice od vseh možnih točk, občina z 
najvišjo oceno – Ljubljana pa je dosegla le 67,2 točke. 

Izvajalci raziskave ugotavljajo, da mnogo podatkov o delu občin 
občanom ni dostopnih, veliko takih, ki so vendarle objavljeni na spletu, 
pa je pogosto skritih »v zapletene labirinte hiperpovezav ali pa na voljo 
le v več sto strani dolgih in zapletenih dokumentih«. 

A če želimo, da bo občina uspešna, občani pa zadovoljni z življenjem 
v njej, je prvi in najpomembnejši korak ta, da so njeni prebivalci sez-
nanjeni s tem, kaj se v njej dogaja, zakaj so določene stvari pomembne 
in kako jih bo občina dosegla. Poleg tega morajo imeti možnost izraziti 
svoje mnenje, dati predloge in pobude, ne nazadnje tudi sodelovati 
pri izvedbi posameznih projektov, saj se bodo le tako čutili slišane in 
(vsaj včasih) tudi uslišane. 

Evropska unija spodbuja prehod v digitalno in zeleno družbo s pro-
aktivnimi državljani, ki aktivno sodelujejo pri njenem ustvarjanju. Eden 
od ciljev, ki jim bodo morale občinske uprave v prihodnosti posvetiti 
več pozornosti, je zato zagotovo veliko boljše informiranje občanov 
in spodbujanje k aktivnemu delovanju. Za dobro vseh. 
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Evropski milijoni za 
nove projekte 

Avtorica: Andreja Šalamun 

Evropska sredstva bodo namenjena reformam in naložbam, ki so za Slo-
venijo ključne in ki bi jih morali izvesti že pred leti – torej naložbam v 
zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in polni zagon gospodarstva, pri tem pa 
bo glavno vodilo digitalna in zelena preobrazba družbe in gospodarstva, 
je poleti na spletnem posvetu družbe Tiko Pro dejala državna sekretarka 
vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš. 
Kirbiševa je predstavila priložnosti za podjetja in občine v sklopu Nacio-
nalnega načrta za okrevanje in odpornost ter izvajanja evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2021−2027.

Kot je poudarila Kirbiševa, je 
na voljo 3,2 milijarde evrov 
kohezijskih sredstev, dodat-

no pa je v okviru načrta za okrevanja 
predvideno koriščenje še 2,5 milijarde 
evrov, kar je največ doslej. Napoveda-
la je, da bodo lahko ob pomoči evrop-
skih sredstev zaživeli številni projek-
ti in programi, ki bodo pomembno 
pripomogli k odpornosti družbe in 
tlakovali pot iz krize, nastale zaradi 
epidemije. Prve javne razpise naj bi 
država objavila jeseni oziroma proti 
koncu leta.

V Službi vlade za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko (SVRK) kot 
organ upravljanja skupaj s pristojni-
mi posredniškimi organi (ministrstvi) 
skrbijo za izvajanje Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske 
politike 2014–2020 (OP), ki je podlaga 
za porabo sredstev iz evropskih skla-
dov (Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Evropskega socialnega sklada 
in Kohezijskega sklada) do vključno 
leta 2023. Ta sredstva lahko izkori-
stijo tudi občine, ki lahko kot pravni 
subjekti kandidirajo za različne javne 
razpise ministrstev, oziroma jih vklju-
čijo v okvir mehanizmov, namenjenih 
lokalnim skupnostim (mehanizem Do-
govor za razvoj regij – DRR, Celostne 
teritorialne naložbe – CTN in Lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost – CLLD), v 
okviru katerih lokalne skupnosti same 
skrbijo za postopek izbora naložb.

Izkoristile za dobra 302 milijona 
evropskih kohezijskih sredstev 

Občine kot pravni subjekti so do 
zdaj v programskem obdobju 2014–2020 
izkoristile oziroma počrpale za dob-
ra 302 milijona evropskih kohezijskih 
sredstev od nekaj manj kot 480 milijo-
nov evrov že odobrenih in s pogodbo o 
financiranju vezanih projektov. 

»V SVRK smo izdali odločitve o 
podpori še za nekaj več kot 180 mi-
lijonov evrov evropskih sredstev za 
občinske projekte, vendar za njih še 
niso bile sklenjene pogodbe med ob-
činami in ministrstvi,« povedo. Do-
dajo, da bo do konca programskega 
obdobja 2014–2020, ki se konča leta 
2023, potrjenih še nekaj drugih občin-
skih projektov v okviru Dogovorov za 
razvoj regij (DRR). 

Kot poudarjajo v SVRK, kakovost 
bivanja občank in občanov zvišujejo 
tudi projekti in programi, ki jih izva-
jajo drugi upravičenci. »Na primer 
na področju protipoplavnih ukrepov 
Direkcija RS za vode in na področju 
mobilnosti upravičenec DARS. Prebi-
valci imajo veliko koristi tudi od na-
ložb v podjetja in programe zavoda 
za zaposlovanje,« naštejejo. 

Denar bo na voljo iz treh 
mehanizmov 

»Bodo pa v programskem obdobju 
2021–2027 občinam na voljo evropska 
sredstva v okviru treh mehanizmov:

1. Kohezijska politika v okviru Pro-
grama 2021−2027 – sredstva v višini 
3,2 milijarde evrov (organ upravlja-
nja SVRK). Program je še v pripravi in 
usklajevanju. Od tega bo del sredstev, 
in sicer 258 milijonov evrov iz Sklada 
za pravičen prehod, namenjenih dve-
ma premogovnima regijama (Zasavje 
in Šaleška dolina).

2. Sredstva v okviru Načrta za okre-
vanje in odpornost – 1,8 milijarde 
nepovratnih sredstev (koordinacija 
Ministrstvo za finance). Načrt je Svet 
EU potrdil julija 2021 in se že izvaja. 
Objavljen je na spletnih straneh.

3. Sredstva evropske kmetijske poli-
tike (nosilec Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano). Program je v 
javni obravnavi,« naštejejo na SVRK.

Ker so za to programsko obdob-
je podlage za črpanje evropskih 
kohezijskih sredstev trenutno v fazi 
priprave, ni mogoče napovedati, ko-
liko sredstev bo za občine na voljo. 
So pa na SVRK pojasnili, da bodo 
programski dokumenti za to obdobje 
osredotočeni na naslednje prioritete:

 ▪ prehod v inovativno družbo na 
primerjalno prednostnih področ-
jih v okviru strategije pametne 
specializacije; 

 ▪ zeleni energetski prehod z ra-
zogljičenjem družbe; 

 ▪ varovanje okolja in odzivnost na 
podnebne spremembe s pou-

Prve javne razpise 
naj bi država 

objavila jeseni 
oziroma proti 

koncu leta. 
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darkom na ureditvi odvajanja in 
čiščenja voda;

 ▪ znanja, kompetence in spretnosti 
za prilagajanje globalnim spre-
membam in izboljšanje zaposlji-
vosti; 

 ▪ razvoj vzdržnega in vključujočega 
sistema dolgotrajne oskrbe; 

 ▪ zagotavljanje dostojnega življenja 
in družbene vključenosti ljudi, ki 
jih ogrožata revščina in socialna 
izključenost;

 ▪ povezljivost s poudarkom na 
železnicah;

 ▪ odporna in konkurenčna pridelava 
in predelava hrane;

 ▪ trajnostno upravljanje naravnih vi-
rov in zagotavljanje javnih dobrin;

 ▪ trajnostna akvakultura in ribištvo.

Kako uspešne so posamezne 
občine? 

V občini Vipava so v minulem ob-
dobju izvedli kar nekaj projektov, ki 
so jih financirali ob pomoči državnih 
sredstev, iz sredstev finančne perspek-
tive pa so prejeli dva milijona evrov, 
ki jih bodo namenili za izvedbo pro-
tipoplavnih ukrepov na hudourniku 

Bela. Na občini pravijo, da bo imel zad-
nji ukrep veliko pozitivno vrednost za 
občane, saj bo preprečil poplavljanje 
hiš ob strugi hudournika in sprostil 
možnost gradnje stanovanjskih hiš 
občanom, ki zaradi statusa srednje 
poplavne ogroženosti sicer stavbnih 
zemljišč za zdaj ne morejo graditi. 

V novi finančni perspektivi si naj-
več obetajo od sredstev za komunal-
no infrastrukturo (vodovod in kana-
lizacija) ter za izgradnjo kolesarskih 
poti. »Za kar nekaj projektov, ki jih na-
črtujemo prijaviti na razpise, imamo 
že pripravljena gradbena dovoljenja,« 
pravijo v Vipavi.

Krčani počrpali dobrih 11 milijonov 
evrov 

Kot pravijo v občini Krško, so bili 
v finančni perspektivi 2014–2020 
uspešni, saj jim je uspelo počrpa-
ti dobrih 11 milijonov evrov. »Med 
večjimi projekti, sofinanciranimi iz 
EU-skladov, so predvsem izgradnja 
krške obvoznice, kolesarska pove-
zava Videm−Brestanica, kolesarska 
povezava Krško−Kostanjevica na Krki, 
katere gradnja se bo začela letos, 

projekt Odvajanje in čiščenje od-
padne vode v porečju spodnje Save 
(priključenost na čistilno napravo 
na območjih Brestanice, Krškega, Le-
skovca pri Krškem, Senovega), izgra-
dnja parkirišča Park & Ride v Krškem, 
izposojevališča za brezplačno izpo-
sojo koles, ureditev Dnevnega centra 
za starejše v Krškem, vzpostavitev 
Večgeneracijskega centra Posavje s 
sedežem v Krškem, ureditev Podje-
tniškega inkubatorja Krško, pilotni 
projekt dolgotrajne oskrbe ʻMOSTʼ, pa 
tudi projekti, kot so Master 5, Pod-
jetna 9-ka s področja povezovanja 
šolstva in gospodarstva, s področja 
turizma projekti Zelena doživetja Po-
savja, Povezani s Savo, s področja 
okolja projekt Varuj vodo, s področ-
ja skrbi za starejše Pametne vasi za 
jutri, za promocijo lokalno pridelane 
hrane pa tudi projekti, kot so Ribe na 
šolskih krožnikih, Riba je IN, Okusi 
posavsko ribo, Ujemi ribo in doživi 
energijo Save ter Črno-belo bogastvo 
s Krškega polja … S področja kmetij-
stva so to predvsem agromelioraci-
je in komasacije na širšem območju 
občine, ponosni smo tudi na projekt 
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Rešitve za pametna mesta – 
izboljšajte kakovost bivanja
Občine, v katerih živimo, so vedno bolj pametne. Telekom Slovenije je s svojimi rešitvami 
za pametna mesta pomemben partner občin in komunalnih podjetij pri izboljšanju kakovo-
sti storitev in k bolj trajnostnemu bivanju. Rešitve vključujejo tudi aktivnosti za zmanjšanje 
emisij in vodnih izgub, manjši ogljični odtis občin, boljšo energetsko učinkovitost, anketni 
sistem za merjenje zadovoljstva občanov in podobno. 

Zagorje ob Savi 
V Zagorju ob Savi je Telekom Slo-

venije vzpostavil osrednjo komunika-
cijsko postajo v obliki pametne ulične 
svetilke, ki poleg javne razsvetljave 
omogoča tudi polnjenje električnih 
vozil, spremljanje in analizo različnih 
dejavnikov za boljše načrtovanje in 
upravljanje virov, kot so parkirna mes-
ta, poraba vode in energentov, komu-
nalne storitve in podobno. 

Novo mesto in Nova Gorica
V Novem mestu je Telekom Slovenije 

skupaj s partnerji pilotsko vzpostavil 
napredno enotno platformo pametne-
ga mesta, ki podpira celovito zbiranje 
in obdelavo podatkov, ki so povezani 
s storitvami, kot so zasedenost parkir-
nih mest, pametna ulična razsvetljava, 
merjenje zadovoljstva občanov ter za-
jem in poraba vode in energentov. V 
Novem mestu je bila preizkušena tudi 
okoljska senzorika, s pomočjo katere 
ima občina podroben vpogled v kako-
vost zraka v mestu, temperaturo, tlak, 
vlažnost, prašne delce, ogljikov mono-
ksid, dušikov in žveplov dioksid, ozon 
in hrup. Ob tem je Telekom Slovenije 
tudi nosilec uvedbe sistema Sitium 
(tj. je sistem enotne mestne kartice za 

dostop do javnih storitev v občinah z 
uporabo fizične mestne kartice ali mo-
bilne aplikacije Sitium, ki so ga uvedli 
v Mestni občini Novo mesto in Nova 
Gorica), ki omogoča tudi plačilo teh 
storitev s pametno denarnico VALÚ.  

Učinkovito upravljanje prometa in 
parkirnih površin v Tržiču

Raziskave kažejo, da približno 30 
odstotkov vseh zastojev nastane, ker 
vozniki krožijo in iščejo prosta par-
kirišča. V Tržiču je Telekom Slovenije 
vzpostavil sistem za usmerjanje pro-
meta na prosta parkirišča, v še eni ob-
čini pa vzpostavlja sistem, kjer bodo 
navedene informacije povezane tudi 
s sistemi za plačilo  parkirnin.

»V občinski upravi Občine Tržič 
veliko pozornost namenjamo razvoju 
javnega prostora in storitev, pri čemer 
izkoriščamo tudi prednosti sodobne 
tehnologije. Prvi korak v tej smeri je 
sistem pametnega parkiranja, s kate-
rim smo zelo zadovoljni, saj občanom 
dejansko olajša parkiranje in dostop 
do ostalih javnih storitev. Pri uvedbi 

smo upoštevali specifike našega okolja, 
zadovoljni pa smo, da smo s pomočjo 
strokovnjakov našli pravo rešitev, tako 
da se že kažejo pozitivni učinki,« mag. 
Borut Sajovic, Župan Občine Tržič.

Do pametne občine in tehnologije 
prihodnosti brez investicij

Pametno mesto lahko občine 
vzpostavijo na različne načine, tudi 
brez investicije. V Telekomu Slovenije 
namreč lahko celotno rešitev vzposta-
vijo kot storitev, pri tem pa skrbijo tudi 
za vzdrževanje sistema in njegovo op-
timalno delovanje in nadgradnje, ki 
prinašajo nove zmogljivosti. Rešitev 
pametnih mest Telekoma Slovenije je 
namreč modularna in nadgradljiva ter 
v celoti prilagodljiva specifikam posa-
mezne občine.

Zdaj je pravi čas, da najdemo nove 
načine, iz katerih lahko črpamo vsi.«
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Čebelarski mozaik. Na področju skrbi 
za aktivno življenje za vse generacije 
občanov projekt Mar nam je za skup-
nost ter za oživljanja mestnih središč 
projekt Urbana obrt,« naštejejo na 
občini.

Projekti že pripravljeni 
Tudi za novo finančno perspektivo 

imajo že zastavljene projekte, kot so 
programske aktivnosti Podjetniškega 
inkubatorja Krško, komunalno opre-
mljanje Poslovne cone Drnovo zahod, 
rekonstrukcija obstoječega objekta 
Valvasorjeve knjižnice Krško, novo-
gradnja vrtca Leskovec pri Krškem, 
novogradnja OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja Krško (za otroke s posebnimi 
potrebami), namakanje kmetijskih 
zemljišč iz reke Save na Krškem po-
lju, razvoj območja hipodroma Brege, 
obnova gradu Šrajbarski turn v Le-
skovcu pri Krškem, Pametne srebrne 
vasi Senovo, ureditev stanovanj za 
mlade družine, izgradnja pokritega 
25-metrskega bazena v Krškem, iz-
gradnja kanalizacije in druge infra-
strukture v naseljih na Krškem polju, 
nove kolesarske povezave, izgradnja 
mostu za pešce prek Save v Krškem, 
rekonstrukcije državnih in občinskih 
cest in drugo.

MOL: Pridobili sredstva za 16 
projektov

»Na Mestni občini Ljubljana (MOL) 
si v želji po čim večji realizaciji inve-
sticijskih in razvojnih projektov pri-
zadevamo pridobiti čim več sofinan-
ciranih sredstev, zato svoje projekte 
prijavljamo tako na centralizirane kot 
tudi na decentralizirane razpise EU,« 
povedo. Tako so v okviru decentrali-
ziranih razpisov, ki jih objavijo pri-
stojne slovenske institucije, v okviru 
kohezijske politike pridobili sredstva 
za 16 investicijskih projektov (marec 
2021). Med njimi opozarjajo na največ-
ji kohezijski projekt znotraj mestne 
uprave, tako imenovani projekt Čisto 
zate, pri katerem sodelujejo z obči-
nama Medvode in Vodice. »Galerija 
Cukrarna je največji občinski projekt 

v okviru mehanizma Celostne terito-
rialne naložbe. V ta sklop spadajo še 
projekti ureditev kolesarske mreže v 
MOL in energetske sanacije večstano-
vanjskih stavb,« pojasnijo na občini. 

Evropski denar viša kakovost 
življenja v Sloveniji

Kot pravijo, je bilo v finančni per-
spektivi 2014−2020 v Mestni upravi 
MOL z evropskimi sredstvi do marca 
letos podprtih 32 projektov. Od tega 
16 iz tako imenovanih decentralizira-
nih programov, kjer je razpisovalec 
sredstev nacionalna institucija, in 16 
v okviru centraliziranih programov 
(neposredna prijava v Bruselj oziro-
ma na drug organ upravljanja v Evro-
pi). V finančni perspektivi 2014−2020 
so do marca letos pridobili 94 mili-
jonov evrov evropskih sredstev in 17 
milijonov evrov državnih sredstev, ki 
so dodatno obogatila projekte, sofi-
nancirane s sredstvi EU. Poudarjajo, 
da imajo pridobljena sredstva zelo 
velik pomen, saj da višajo kakovost 
življenja. 

 Dobre projektne prakse želijo na-
daljevati tudi v novi finančni perspek-
tivi, in sicer predvsem na področju 
zelene in digitalne preobrazbe. »To 
sta namreč usmeritvi, ki bosta v pri-
hodnosti finančno najbolj podprti. 
Seveda bomo nadaljevali tudi pro-
jekte trajnostne mobilnosti, si znova 
prizadevali za sredstva v okviru me-
hanizma Celostnih trajnostnih naložb 
in druga kohezijska sredstva ter po-
skušali pridobiti sredstva iz Instru-
menta za okrevanje oziroma v okviru 
Načrta za okrevanje in odpornost,« 
naštejejo. Dodajo, da imajo na občini 
pripravljene projekte, ki sledijo smer-
nicam razvoja, vizije in programskih 
dokumentov MOL. 

Postojna: Več sredstev za 
infrastrukturne vsebine 

V Postojni ocenjujejo, da so bili 
zelo uspešni pri črpanju evropskih 
sredstev, da pa bi na določenih pod-
ročjih to lahko še izboljšali. Tako si v 
prihodnosti občina želi več sredstev 

za infrastrukturne vsebine. »Za pri-
mer: prizidek osnovni šoli in obno-
va Tržaške ceste sta bili financirani z 
lastnimi sredstvi, ker v tej perspektivi 
sredstva za takšne projekte niso bila 
predvidena,« pojasnijo. Dodajo, da 
so imeli izjemno raznolike projekte, 
od infrastrukturnih, izobraževalnih, 
turističnih … Eden večjih je gotovo 
izgradnja kolesarskih poti, ki še po-

teka, pa obnova stavbe Mrežnega in-
kubatorja Perspektiva, obnove poti 
na Soviču, obnova brivnice Ozbič, 
obnova vodotoka Belške vode …. 

»Mnogi našteti projekti so takšni, 
da združujejo infrastrukturo s tako 
imenovanimi mehkimi vsebinami in 
bodo ali izboljšali turistično ponudbo 
občine ali okrepili sodelovanje med 
občani in posameznimi institucija-
mi.« Računajo tudi na denar iz nove 
finančne perspektive; začrtanih je kar 
nekaj projektov, na primer urejanje 
kanalizacijskega sistema (približno 
37 milijonov evrov), obnova stare po-
rodnišnice (približno pet milijonov 
evrov), Kulturni dom Prestranek (okoli 
dva milijona evrov), Mestna galerija 
(okoli 1,5 milijona evrov), nadaljeva-
nje kolesarskih poti proti Razdrte-
mu in Pivki (okoli tri milijone evrov), 
gradnja 140 stanovanj in podobno. 

Občine kot pravni 
subjekti so do zdaj v 

programskem obdobju 
2014–2020 izkoristile 
oziroma počrpale za 

dobra 

302 milijona 
evropskih kohezijskih 

sredstev od nekaj 
manj kot 480 milijonov 
evrov že odobrenih in s 
pogodbo o financiranju 

vezanih projektov. 
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V sistem pametnih mest Sitium 
se lahko vključi vsaka občina
V Telekomu Slovenije razvijajo rešitve pametnih mest, za katere se odloča vse več slovenskih 
občin. V okviru teh rešitev so razvili tudi pametni sistem Sitium, ki lahko občanom omogoča 
plačilo različnih storitev, kot so parkiranje, javni potniški promet, vstopnine, knjižnične sto-
ritve, izposojo koles in še veliko več. Sitium omogoča tudi obveščanje občanov o pomembnih 
informacijah, kakovosti zraka v mestu in nudi stik z odločevalci v občinah

Z zornega kota uporabnika je Si-
tium povsem enostaven za upora-
bo. Sitium je na voljo kot aplikacija 
za mobilne telefone in kot fizična 
kartica, predstavlja pa nadgradnjo 
obstoječih javnih storitev s pame-
tnimi rešitvami, ki bodo uporabni-
kom omogočale lažje, fleksibilnejše 
in udobnejše koriščenje programov 
in storitev javnih ponudnikov. 

Uspešni zagon sistema Sitium v 
Novem mestu

Sitium že deluje v Novem mestu, 
kjer trenutno že omogoča plačilo 
parkirnine, kmalu pa bo sistem mož-
no uporabljati tudi za javni potni-
ški promet. Kot izpostavlja župan 
Mestne občine Novo mesto Gregor 
Macedoni, bodo občani lahko preko 
tega sistema na poenostavljen in 
lažji način uporabljali javne storitve. 
»Poleg uporabe in plačila parkiranja 
in javnega potniškega prometa bo 
s Sitiumom v prihodnje možno tudi 
plačevanje različnih ostalih storitev, 
kot so vstopnine na dogodke in v 
športne objekte, knjižnične stori-
tve, izposojo koles, občane pa bomo 
lahko obveščali tudi o pomembnih 
informacijah o razpisih, vpisih v  
vrtce, o kakovosti zraka in podob-
no,« je še dodal župan.

Sitium deluje s fizično kartico ali 
mobilno aplikacijo

Prednost pametnega sistema Si-
tium je, da lahko uporabnik za vse 
omenjene storitve uporablja le eno 
aplikacijo ali fizično kartico. Pred-
nost mobilne aplikacije Sitium je, 

da je brezplačna, uporabniki pa jo 
napolnijo s sredstvi preko mobilne 
denarnice VALU. Ponuja enostaven 
način plačevanja na daljavo za par-
kiranje v izbrani parkirni coni ter 
vrsto koristnih novic in informacij, 
kar bodo v občini v prihodnje še 
nadgrajevali.

Sitium kmalu tudi v Novi Gorici
Sistem Sitium, ki so ga razvili v 

Telekomu Slovenije, je povezovalni 
projekt rešitev pametnih mest, saj 
ga bodo kmalu uvedli tudi v Novi 
Gorici. Sistem je zasnovan tako, 
da se vanj lahko vključi katerakoli 
občina. Pametna mesta, pametne 
denarnice in ostale pametne rešit-
ve v Telekomu Slovenije razvijajo z 
namenom poenostavljanja življenj. 
In tovrstnih rešitev, ki jih omogoča 
sodobna tehnologija, lahko v pri-
hodnje pričakujemo še veliko.
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Koronavirus 
ustavil 
življenje, a 
omogočil 
številne 
naložbe 
Avtorica: Andreja Šalamun 

Kljub težkemu letu, ki ga je zaznamovala epide-
mija, občine niso počivale. Mnoge so prazne uli-
ce in omejitve družabnega življenja izkoristile za 
različne naložbe, njihova mesta in podeželje pa 
postajajo vse bolj tehnološko razviti. 

razsvetljave, obnovo vodovoda ter 
novega širokopasovnega omrežja, 
sočasno z izgradnjo glavnih kanali-
zacijskih kanalov so bili izvedeni tudi 
sekundarni priključki do obstoječih 
greznic pri posameznih uporabnikih. 
Ob končanju te naložbe pa so že za-
čeli gradnjo nove podružnične šole 
in vrtca v tem kraju. 

Digitalne tehnologije za izboljšanje 
javnih storitev za državljane 

Občina Krško postaja tudi vse 
bolj pametna. Postavili so si cilj, 
da najprej zagotovijo ustrezno in-
frastrukturo in že vse od leta 2008 
delajo pri vzpostavitvi in širjenju mre-
že širokopasovnih povezav. Doslej je 

občina za to namenila 11,9 milijona 
evrov, od tega dobrih šest milijonov 
evrov evropskih sredstev, preostalo iz 
proračuna. Do konca avgusta je bilo 
na širokopasovne povezave priključe-
nih 3.086 uporabnikov, v prihodnjih 
letih pa bodo mrežo še razširili, saj 
imajo na leto v proračunu v ta namen 
predvidenih po 200 tisoč evrov.

Aktivnosti pametnega mesta naj bi 
v prihodnosti potekale na področju 
elektrooskrbe, komunalne oskrbe, 
infrastrukture, transporta, mobilno-
sti, turizma, okolja, podjetništva in 
kmetijstva. Cilj je digitalne tehnolo-
gije uporabiti za izboljšanje javnih 
storitev za državljane, boljšo uporabo 
virov in zmanjšanje negativnih vplivov 

na okolje. »V pilotnem slovenskem 
projektu MOST (dolgotrajna oskrba) 
smo na primer vzpostavili tako ime-
novano e-oskrbo, s katero uporabniki 
dolgotrajne oskrbe ohranjajo samo-
stojnost in povečajo občutek lastne 
varnosti, še posebej s funkcijo varo-
vanja na daljavo v nočnem času, spre-
mljanja vitalnih funkcij na daljavo in 
drugim,« poudarjajo.  

Na kanalizacijo bodo priključeni 
skoraj vsi 

V mestni občini Ljubljana (MOL) tre-
nutno izvajajo 170 projektov. Omejitev 
družabnega življenja so med drugim 
izkoristili za prenovo cest, urejanje 
kolesarskih stez in pločnikov. Letos 
končujejo tudi dve vpadnici v mesto – 
Dunajsko in Tržaško cesto. Pravijo, da 
pri prenovi cest in javnega prostora 
pozornost posvečajo tudi blaženju 
učinkov podnebnih sprememb, tako 
z uresničevanjem načel trajnostne 
mobilnosti kot z zasaditvami zelenja, 
na primer drevoredov ob cestah in na 
trgih. V okviru kohezijskega projekta 
Čisto.Zate., kjer gradijo povezovalni 
kanal C0 v občinah Ljubljana, Medvode 
in Vodice, dograjujejo centralno čis-
tilno napravo in kanalizacijo v aglo-
meracijah nad 2000 PE. Z omenjenim 

V občini Vipava so med epi-
demijo izvedli vrsto infra-
strukturnih projektov (re-

konstrukcija cest, novi pločniki, nova 
parkirišča, prenova vodovodov, izgra-
dnja kanalizacije …), ki izboljšujejo 
kakovost življenja občanov. Skupaj z 
Direkcijo RS za vode so začeli tri mi-
lijone evrov vreden projekt prenove 
izvirov Vipave, do konca leta pa naj 
bi končali tudi pol milijona evrov 
vreden prvi del naložbe v prenovo 
ceste z novo kolesarsko in pešpotjo 
od Vipave proti Vrhpolju.  

Kot pravijo na občini, jim največ 
težav povzročajo dolgotrajni admi-
nistrativni postopki in pridobivanje 
dovoljenj najrazličnejših soglasoda-

jalcev, da sploh lahko začnejo izvaja-
ti določene infrastrukturne projekte. 

Vse dražji materiali ustavljajo 
naložbe 

Tudi v občini Krško povedo, da 
jim največje težave pri naložbah 
in projektih povzročajo dolgotrajni 
postopki umeščanja in pridobivanja 
mnenj posameznih nosilcev urejanja 
prostora. »Pa tudi dvig cen gradbe-
nih materialov, ki je pri nas trenutno 
ustavil začetek izgradnje peš mostu 
čez Savo,« pravijo. 

Občina je lani nadaljevala nekatere 
večje naložbe, ki so jih začeli že v letu 
2020, začela pa je tudi nekaj novih. 
Predvsem gre za obnove ali novo-

gradnje objektov na področju vzgoje 
in izobraževanja, izgradnje komunalne 
infrastrukture, obnove cestne infra-
strukture in drugo. Za naložbe je v pro-
računu občine za leto 2021 namenjenih 
nekaj manj kot 23 milijonov evrov.

Pravijo, da je med letošnjimi 
večjimi projekti izgradnja prizidka 
Valvasorjeve knjižnice Krško, vredna 
okoli 4,4 milijona evrov. V Velikem 
Podlogu je občina letos končala 
projekt izgradnje komunalne infra-
strukture. Naložba, ki so jo v višini 
1,6 milijona evrov v celoti financirali 
iz občinskega proračuna, je obsega-
la izgradnjo kanalizacijskega siste-
ma v skupni dolžini 2.068 metrov, 
izgradnjo novega omrežja cestne 

V občini Krško pove-
do, da jim največje 
težave pri naložbah in 
projektih povzročajo 
dolgotrajni postopki 
umeščanja in pridobiva-
nja mnenj posameznih 
nosilcev urejanja pros-
tora. »Pa tudi dvig cen 
gradbenih materialov, 
ki je pri nas trenutno 
ustavil začetek gradnje 
peš mostu čez Savo,« 
pravijo.
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projektom bodo stopnjo priključeno-
sti na kanalizacijo povečali kar na 98 
odstotkov. 

Opozarjajo tudi na številne pro-
jekte na področju vzgoje in izobra-
ževanja, na kulturnem področju pa 
je zadnji končan in najbolj odmeven 
projekt ureditev Cukrarne. Letos so 
odprli tudi novo Zavetišče za zapuš-
čene živali Ljubljana.

Uporabnikom na voljo več kot sto 
spletnih in mobilnih servisov 

V MOL dajejo velik poudarek di-
gitalizaciji, predvsem konkretnim 
servisom, ki olajšajo postopke in 
uporabo storitev prebivalcem in 
obiskovalcem. »Pri zadnji analizi smo 
našteli več kot sto različnih spletnih 
in mobilnih servisov, ki so na voljo 
uporabnikom, z njihovim združeva-
njem, ki ga načrtujemo, pa se bosta 
povečali preglednost in enostavnost 
uporabe,« povedo. Pojasnijo, da se 
kompleksne rešitve s področja pa-
metnih mest nanašajo na upravljanje 
omrežij za oskrbo z vodo in energijo, 
upravljanje kompleksnih sistemov 
mestnega potniškega prometa, plače-
vanje in uporabo storitev s pomočjo 
mestne kartice urbana, upravljanje 
mirujočega prometa in njegov nad-
zor, na celovit sistem za spremljanje 
prometa, interaktivno spremljanje 
okolja, urbanizacijo, razpoložljivost 
prevoznih sredstev, predlogov občank 
in občanov, prireditev in podobno. 

»Ključna aktivnost, ki jo načrtuje-
mo, je vzpostavitev tako imenovane 
Urbane digitalne platforme, ki bo po-
stopno povezala upravljanje z digitali-
zacijo, procese v mestu in tehnološke 

rešitve ter združila izjemno količino 
podatkov v enoten sistem pametnega 
mesta, ki bo omogočal racionalizacije 
na vseh področjih, souporabo podat-
kov in enotne rešitve oziroma stori-
tve, ki bodo temeljile na dejanskih 
življenjskih situacijah prebivalcev in 
obiskovalcev,« povedo na MOL. 

V Postojni ob precej sredstev zaradi 
izgubljene koncesnine 

Kar nekaj večjih projektov so zas-
tavili tudi v občini Postojna. Poleti so 
začeli prenavljati Tržaško cesto, 2,8 mi-
lijona evrov vredna prenova pa se bo 
nadaljevala v prihodnje leto. Podpisali 
so pogodbo o javno-zasebnem par-
tnerstvu za nov vrtec v Postojni, konec 
leta bodo končali obnovo komunalne 
infrastrukture v vasi Hrašče, končujejo 
dela na sprehajalnih poteh na hribu 
Sovič, pregledujejo pa tudi prijave na 

razpis za izbor koncesionarja za grad-
njo vodnega parka v Postojni.

Na občini Postojna povedo, da 
so letos na sodišču dočakali epilog 
dveh tožb, ki sta se vlekli še iz ča-
sov prejšnjega vodstva. »Sodbi nam 
nista bili naklonjeni in na ta račun 
smo izgubili kar nekaj prepotrebnih 
sredstev. Druga večja težava pa je bil 
izpad koncesnine Postojnske jame, 
kar je bila posledica zaprtja jame 
zaradi epidemije. Tudi tale izpad je 
precej okrnil naš proračun in zahte-
val rebalans,« potožijo.

Kljub temu pa se občina pravkar 
pripravlja na projekt City Connect, v 
teku pa je projekt WIFI4EU, ki mestu 
Postojna zagotavlja točke z brezplač-
no brezžično povezavo z internetom. 

Odprli Parkirno hišo Belveder 
V zadnjih dveh letih so tudi v 

mestni občini Koper (MOK) izpeljali 
oziroma začeli številne projekte in 
naložbe – med njimi je treba opo-
zoriti na gradnjo novega parka nad 
Parkirno hišo Belveder, novo osnov-
no šolo na Škofijah, novo avtobusno 
postajo, parkirno hišo P + R Sonce, 
gasilski dom v Babičih, prenovo in 
povečanje kuhinje v OŠ Dekani ter 
temeljito obnovo objekta na Vergeri-
jevem trgu. »V kratkem se bomo lotili 

še nadkritja mestne tržnice in žalne 
ploščadi na mestnem pokopališču 
Škocjan, gradnje zunanje plezalne 
stene na Bonifiki, dozidave OŠ Duša-
na Bordona v Semedeli in ureditve 
kanalizacijskega omrežja v okviru 
projekta Čisto za Koper in Ankaran,« 
napovejo na MOK. 

MOK je pred meseci končala in 
nato tudi uradno odprla Parkirno 
hišo Belveder. V okviru 6,6 milijona 
evrov vredne investicije so uredili 466 
parkirnih mest v treh etažah, zožili del 
sprehajalne poti in omogočili vstop v 
parkirno hišo tudi s severne obvozni-
ce. Ob Bastionu nasproti potniškega 
terminala so uredili še krožišče in ga 
opremili z informativnim zaslonom o 
zasedenosti parkirne hiše. 

Obmorski park v Žusterni bodo še 
nadgradili 

Med najbolj odmevnimi projekti 
je revitalizacija območja med ustjem 
Badaševice in Žusterno, ki ga je ob-
čina v večjem delu uredila še pred 
začetkom letošnje poletne sezone. 
Obmorski urbani park je namenjen 
druženju, aktivnemu preživljanju pro-
stega časa in oddihu. Uredili so ska-
lomet, nanj postavili velike betonske 
plošče, na dveh mestih pa nasuli 
prodec in poskrbeli za varen dostop 
do morja. »Gradbeni stroji so se po 
zaključku turistične sezone že vrnili 
v obmorski urbani park, saj bomo v 
naslednjih mesecih tam uredili še en 
zalivček s prodnatim dostopom do 
morja in namestili tribune. Z zasadi-
tvijo različnih vrst dreves in grmovnic 

bomo poskrbeli za več sence poleti in 
prijetno druženje v vseh letnih časih. 
Dela bodo končana še pred začetkom 
prihodnje turistične sezone,« obljub-
ljajo in dodajajo, da končujejo tudi 
ureditev dolga leta degradiranega 
Muzejskega trga, ki bo tako kmalu 
dobil svojo novo preobleko.

 Preobremenjen gradbeni sektor 
V MOK poudarjajo, da je največji 

izziv, s katerim se srečujejo vse ob-
čine po Sloveniji, velika preobreme-
njenost gradbenega sektorja. »Po-
javljajo se namreč situacije, ko se 
naši razpisi iztečejo brez popolnih 
prijav ali pa ponudbe sicer pridejo, 
a dramatično presegajo ocenjene 
vrednosti gradbenih del. Tako se 
težko držimo zastavljenih termin-
skih načrtov, kar je težava še zlasti 
pri naložbah, ki jih sofinanciramo iz 
drugih virov,« povedo. 

So pa tudi oni na poti v pametno 
prihodnost. Pretekle aktivnosti ob-
čine so bile usmerjene predvsem v 
zagotavljanje pogojev in podporne 
infrastrukture, ki omogočajo vzposta-
vitev pametnega mesta. V mestnem 
jedru in na bolj obiskanih lokacijah 
so vzpostavili javno brezplačno brez-
žično omrežje, ki so ga lani nadgradili 
in posodobili. V mestnem središču so 
že pred leti vzpostavili videonadzor, 
ki ga postopoma širijo tudi iz mesta, 
vzpostavili pa so tudi tako imenova-
ni Prometni informacijski center, ki 
omogoča spremljanje zasedenosti 
javnih parkirišč in prometnih tokov na 
glavnih mestnih vpadnicah. Naprave 

za štetje prometa so skupaj z državo 
namestili še na priljubljeno kolesarsko 
in pešpot Parenzana, saj so ti podatki 
pomembni pri načrtovanju prihodnjih 
naložb in projektov na tem področju. 

Popravili so zahodno tribuno
V mestni občini Maribor (MOK) 

so letos končali rekonstrukcijo stare 
(zahodne) tribune na osrednjem no-
gometnem stadionu Ljudski vrt. Tribu-
na ima status arhitekturne dediščine, 
konstrukcija glavnega loka (streha) je 
spomeniško zaščitena. Urejajo tudi šir-
še območje stadiona, ki postaja nekak- 
šen športni park. »Končna vrednost 
investicije bo okoli osem milijonov 
evrov,« povedo in dodajo, da bodo v 
prihodnje obnovili tudi tako imeno-
vano Langerjevo vilo, del te bo name-
njen za potrebe protokola na področju 
športa, uredili bodo tri teniška igrišča 
in montažno teniško dvorano, zgradili 
»športni vrtec« in garažno hišo pod 
pomožnim nogometnim igriščem ter 
uredili košarkarsko igrišče.

Obnavljali bodo Dvorano Tabor
Končujejo tudi rekonstrukcijo Vo-

jašniškega trga v historičnem jedru 
Maribora, ob nekdanjem južnem 
obzidju. »Zaključek je predviden v 
novembru, naložba je vredna dobre 
tri milijone evrov,« povedo. 

Začeli so še prvo fazo obnove Dvo-
rane Tabor, osrednjega športnega in 
večnamenskega objekta v Mariboru. 
V sklopu investicije, ki je ocenjena 
na 4,4 milijona evrov plus DDV, bodo 
izvedli delno dozidavo dvorane z no-
vimi garderobnimi in drugimi spre-
mljevalnimi prostori, delno energet-
sko sanacijo ter prenovili strojne in 
elektronaprave. »Ureditev 46 let stare 
Dvorane Tabor je med drugim izjemno 
pomembna za izvedbo Olimpijskega 
festivala evropske mladine, ki ga bo 
Maribor gostil konec julija 2023; v njej 
bodo potekala rokometna tekmova-
nja,« povedo na občini. Dodajo, da 
bo naložba financirana iz sredstev 
Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport v višini 3,2 milijona evrov. 

»Pri zadnji analizi smo našteli več kot sto 
različnih spletnih in mobilnih servisov, ki 

so na voljo uporabnikom, z njihovim združevanjem, 
ki ga načrtujemo, pa se bo povečala preglednost 
in enostavnost uporabe,« pravijo v mestni občini 
Ljubljana. 

»Pojavljajo se situacije, ko se naši razpisi 
iztečejo brez popolnih prijav ali pa ponudbe 

sicer pridejo, a dramatično presegajo ocenjene 
vrednosti gradbenih del. Tako se težko držimo 
zastavljenih terminskih načrtov, kar je težava še 
zlasti pri naložbah, ki jih sofinanciramo iz drugih 
virov,« pravijo v mestni občini Koper. 
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Občine na področju 
digitalizacije še 

vedno zaostajajo  
Avtorica: Nina Šprohar 

»Nekatere občine so v zadnjem času precej napredovale in razvijajo ino-
vativne digitalne storitve, na drugi strani pa so občine, ki nimajo niti 
osnovne digitalne infrastrukture,« pravi strokovnjakinja za informacij-
sko-komunikacijske tehnologije dr. Emilija Stojmenova Duh. A večina 
občin nima zaposlenih informatikov ali drugih strokovnjakov s področ-
ja digitalizacije, zato same težko razvijajo rešitve, kakovostnih podjetij, 
ki poznajo podrobnosti delovanja lokalne samouprave, pa ni veliko.

Prvi korak k 
digitalizaciji občin je 

ocena stanja. 

www.odos.sii

NADGRADITE VAŠE DIGITALNO POSLOVANJE Z 
UPORABO SISTEMA ODOS, KI GA UPORABLJA 
ŽE VEČ KOT POLOVICA OBČIN V SLOVENIJI.

S sistemom ODOS pridobite:

• certificiran sistem pri Arhivu RS;

• enostavno vodenje zadev po ZUP;

•  eVloge in eVročanje v državne portale eUprava in 
SPOT ter vep.si;

•  modularno zasnovo, ki omogoča digitalizacijo vseh 
procesov v organizaciji;

• povezave z drugimi sistemi;

• vzorčna notranja pravila;

• strokovno in odzivno podporo uporabnikom.

Pišite nam na prodaja@pia.si. 

»D igitali-
zaci ja 
l a h k o 

bistveno prispeva k 
bolj učin- kovitemu in tudi bolj 

transparentnemu poslovanju občin. 
S pomočjo zbiranja in ustrezne ob-
delave podatkov se lahko občine 
odločajo in pripravljajo ukrepe na 
podlagi dejanskega stanja in potreb 
prebivalk in prebivalcev ter podjetij 
znotraj občine,« o tem, kakšne ko-
risti občinam prinaša digitalizacija, 
pravi strokovnjakinja za informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije 
(IKT) in vodja digitalne mreže 4PDIH 
dr. Emilija Stojmenova Duh. 

Strategija naj bo konkretna in 
realna 

Po njenih besedah je prvi korak k 
digitalizaciji občin vsekakor ocena 
stanja. Nato sledi priprava konkret-
ne in realne strategije, ki vključuje 

potrebe prebivalcev in podjetij znot-
raj občine, šele za tem priprava pro-
jektov, ki izkoriščajo digitalne teh-
nologije za izpolnjevanje teh potreb. 
»Ključni pri digitalizaciji so vsekakor 
zagotovitev ustrezne širo-
kopasovne povezave ter 
zbiranje in uporaba od-
prtih podatkov,« našteje 
sogovornica.

Kako digitalizirane pa 
so po njeni oceni sloven-
ske občine? Kot pravi, se 
stopnja digitalizacije med 
občinami kar precej razli-
kuje. »Nekatere občine so v zadnjem 
času precej napredovale in razvija-
jo inovativne digitalne storitve, na 
drugi strani pa so občine, ki nimajo 
niti osnovne digitalne infrastrukture. 
Generalno gledano pa je podobno 
kot na preostalih področjih digitali-
zacije: zaostajamo tudi pri občinah,« 
ocenjuje.

Stanje digitalne zrelosti lahko 
ocenijo po različnih dimenzijah

Kot dodaja, imajo občine na voljo 
različna orodja, ki prispevajo k digi-
talni preobrazbi. Eno od njih je po 

njenih navedbah gotovo orodje za 
merjenje digitalne zrelosti, ki so ga 
v okviru projekta CARPE DIGEM, ta je 
financiran v okviru programa Interreg 
Europe, razvili v 4PDIH in Laboratori-
ju za telekomunikacije na ljubljanski 
Fakulteti za elektrotehniko. 

S tem orodjem lahko občine 
ocenijo stanje digitalne zrelosti po 
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različnih dimenzijah, kot so digital-
na infrastruktura, odprti podatki, 
izobraževanje in usposabljanje, 
pritegnitev talentov, digitalne sto-
ritve, finance in digitalni inovacijski 
ekosistem, pojasnjuje sogovorni-
ca. Z orodjem, pravi, dobijo občine 
vpogled v izhodiščno stanje, kar jim 
lahko pomaga pri pripravi ukrepov 
na različnih področjih digitalizacije.  

Kot drugo pomembno orodje 
za digitalno preobrazbo pa ome-
nja SEROI+, ki so ga razvili v okviru 
projekta ERUDITE in je »izjemno 
uporabno za pripravo strategij in ak-
cijskih načrtov za pametna mesta in 
skupnosti«. Omogoča namreč oce-
njevanje in spremljanje obstoječih 
ali načrtovanih izdelkov in storitev z 
družbenoekonomskimi donosi.

Bogovič: Napredno podeželje je 
rezultat decentraliziranosti

»Kamorkoli pridem, v Bruslju ali 
kjerkoli drugje, vedno opozorim, 
kako lepo je urejeno slovensko po-
deželje. Trdno verjamem, da je živ-

ljenje na tako urejenem podeželju, 
kot je v Sloveniji, privilegij,« pa pra-
vi poslanec Evropskega parlamenta 
Franc Bogovič. Poudarja, da je razvi-
to in napredno podeželje »sidrišče 
evropske miselnosti in evropskega 
načina življenja«, za enakomerno 
razvitost slovenskega podeželja 
oziroma razmeroma dobro decen-
tralizirano državo pa so po njegovi 
oceni »krive« Kavčičeve reforme 
policentričnega razvoja države iz 
sedemdesetih let prejšnjega stole-
tja, zaradi katerih se je, v nasprotju 
z drugimi nekdanjimi jugoslovan-
skimi republikami, industrijska de-
javnost, pa tudi srednje šole, v Slo-
veniji razporedila enakomerno po 
vsej državi. »Nadalje pa tudi uspe-
šna reforma lokalne samouprave v 
samostojni Sloveniji iz leta 1995 z 
vzpostavitvijo občin kot osnovne 
ravni lokalne samouprave, ki so že 
pred pridružitvijo Slovenije k EU (pa 
tudi po pridružitvi), uspešno črpale 
evropska kohezijska sredstva in z 
njimi izjemno razvile infrastrukturo, 

Razpis za pametna mesta 
in skupnosti razveljavljen, 
novembra naj bi ga objavili 
znova

V sredo, 15. septembra 2021, je 
bil v Uradnem listu objavljen 
sklep o razveljavitvi Javnega 
razpisa za demonstracijske pro-
jekte vzpostavljanja pametnih 
mest in skupnosti. Kot je pojas-
nil minister za javno upravo Bo-
štjan Koritnik, želijo z razveljavi-
tvijo in vnovično objavo razpisa 
zagotoviti večjo preglednost po-
stopkov. Novi razpis naj bi bil 
objavljen predvidoma novem-
bra, višina razpisanih sredstev 
pa naj bi ostala enaka, osem 
milijonov evrov. Država bo prek 
razpisa financirala pripravo, or-
ganizacijo, izvedbo in promocijo 
demonstracijskih projektov, s 
katerimi naj bi občine dosegle 
nove oziroma izboljšane digital-
ne rešitve ali storitve s področij 
pametnih mest in skupnosti. 

»Največji izziv današnjega časa, ki ga je 
treba nasloviti tako na slovenskem kot 

evropskem podeželju, če želimo ohraniti njegovo 
poseljenost in obdržati na njem mlade, sta zeleni 
prehod in digitalizacija, ki posega v vse pore našega 
življenja,« verjame evropski poslanec Franc Bogovič. 

storitve in drugo,« dodaja. Enako po 
njegovem opažanju velja za sredstva 
Skupne kmetijske politike EU, ki so 
»izjemno pripomogla k moderniza-
ciji kmetijske dejavnosti pri nas«. Ta 
je obenem odgovorna tudi za urejen 
videz krajine, ki privablja številne 
naravnega okolja željne turiste, je 
prepričan Bogovič.

Nekatera naselja s pomočjo 
digitalizacije na poti k energetski 
samozadostnosti

Evropski poslanec meni, da so 
predvsem kakovostna delovna mes-
ta in dobra infrastruktura prvi po-
goj, da mladi ostanejo na podeželju. 
»Največji izziv današnjega časa, ki 
ga je treba nasloviti tako na sloven-
skem kot evropskem podeželju, če 
želimo ohraniti njegovo poseljenost 
in obdržati na njem mlade, sta zeleni 
prehod in digitalizacija, ki posega v 
vse pore našega življenja,« verjame. 

Zato je, tako Bogovič, treba nada-
ljevati obsežna vlaganja v digitalno 
infrastrukturo in storitve ter krepiti 
trajnost gospodarstva, čemur tudi 
EU namenja veliko sredstev – tako 
iz naslova sklada za okrevanje in 
odpornost kot tudi večletnega fi-
nančnega okvira EU za obdobje 
2021−2027. 

Kot razloži sogovornik, v okviru po-
bude Pametne vasi naslavljajo pod- 
ročje razvoja oziroma modernizacije 
podeželja z vidika različnih področij, 
od kmetijstva, mobilnosti, storitev, 

energetike do socialnih storitev, 
»ki so in morajo ostati tako gene-
rator delovnih mest na podeželju 
kot tudi ustrezen ponudnik storitev 
za prebivalce«. K temu pa lahko po 
njegovih besedah z vzpostavljanjem 
ustreznih pogojev za razvoj gospo-
darskih dejavnosti in storitev zelo 
pripomorejo tudi občine. »Pozna-
mo številne odlične primere dobrih 
praks iz manjših občin, ki stopajo po 
poti digitalizacije in modernizacije, 
bodisi za krepitev energetske samo-
zadostnosti in zagotavljanja zelene 
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energije svojim prebivalcem bodisi 
za zagotavljanje storitev trajnostne 
mobilnosti ali dolgotrajne oskrbe,« 
pravi Bogovič. Med njimi našteje 
občino Luče, ki je s pomočjo digita-
lizacije na poti k popolni energet-
ski samozadostnosti, vas Zavrate v 
občini Radeče, ki je že 100-odstotno 
energetsko samozadostna, občino 
Kočevje s partnerji Toyota Slovenije 
in Zavodom Sopotniki, ki pripravlja 
vzpostavitev digitalne platforme za 
zagotavljanje prevozov na poziv, ter 
svojo domačo občino Krško, kjer na 
Senovem izvajajo projekt Pametne 
srebrne vasi. Tam načrtujejo grad-
njo dodatnih varovanih stanovanj, 
prostorov za medgeneracijsko dru-
ženje in ureditev vrtov za stanoval-
ce varovanih stanovanj, predvidena 
pa je tudi tako imenovana pametna 
soba, v kateri bodo prikazane so-
dobne tehnološke rešitve, s katerimi 
lahko olajšajo delo s starostniki ali 
pa omogočajo spremljanje domov 
na daljavo.

Digitalizacija v času pandemije 
povečala odpornost celotne 
družbe

Da je digitalna preobrazba ključ-
na, da Evropa ostane mednarodno 
konkurenčna, se strinjajo tudi v 
Skupnosti občin Slovenije. Kot so 
zapisali na svoji spletni strani, bo za 
dosego ciljev Evropskega zelenega 
dogovora, h kateremu se je zavezala 
Evropska komisija, potreben pomem-
ben tehnološki napredek na več pod-
ročjih, digitalne tehnologije pa bodo 
glavno orodje za izboljšanje učinko-
vitosti in trajnosti kateregakoli vidika 
našega življenja. »Mreža evropskih 
vozlišč za digitalne inovacije bi zato 
morala podjetjem katerekoli velikos-
ti pomagati pri dostopu do digitalnih 
tehnologij, ki jih potrebujejo za pri-
spevek k Evropskemu zelenemu do-
govoru,« so prepričani. Digitalizacija 
je po njihovem opažanju še posebej 
pomembna v luči pandemije, saj je 
z omogočanjem oddaljenih komuni-
kacij in podpornimi rešitvami, kot je 

delo na daljavo, pomembno poveča-
la odpornost celotne družbe.

Prenovili spletno stran, omogočili 
oddajo vlog prek portala e-uprava 
in digitalizirali javne razpise

Z digitalizacijo se srečuje tako 
občina Medvode kot tudi njeni javni 
zavodi in javna podjetja. Večino go-

Za dosego ciljev Evrop-
skega zelenega dogo-
vora, h kateremu se 
je zavezala Evropska 
komisija, bo potreben 
pomemben tehnološki 
napredek na več področ-
jih, digitalne tehnologije 
pa bodo glavno orodje za 
izboljšanje učinkovitosti 
in trajnosti kateregakoli 
vidika našega življenja, 
menijo v Skupnosti občin 
Slovenije.
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podjetja, v katerih ima občina solas-
tniški delež, saj opravljajo storitve za 
več sosednjih občin. Vsa ta podjetja 
uvajajo nove digitalne rešitve, na-
menjene obveščanju uporabnikov, 
izboljšanju uporabniške izkušnje in 
optimizaciji procesov – tudi s po-
močjo interneta stvari (IoT), pravijo 
v uradu župana. Enako svojim upo-
rabnikom različne digitalne rešitve 
ponujajo njihovi javni zavodi. »Med 
novostmi zadnjega leta, ko smo se 
vsi soočali s spremembami navad, je 
denimo spletno naročanje na cep-
ljenje proti covidu-19, ki ga je uvedel 
Zdravstveni dom Medvode, in brez-
stični paketniki za prevzem knjižnega 
gradiva v Knjižnici Medvode,« našte-
jejo nekaj glavnih tehnoloških rešitev. 

Vse več svojih procesov digitalizi-
ra tudi občina sama. S prenovo sple-
tne strani so tako omogočili e-vlo-

ge za nekatere upravne postopke, 
ki jih občani lahko oddajo povsem 
elektronsko (elektronski podpis ali 
SI-PASS, spletno plačilo taks), omo-
gočili so oddajo nekaterih vlog prek 
portala e-uprava, velik poudarek pa 
dajejo tudi obveščanju občanov prek 
različnih digitalnih orodij in spletnih 
platform. Dejavni so na družbenih 
omrežjih, na portalu MojaObčina.
si, kjer občanom tedensko posre-
dujejo e-novice, prek spletne strani 
pa omogočajo tudi oddajo različnih 
e-predlogov in vprašanj, dostop do 
spletnega koledarja vseh dogodkov 
v občini in pregledno objavo ak-
tivnosti Občinskega sveta Občine 
Medvode. Digitalizirali so javne raz-
pise za dodeljevanje proračunskih 
sredstev nevladnim organizacijam 
in uvedli participativni proračun, s 
katerim so občani odločali o porabi 
dela proračunskih sredstev. »Celoten 

proces je bil, tudi zaradi omejitev 
v času epidemije, izpeljan digital-
no s pomočjo odprtokodne rešitve 
Consul, za katero zagotavlja podporo 
Danes je nov dan, Inštitut za druga 
vprašanja,« pojasnjujejo. 

Občine težko same razvijajo 
rešitve

Menijo pa, da je pred občinami 
še veliko izzivov in priložnosti na 
področju digitalizacije. »Večina ob-
čin nima zaposlenih informatikov 
ali drugih strokovnjakov s področ-
ja digitalizacije, zato občine težko 
same razvijamo rešitve. V Sloveniji 
je sicer veliko kakovostnih podjetij, 
ki se ukvarjajo z digitalizacijo, a le 
redka poznajo specifike delovanja 
lokalne samouprave, ki se v mno-
gih pogledih razlikuje od zasebnega 
sektorja. Eno od področij, s katerim 
se ukvarjamo trenutno, je na primer 
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Zagorje ob Savi se razvija 
kot pametno mesto
Po mnenju lokalne občinske uprave je Zagorje ob Savi pame-
tno mesto, saj na prvo mesto postavijo občana. V občini Za-
gorje odgovorni prepoznajo problem, ki ga z uporabo tehno-
loških in ne tehnoloških ukrepov rešijo, ter s tem izboljšajo 
kvaliteto bivanja. 

Skrb za okolje in energetsko 
učinkovitost

Na videz je v Zagorju rudarska 
zgodovina pustila le prenovljen ru-
darski muzej, lokomotivo, ter lepo 
urejene portale v rudniške rove. Ven-
dar je propad rudarjenja v zagorski 
dolini za seboj pustil ekonomsko, 
socialno in okoljsko krizo. Ravno na 
slednji je Občina Zagorje ob Savi na-
redila največ vidnih korakov. Poleg 
urejanja zelenih površin in sanacije 
degradiranih površin je vzpostavi-
la daljinsko ogrevanje, zgradila dve 
sončni elektrarni z namenom spod-
bude občanom, subvencionirala 

številne menjave kurilnih naprav 
na trda goriva, izvaja energetsko 
knjigovodstvo in preko centralnega 
nadzornega sistema SCADA nadzira 
delovanje infrastrukture.

Spodbujanje trajnostne mobilnosti
V zadnjem obdobju se v največji 

meri izvajajo ukrepi s področja traj-
nostne mobilnosti. Prejšnji mesec je 
tako zaživel sistem izposoje javnih 
e-koles ZaNaprej, prav tako pa se je 
pričela gradnja 7-kilometrske kole-
sarske steze Zagorje – Orehovica, ki 
bo bistveno spremenila mobilnostne 
navade. 

Za izboljšanje ogljičnega odtisa je 
Občina Zagorje ob Savi v preteklosti 
vzpostavila mrežo električnih polnil-
nic, ki danes služijo vsak dan večjemu 
številu e-vozil. Prihodnost s področja 
mobilnosti vidijo predvsem v drugih 
modelih in razumevanju mobilnosti, 
ki ne zahteva le infrastrukturnih ukre-
pov, temveč predvsem ukrepe z vidika 
digitalizacije in spremembi miselnosti 
ljudi. Občina v ta namen pripravlja 
nove modele mobilnosti, ki bodo 
lahko v prihodnosti odigrali ključno 
vlogo brezogljični družbi.
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glasovalni sistem za vodenje sej ob-
činskega sveta in njegovih delovnih 
teles,« pravijo v Medvodah.

Zadnji razpisi za gradnjo odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije neuspešni

Da bodo produkte digitalizacije 
občani sploh lahko uporabljali, si v 
občini Medvode prizadevajo za do-
stopnost do spleta visokih hitrosti 
tudi v najbolj oddaljenih podeželskih 
naseljih. Občine same sicer ne gradijo 
telekomunikacijskih omrežij, gradnja 
je odvisna od ekonomskega interesa 
zasebnih podjetij, a občine pri tem 
sodelujejo z zagotovitvijo služnosti 
za gradnjo po javnih površinah. »Na 
velikem delu občine Medvode so ob-
čani sami, že v začetku devetdesetih 

let, zgradili razvejeno in za tiste čase 
napredno kabelsko omrežje. Kabelska 
televizija Medvode s pomočjo uprav-
ljavca omrežja, podjetja Telemach, 
zadnja leta opravlja obsežne nadgra-
dnje omrežja, s katerimi uporabnikom 
omogočajo visoke hitrosti v skoraj 
vseh naseljih občine,« pojasnijo.   

Kot dodajo, so se pri ugotavljanju 
tržnega interesa, ki ga je vodilo Mini-
strstvo za javno upravo, komercialni 
ponudniki omrežij zavezali zgraditi 
širokopasovno omrežje do večine 
gospodinjstev v njihovi občini. Tista 
gospodinjstva, ki vanj niso vključena, 
namreč tvorijo tako imenovano belo 
liso, za katero lahko ponudniki kan-
dirajo na razpisih za gradnjo odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje ge-
neracije (GOŠO). »Žal so bili vsi zadnji 

razpisi GOŠO neuspešni, saj se na-
nje ni prijavil noben ponudnik. V tem 
trenutku je odprt novi razpis GOŠO,« 
razložijo. So pa uspešno kandidirali 
na razpisu Evropske komisije WiFi4EU 
in prejeli bon v višini 15 tisoč evrov 
za namestitev opreme za brezplačni 
brezžični internet v javnih objektih in 
na javnih površinah v občini. Podprli 
so tudi Arnesova prizadevanja za iz-
gradnjo brezžičnih omrežij in nakup 
IKT-opreme v vzgoji in izobraževanju 
– osnovnim šolam so zagotovili 50 
odstotkov potrebnih sredstev. 

Prvi korak k digitalizaciji občin 
je ocena stanja, sledi priprava 
konkretne in realne strategije, 
ki vključuje potrebe prebival-
cev in podjetij znotraj občine, 
šele za tem priprava projektov, 
ki izkoriščajo digitalne tehno-
logije za izpolnjevanje teh po-
treb. »Ključni pri digitalizaciji so 
vsekakor zagotovitev ustrezne 
širokopasovne povezave ter zbi-
ranje in uporaba odprtih podat-
kov,« našteje strokovnjakinja za 
informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (IKT) in vodja digi-
talne mreže 4PDIH dr. Emilija 
Stojmenova Duh.

»V Sloveniji je sicer veliko kakovostnih 
podjetij, ki se ukvarjajo z digitalizacijo, 

a le redki poznajo specifike delovanja lokalne 
samouprave, ki se v mnogih pogledih razlikuje od 
zasebnega sektorja. Eno od področij, s katerim se 
ukvarjamo trenutno, je na primer glasovalni sistem 
za vodenje sej občinskega sveta in njegovih delovnih 
teles,« pravijo v Medvodah.
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Izolska občinska uprava učinkovitejša
Z digitalizacijo prejete pošte 
so sprostili čas zaposlenih, 
zmanjšali možnost izgube 
dokumentov ter ob 
kakovostnejših digitalnih 
dokumentih znižali zahteve 
glede shranjevanja.  

V Občini Izola so se z naraščanjem 
obsega papirnega gradiva zaradi ome-
jenih arhivskih zmogljivosti soočali s 
prostorskimi težavami. Mesečno so 
namreč prejeli več kot tisoč novih 
papirnih dokumentov z več kot 3.600 
stranmi. Izziv je predstavljala tudi učin-
kovitosti postopkov zaradi zamudnega 
iskanja dokumentov v zadevah, kopira-
nja in dostave zainteresiranim osebam. 

»Prve korake za vzpostavitev brez-
papirnega poslovanja smo naredili že 
pred približno desetimi leti. Pravna 
podlaga je obstajala, je pa bilo še ve-
liko stvari nedorečenih. Ugotovili smo 
tudi, da zahteve za zakonsko skladno 
vzpostavitev brezpapirnega poslovanja 
presegajo naše kadrovske in finančne 
zmožnosti,« je povedala mag. Vesna 
Rebec, direktorica občinske uprave 
Občine Izola. 

V tistem času so se odločili, da bodo 
sicer nadaljevali s papirnim poslova-
njem, vzporedno pa so začeli z digi-
talizacijo papirnih gradiv. Ob tem so 
se srečali z novimi izzivi, na primer z 
digitalizacijo gradiva formatov večjih 
od A3, s kakovostjo digitaliziranih do-
kumentov ter z velikostjo datotek. Ker 

teh izzivov z lastnimi kadri in opremo 
niso uspeli primerno razrešiti, so se od-
ločili, da poiščejo zunanjega izvajalca, 
pri čemer je bil temeljni pogoj, da se 
delo opravi kakovostno in da je storitev 
certificirana s strani Arhiva RS. 

Prehod iz papirne v digitalno pošto
Kot je povedala Vesna Rebec, je bilo 

na začetku treba najprej doreči način 
prevzema in vračila fizične pošte ter 
dostavo digitaliziranega gradiva. »Do-
govorili smo se za enoletno testno 
obdobje. V tem času smo namesto 
prenosa pošte s kurirjem uredili pre-
usmeritev pošte na izvajalca in vračilo 
pošte po pošti. Zaposleni pri Positi so 
dobro spoznali vrste naših dokumentov 
in smo lahko dokončno dorekli zajema-
nje metapodatkov,« je razložila Vesna 
Rebec. V Positi za izolsko občinsko 

upravo v povprečju digitalizirajo 2.400 
strani mesečno, pred ustanovitvijo MU 
Istra pa se je digitaliziralo še 1.200 stra-
ni dokumentov občinskega redarstva. 
Digitalizirani dokumenti se na osnovi 
dogovorjenih metapodatkov samodej-
no uvozijo v knjigo prejetih dokumen-
tov osrednjega dokumentnega sistema. 

Za več kot razred boljša digitalizacija
Vesna Rebec vidi koristi zunanje 

storitve digitalizacije prejete pošte 
predvsem v tem, da imajo zaposleni več 
časa za opravljanje svojih strokovnih 
nalog. »Digitalizirano gradivo je odlič-
ne kakovosti, prav tako je dobro tudi 
razmerje med kakovostjo  in velikostjo 
datoteke. Bolj splošno gledano pa smo 
z digitalizacijo zmanjšali možnost izgu-
be dokumentov in zelo poenostavili 
dostop do njih.«

V občinski upravi poteka prenova 
strežniške infrastrukture, pri čemer so 
ob naročilu zahtevali, da je vsa nova 
oprema certificirana pri Arhivu RS. Če 
bo šlo vse po načrtih, bodo postopke 
za prehod na popolno brezpapirno 
poslovanje izvedli v letu 2022 in 2023.   

Redarska služba MU Istra optimizira poslovanje z digitalno vhodno pošto

V Medobčinski upravi Istre so se ob združitvi občinskih služb občin Koper, 
Izola, Piran in Ankaran, soočili z velikim obsegom vhodne pošte. Kot je povedal 
Črtomir Krnel, višji svetovalec in vodja oddelka za prekrške v MU Istra, so se 
odločili, da prevzamejo dobro prakso iz občine Izola. »Izvedba projekta je 
potekala brez večjih težav in je trajala blizu dva meseca. Posebna prednost 
Positine storitve je prenos digitaliziranih dokumentov neposredno v doku-
mentni sistem in prekrškovno aplikacijo saj smo s tem odpravili ponoven 
postopek skeniranja dokumentov za potrebe obravnave prekrškov. Papirne 
originale prejmemo z enodnevnim zamikom in jih vložimo v spis za nadaljnji 
postopek,« je razložil Krnel. V MU Istra kjer Posita digitalizira vso prejeto 
dokumentacijo, že načrtujejo uvedbo popolnega brezpapirnega poslovanja.

Posita,d.o.o.
Zagrebška cesta 106
SI-2000 Maribor

Telefon: 080 23 83
E-pošta: prodaja@posita.si
Spletna stran: www.posita.si
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Kaj digitalizacija prinese občinam 
kot institucijam?
Pametna mesta, digitalizacija podeželja – to so zelo pogosti naslovi v mnogih medijih, kaj se za 
temi naslovi odvija, pa nam je manj znano. Na področju lokalne samouprave ima digitalizacija 
bogato zgodovino. Na področju urejanja prostora smo v letih 2004 in 2005 digitalizirali pro-
storske akte, ki so še danes osnova, brez katere si ne znamo predstavljati vsakodnevnega dela. 

Vendar pa samo planski akti v di-
gitalni obliki niso dovolj za uspešno 
delo. Potrebujemo še veliko drugih 
vsebin v digitalni obliki, da lahko di-
gitaliziramo delovne procese in na ta 
način skrajšamo izdelavo določenih 
dokumentov in odločb, hitreje vzdr-
žujemo različne baze podatkov in na 
ta način izboljšamo delo na področju 
lokalne samouprave.

Vzporedno so in še vedno nastaja-
jo tudi drugi prostorski podatki, ki so 
v vsakdanji rabi. Če želimo iz različnih 
podatkov, ki so nam na voljo, sestaviti 
rešitev (aplikacijo), pa moramo dobro 
poznati lastnosti teh podatkov. Vsak 
avtor teh podatkov zasleduje cilje na 
svojem področju, za skupno uporabo 
pa jih je treba pripraviti tako, da so 
medsebojno primerljivi. Zavedati se 
je treba, da poseganje v te podatke 
lahko pomeni tudi spremembo teh 
podatkov (lokacija), za kar pa je od-
govoren le njihov avtor.

Vseh teh lastnosti podatkov se 
močno zavedamo pri izdelavi aplika-
tivnih rešitev.

Kakovostna obravnava zahteva 
znanje in izkušnje

Naša naloga kot integratorjev raz-
ličnih podatkov za občine je tudi ta, 
da svoje uporabnike opozorimo na 
mogoče napačne rezultate pri uporabi 
različnih podatkov. Iz tega razloga smo 
tudi v svoje rešitve vključili varovalke; 
te uporabnikom omogočajo, da ugoto-
vijo napake, ki so posledica prostorske 
neusklajenosti in se do njih opredelijo 
pred samo izdelavo dokumentov ali od-
ločb. S tem smo zelo zmanjšali zaplete, 
ki nastanejo zaradi napačne uporabe 
digitalnih podatkov.

V prihodnjih letih nas ravno na 
področju prostorske uskladitve di-
gitalnih podatkov čaka veliko dela. Z 
uskladitvijo prostorskih aktov z ze-
mljiškim katastrom bomo zelo izbolj-
šali kakovost končnih dokumentov in 
omogočili večjo zanesljivost različnih 
prostorskih analiz in kartografskih 
prikazov.

Če digitalne prostorske podatke 
uporabljamo samo kot surovino in jo 
tehnično obdelamo z GIS program-

sko opremo, rezultati zagotovo ne 
bodo dobri. 

Kakovostna obravnava prostorskih 
podatkov zahteva veliko znanja in iz-
kušenj, ki pa jih v TerraGIS-u imamo, 
uspešno pa jih posredujemo in si jih 
izmenjujemo s svojimi uporabniki pri 
vsakdanjem delu. Zavedamo se, da z 
našim znanjem, izkušnjami in apli-
kativnimi rešitvami nudimo storitve, 
ki jih naši uporabniki potrebujejo za 
redno opravljanje svojih del.

Trudimo se biti dobra podporna 
služba, ki zagotavlja tekoče opravljanje 
dela svojim uporabnikom, hkrati pa 
jim pripravljamo tudi nove rešitve, ki 
prinašajo nove dimenzije na področju 
digitalizacije podatkov, delovnih pro-
cesov in povezave različnih informa-
cijskih sistemov. Vse to se kaže tudi v 
večjem zadovoljstvu občanov, podjetij 
in ustanov, ki uporabljajo storitve lo-
kalne samouprave.
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T-2 ustvarja 
prihodnost naših mest
Gašper Žerovnik je v družbi T-2 vodja oddelka za digitalne 
transformacije, odgovoren za izvedbo projekta T-2 Pametna 
mesta. Njegove obsežne, več kot 20-letne izkušnje v najkom-
pleksnejših projektih informacijske tehnologije na področju 
interneta stvari, pametnih naprav in razvoja aplikacij za naj-
večje stranke v panogah, kot sta telekomunikacije in turizem, 
ustvarjajo trdne temelje za odgovore na naša vprašanja o tem, 
kako digitalna preobrazba skupnosti pomaga izboljšati življe-
nje njenih članov.

Gospod Žerovnik, lahko našim 
bralcem pojasnite, kakšna je 
vloga oddelka za digitalne 
transformacije, ki ga vodite v okviru 
telekomunikacijskega podjetja T-2?

Ker se v družbi T-2 zavedamo hitro 
spreminjajočega sveta, smo v okvi-
ru podjetja vzpostavili oddelek za 
digitalne transformacije, v katerem 
namenjamo velik poudarek razvoju 
in vpeljavi digitalnih rešitev za lo-
kalne skupnosti. Na tem področju 
namreč vidimo veliko priložnosti, 
kjer bi nove tehnologije izboljšale 
poslovanje občin in kakovost življe-
nja občanov. 

Ste lahko nekoliko bolj konkretni?
Seveda. Rešujemo izzive na po-

dročju avtomatizacije poslovnih 
ali upravnih postopkov, s pomočjo 
napredne platforme poenostav-

ljamo plačevanje mestnih storitev, 
vzpostavljamo infrastrukturo,  na-
menjeno hrambi velikih količin po-
datkov, ukvarjamo se s tehnologijo 
interneta stvari in podobno. Vse to 
pa počnemo z namenom, da se kako-
vost življenja v mestu izboljša. 

Če sem še nekoliko konkretnejši, 
vzpostavili smo platformo T-2 Pame-
tna mesta, ki predstavlja temelj de-
lovanja mesta prihodnosti. Od osta-
lih ponudnikov se razlikujemo v tem, 
da presegamo postavitev  silosnih 
rešitev, ki predstavljajo samostojne 
zaključene celote in jih namesto tega 
medsebojno povezujemo. Šele s tem 
postajajo zares pametne. 

Omenil pa bi rad še, da vedno ko 
razmišljamo o uvedbi novih rešitev, 
preverjamo, kakšno dodano vrednost 
vsaka od njih predstavlja za končne 
uporabnike - občine, občane, podje-
tja, turiste idr.

Pa imajo slovenske občine dovolj IT 
strokovnjakov za vpeljavo tovrstnih 
rešitev? 

Ker se zavedamo, da brez izku-
šenih IT strokovnjakov ne gre, jih 
občinam priskrbimo v T-2. S tem po-
nujamo rešitve na ključ, kar pome-
ni, da s svojimi sodelavci pomaga-
mo občinam skozi vse faze vpeljave 
projekta: analize obstoječega stanja 
in identifikacije potreb posamezne 
občine, načrtovanja, vzpostavitve in 
nadaljnjega razvoja. Z veseljem se 

lotimo tako preprostih kot tudi naj-
zahtevnejših izzivov.

Če vas prav razumemo, občinam 
svetujete in hkrati nudite 
tehnološko pomoč?

Tako je. Mogoče bi omenil še, da 
imamo vzpostavljeno partnerstvo s šte-
vilnimi podjetji, ki ponujajo rešitve na 
različnih področjih pametnih storitev. 
Če pa katera od občin že zaupa pre-
izkušenemu dobavitelju, lahko tudi s 
tem partnerjem najdemo skupen jezik. 

Lahko izpostavite kakšen 
konkreten projekt?

Seveda. Pred kratkim smo vzposta-
vili pilotni projekt v Skopju, v Sloveniji 
pa z občino Logatec uvajamo rešitve 
na praktično vseh področjih, ki sem jih 
prej omenil. Želel bi izpostaviti, da že-
limo v okviru tega projekta prvi avto-
matizirati enostavne upravne postop-
ke, na kar smo še posebej ponosni.  

Kaj pa, če ima občina svojo vizijo 
digitalne transformacije?

Z veseljem prisluhnemo prav vsaki 
viziji in jo pomagamo uresničiti. Vse, 
ki bi se želeli pogovoriti o teh temah, 
z veseljem povabim na kavo. 

Gospod Žerovnik, najlepša hvala 
za pogovor.

Gašper Žerovnik v okviru T-2 vodi 
oddelek za digitalne transformacije

Občani do personaliziranih informacij in 
obvestil dostopajo preko mobilne aplikacije
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Evropska e-mobilnost kliče po 
uvedbi plačilnih kartic
Električna vozila bodo v EU kmalu postala stalnica, kar pa s seboj prinaša potrebo po razšir-
jeni in dostopni polnilni infrastrukturi na vsakem koraku. Enega ključnih dejavnikov te in-
frastrukture bo predstavljala plačilna komponenta. Plačila današnjega časa so razdrobljena, 
različne države pa ponujajo različne plačilne rešitve. Da bi bila infrastruktura med seboj pove-
zana in zlahka dostopna vsem evropskim potrošnikom, se vse bolj kaže potreba po univerzal-
ni rešitvi in uvedbi minimalnega standarda. Raziskava, opravljena v sedmih državah članicah 
EU, je pokazala, da bi potrošniki najraje izbrali plačilne kartice.

Da bi električna vozila postala 
nov normativ, predvsem pa, da bi 
njihova uporaba postala tako pri-
ročna kot uporaba njihovih “sorod-
nikov” na fosilna goriva, EU potre-
buje razširjeno, lahko dostopno, 
zanesljivo in hitro polnilno omrežje, 
ki bo podpiralo neovirano usvojitev 
e-mobilnosti s strani evropskih po-
trošnikov. In ko govorimo o potro-
šnikih, ne mislimo le na tehnološko 
podkovane, visoko izobražene upo-
rabnike električnih vozil današnje-
ga časa, temveč tudi na vse bodoče 
uporabnike, ne glede na okolje iz 
katerega izhajajo - prej ali slej se 
bo namreč velika večina soočila z 
uporabo električnih vozil, njihovim 
polnjenjem in seveda, plačilom teh 
storitev.

Plačevanje je lahko ozko grlo ali 
spodbujevalec e-mobilnosti

Čeprav se plačilna komponenta 
na prvi pogled ne zdi poglaviten de-
javnik infrastrukture za polnjenje 
električnih vozil, pa vseeno ostaja 
bistvena za zagotavljanje širše upo-
rabe le-teh. Ravno možnost plačila 
pri polnjenju električnega avtomo-
bila namreč lahko predstavlja “ozko 
grlo” oziroma oviro pri dostopu - ali 
pa ključ do lažje vključitve v sistem.

Dandanes je plačilna komponen-
ta po Evropi precej razdrobljena, 
kar pomeni, da lahko potrošniki 
v nekaterih primerih plačujejo z 
žetoni, v drugih s polnilnimi kar-
ticami ali prek mobilne aplikacije, 
s skeniranjem QR kode, s plačilno 
kartico ali s čim drugim. Dejstvo, 

da ni na voljo enotne, vseprisotne 
plačilne rešitve, povzroča težave 
v izkušnji e-mobilnosti, zlasti ko 
gre za mednarodna potovanja. Če 
želi evropski državljan potovati iz 
Slovenije v Nemčijo z električnim 
avtomobilom, mora svojo pot skrb-
no načrtovati vnaprej, vključno z 
zagotovilom da se bo lahko kjer-
koli ustavil in napolnil svoje vozilo 
ter plačal kakorkoli želi – kar pa ni 
niti blizu možnosti, da se ustavi na 
bencinski črpalki, kjer brez težav 
plača gorivo z gotovino ali plačilno 
kartico.

Kartična plačila prevladujejo, 
želijo si jih tudi potrošniki

Po vsem naštetem sodeč, je edi-
na rešitev – vsaj s plačilnega vidi-

ka – omogočiti kartična plačila, po 
možnosti z brezstično tehnologijo, 
na vseh javnih polnilnicah v Evrop-
ski Uniji. Prvi očiten razlog je, da 
so kartična plačila prevladujoča, 
najpogostejša in najbolj razširjena 
oblika elektronskega plačevanja v 
vseh državah članicah EU. To pa še 
ni vse, statistike kažejo, da ima v 
povprečju vsak polnoletni državljan 
EU v denarnici vsaj eno plačilno 
kartico. Povedano drugače - če bi 
bilo za polnjenje električnih vozil 
razpoložljivo plačilo s kartico, bi 
praktično vsak odrasel državljan EU 
imel na voljo takojšen in neomejen 
dostop do celotne infrastrukture.

Drugi očitni razlog izhaja nepos-
redno iz prvega: evropski potrošniki 
želijo polnjenje svojih električnih 
vozil plačevati s plačilnimi kartica-
mi. To je potrdila potrošniška razi-
skava, izvedena s strani Mastercarda 
poleti 2021 v sedmih državah čla-
nicah EU: Avstriji, Franciji, Nemčiji, 
Italiji, na Poljskem, v Španiji in na 
Švedskem.

Glede na rezultate, se 71 % vpra-
šanih strinja, da bi moral biti uni-
verzalen način plačila omogočen 

na vseh polnilnih mestih v Evropi, 
kar bi zagotavljalo enostaven in 
nemoten dostop za vse evropske 
prebivalce.

Poleg tega so evropski potrošniki 
na vprašanje, katerega od različnih 
načinov plačila bi najraje uporabili 
pri polnjenju električnega vozila, 
jasno izkazali prednost plačilnim 
karticam, čemur daleč zadaj sledi 
gotovina, medtem ko so vsi ostali 
načini plačila prejeli zelo omejeno 
število glasov.

V smeri plačilnih kartic deluje tudi 
EU, a premalo odločno

Evropska komisija je v začetku le-
tošnjega leta vložila osnutek uredbe 
kot del svežnja “Pripravljeni za 55” 
(Fit for 55) po katerem bi bila mož-
nost plačila s plačilnimi karticami 
obvezna za vse hitre javne polnilni-
ce (nad 50 kW). Kar zadeva postaje 
za počasno polnjenje (pod 50 kW), 
bi predlagana uredba ponudnikom 
storitev omogočila možnost plačila 
s kartico ali možnost plačila s QR 
kodo kot minimalni standard.

Predlog Evropske komisije je za-
gotovo korak v pravo smer, ko gre 

za hitre polnilnice. Vendar pa, ob 
upoštevanju rezultatov raziskave 
in dejstva, da plačila s QR kodo še 
niso razširjena v EU, bi neuvedba 
možnosti plačila s kartico za poča-
sne polnilne postaje za oblikovalce 
evropske politike pomenila zamuje-
no priložnost za odstranitev razdro-
bljenosti in ovir za širšo uporabo in 
lažji dostop.

Tako rezultati raziskave, kot 
tudi splošna logika pošiljajo jasno 
sporočilo odločevalcem, industriji, 
pa tudi mestom in občinam, ki na 
svojih ulicah uvajajo polnilne termi-
nale: edino z uporabo plačilnih kar-
tic lahko upamo, da bomo dosegli 
enotno, združeno in lahko dostopno 
evropsko tržišče za polnjenje elek-
tričnih vozil.
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Vse več poudarka 
trajnostnemu razvoju 
in ohranjanju narave 

Avtorica: Jerneja Srebot 

Obeta se nov podjetniški inkubator
Tudi v pivški občini bodo poso-

dabljali komunalno infrastrukturo, 
v prihodnosti pa načrtujejo še nekaj 
projektov, ki jih bodo vsaj delno fi-
nancirali s kohezijskimi sredstvi. Le-
tos so tako začeli graditi komunalno 
infrastrukturo v Radohovi in Slovenski 
vasi, dela bodo potekala še v prihod-
njem letu, do leta 2023 pa načrtujejo 
v okviru kohezije izvesti še del kana-
lizacijskega omrežja v Zagorju.

»Prek načrta za okrevanje in od-
pornost načrtujemo investicijo v 
komunalno infrastrukturo v naseljih 
Klenik in Trnje ter v vodovod Šmihel, 
Ravne in Mala Pristava. Če bomo us-
pešni, bomo gradnjo v enem izmed 

naselij lahko začeli že v zadnji četrtini 
prihodnjega leta in nato nadaljevali 
po naseljih do leta 2026,« napovedu-
jejo na občini.

Na območju širitve industrijsko-
obrtne cone (IOC) Neverke pa poleg 
komunalne infrastrukture in čistilne 
naprave gradijo tudi nov podjetniški 
inkubator, v katerem bodo lahko mla-
di podjetniki s svojimi stroji izvajali 
različne proizvodne dejavnosti. Večji 
del gradnje bo končan v letu 2021, 
preostala dela pa v prvem trimesečju 
2022. Investicija se delno financira iz 
dogovora o razvoju regij – DRR.

Poskrbeli bodo za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti

Poleg investicij v infrastrukturne 
projekte se bodo v občini Pivka v 
prihodnjem letu posvetili tudi ohra-
njanju narave. »V letu 2022 bomo v 
sklopu projekta Izboljšanje stanja 
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov 
Krajinskega parka Pivška presihajoča 
jezera (akronim PIVKA.KRAS.PRESI-
HA) izvajali aktivnosti za ohranjanje 
ekstenzivne kmetijske krajine ter s 
tem biotske raznovrstnosti na ob-
močju krajinskega parka,« pravijo in 
dodajo, da je namen projekta spod-
bujati primerne kmetijske prakse s 
poudarkom na presihajočih jezerih 
in suhih traviščih. Poleg tega bodo 
izvajali tudi ukrepe za ohranjanje 
življenjskega prostora drugih varo-
vanih živalskih vrst – obnova kalov, 
obnova zatočišč netopirjev.

»Z izvajanjem projektnih aktivnosti 
želimo reševati tudi probleme lokalne 
skupnosti, ki so povezani z ohranja-
njem narave. V okviru projekta bomo 
tako sanirali eno najbolj onesnaženih 
jam v Sloveniji, Ravnico pri Jurščah, in 
s tem zavarovali podtalnico oziroma 
pitno vodo,« pojasnjujejo.

Uredili bodo dostop do presihajočih 
jezer

Ker postajata Krajinski park Pi-
vška presihajoča jezera in Ekomuzej 
Pivških presihajočih jezer vse bolj 
obiskani točki primorsko-notranjske 

regije, bodo del denarja namenili tudi 
infrastrukturi za obiskovalce.

Pri tem bodo obnovili, uredili in 
označili poti med jezeri v skupni 
dolžini 60 kilometrov ter obnovili 
Napoleonov most, ki je del kultur-
ne dediščine. Ob obnovi poti bodo 
poskrbeli še za ureditev treh vstopnih 
točk za naravi in ljudem bolj prijazno 
obiskovanje krajinskega parka.

V Ekomuzeju bodo posodobili 
razstavo, v novozgrajenem delu pa 
bodo še dodatno obogatili vstopno 
točko v krajinski park. Projekt traja 
tri leta in se financira iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in prora-
čuna Republike Slovenije.

Nov sistem daljinskega ogrevanja v 
Šaleški dolini

V Komunalnem podjetju Velenje 
so začeli izvajati projekt Preobrazba 
sistema daljinskega ogrevanja Ša-
leške doline. Ta pomeni prehod na 
nov sistem daljinskega ogrevanja, ki 
bo ekonomsko in okoljsko najbolj 
učinkovit ter sprejemljiv in bo pov-
sem neodvisen od premoga.

Pri tem so upoštevali glavne pou-
darke pri prehodu na trajnostne ze-
lene tehnologije za pripravo toplote:

 ▪ zanesljiva oskrba s toploto za več 
kot 40 tisoč prebivalcev in indu-
strijske uporabnike;

 ▪ zmanjšanje oziroma izničenje 
izpustov toplogrednih plinov;

 ▪ varen in neodvisen vir energije;
 ▪ dostopne cene elektrike in ogre-

vanja za vse prebivalce in s tem 
preprečevanje ozirom omejevanje 
energetske revščine.
»V ta namen smo po pooblastilu 

mestne občine Velenje in občine Šo-
štanj pristopili k izvedbi prvega izmed 
projektov z nazivom 'Zelena transfor-
macija Komunalnega podjetja Vele-
nje: Prehod daljinskega ogrevanja na 
obnovljive vire energije v kombinaciji 
z VN – elektrodnima kotloma',« pra-
vijo v Komunalnem podjetju Velenje.

V okviru tega projekta je predvi-
dena izvedba sistema, ki bo začetek 
prehoda na novi sistem daljinskega 
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Občinski projekti zajemajo zelo različna področ-
ja – od rednih obnov in vzdrževanja različne in-
frastrukture do vlaganj v razne okoljske rešitve, 
ki so posebnost za posamezno območje. O načr-
tih in programih, ki jih bodo v bližnji prihodno-
sti izvajali na lokalnih ravneh, smo povprašali 
nekatere občine.

V Novi Gorici so prepoznali 
potrebo po obnovi osnov-
nih šol, ki že dolga leta niso 

bile prenovljene. V prihodnjem letu 
tako načrtujejo revitalizacijo šol-
skega kareja z obnovo OŠ Milojke 
Štrukelj, zgradili pa bodo tudi nov 

vrtec Grgar. Poleg gradnje in obnove 
šolskih objektov se je pojavila tudi 
potreba po izgradnji manjkajoče ko-
munalne infrastrukture, predvsem 
fekalne kanalizacije s priključitvijo 
na centralno čistilno napravo.

»Vse aglomeracije še niso opre-

mljene z javno kanalizacijo. Največ-
ji delež priključenih je na območju 
mesta Nova Gorica ter okoliških ob-
močij, kjer hkrati tudi živi največji 
delež prebivalcev,« pravijo na občini 
in dodajo, da se bodo prihodnje leto 
posvetili gradnji kanalizacijskega 
omrežja znotraj aglomeracije Krom-
berk.

Načrtujejo pa še nekaj gradbenih 
podvigov, kot so ureditev Rafutskega 
parka, gradnjo poslovno-ekonomske 
cone Nova Gorica – Kromberk in do-
končanje pokritega bazena v Novi 
Gorici. Od sredstev v prihodnjem 
proračunu bosta odvisni tudi obnovi 
Cankarjeve in Rejčeve ulice v Novi 
Gorici.
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ogrevanja v Šaleški dolini, deloval pa 
bo v kombinaciji z VN – elektrodnima 
kotloma, hranilnikom toplote, proi-
zvodnjo energije iz sončnih elektrarn 
in drugimi distribuiranimi viri obno-
vljivih virov energije.

Toploto bodo pridobivali iz 
obnovljivih virov energije

»Trenutno je daljinski sistem 
ogrevanja v Šaleški dolini energet-
sko učinkovit in že zadostuje kriteriju, 

da je najmanj 75 odstotkov proizvede-
ne toplote na letni ravni pridobljene 
iz soproizvodnje toplote (v našem 
primeru je to sto odstotkov), ven-
dar je gorivo fosilnega izvora,« po-
jasnjujejo v Komunalnem podjetju 
Velenje. Dodajo, da bi s predvideno 
vključitvijo alternativnih virov tako 
lahko v prvi fazi do leta 2024 na letni 
ravni dosegli še približno 20 odstot-
kov toplote, proizvedene posredno 
ali neposredno iz obnovljivih virov 

energije. S tem bi tako že lahko delno 
zagotavljali tudi zadnji kriterij (vsaj 50 
odstotkov kombinacije toplote iz naj-
manj dveh virov iz obnovljivih virov). 
S predvideno proizvodnjo toplotne 
energije iz sistemov, ki uporabljajo 
obnovljive vire energije, bi se v prvi 
fazi po pripravljenih analizah zmanj-
šali izpusti ogljikovega dioksida na 
glavnem viru (Termoelektrarna Šo-
štanj) za okvirno 25 tisoč ton na le-
tni ravni, povedo. Poudarijo, da so na 
svoji spletni strani in v Uradnem listu 
RS objavili Povabilo zainteresiranim 
gospodarskim subjektom za sodelo-
vanje v strokovnem dialogu. Namen 
dialoga je neformalna izmenjava 
strokovnih mnenj med zainteresira-
nimi gospodarskimi subjekti na eni 
strani in naročnikom, Komunalnim 
podjetjem Velenje, na drugi strani, ob 
pomoči katerih bi pripravili ustrezno 
razpisno dokumentacijo in izvedbo 
javnega naročila. 

»Z izvajanjem projektnih aktivnosti želimo 
reševati tudi probleme lokalne skupnosti, ki 

so povezani z ohranjanjem narave. V okviru projekta 
bomo tako sanirali eno najbolj onesnaženih jam v 
Sloveniji, Ravnico pri Jurščah, in s tem zavarovali 
podtalnico oziroma pitno vodo,« pojasnjujejo na 
občini Pivka.
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Slovenske Pametne vasi postajajo 
EU in globalna zgodba
V mojem domačem Posavju na Gradu Rajhenburg v Brestanici smo 1. oktobra letos organi-
zirali mednarodno konferenco 'Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo', ki je 
potekala v soorganizaciji z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter v sode-
lovanju s Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. 

Šlo je za uradni dogodek na visoki 
ravni v okviru slovenskega predsedo-
vanja Svetu Evropske unije, ki so se 
ga udeležili številni visoki gostje, med 
drugim tudi podpredsednica Evropske 
komisije ter komisarka za demokracijo 
in demografijo Dubravka Šuica, general-
ni direktor FAO Qu Dongyu ter ministri 
slovenske vlade, in sicer dr. Jože Pod-
goršek, Zvone Černač, Janez Cigler Kralj 
in Mark Boris Andrijanič. V t. i. strokov-
nem delu konference so sodelovali tudi 
predstavniki slovenskih in tujih podje-
tij, med drugim Suncontract, Vantage 
Towers, Bosch-BASF Smart Farming, Hu-
awei, Telekom Slovenije, Toyota Adria, 
Termodron ter Občina Krško in Center 
za podjetništvo in turizem Krško.

Na ravni EU se je razvoja Pametnih 
vasi treba lotiti celovito

Razprava v okviru konference je bila 
osredotočena na iskanje odgovora na 
vprašanje, kako bo Evropska komisija 
v praksi izpolnila zastavljene cilje, in 
sicer, da bodo podeželska območja 
postala privlačna, živahna in dinamič-
na, s čimer bi se zmanjšala razvojna 
vrzel med urbanimi in ruralnimi ob-
močji. Komisarka Šuica je opozorila na 
nujnost holističnega pristopa tako s 
strani evropskih kot nacionalnih vlad 
držav članic EU glede spodbujanja pri-
hodnjega razvoja evropskega podeželja 
v skladu z Dolgoročno vizijo za podežel-
ska območja, ki jo je nedavno predsta-
vila Evropska komisija, ter po konceptu 
Pametnih vasi. Podeželje namreč ni po-
membno le z vidika zagotavljanja hra-
ne, temveč ustvarja tudi delovna mesta, 
turistične in ekosistemske storitve in je 
hkrati del širšega družbenega odgovora 

na vprašanje podnebnih sprememb. 
Ruralna območja so tudi sestavni del 
evropskega načina življenja in identi-
tete, saj tam prebiva kar ena tretjina 
prebivalstva EU. Podobno so ocenjevali 
tudi ostali sogovorniki. 

Za dosego ciljev omenjene proble-
matike se je treba reševanja lotiti na 
vseh ravneh, tako na evropski kot tudi 
na lokalni in državni. Cilj je namreč iz-
boljšati dialog med urbanim in rural-
nim prebivalstvom, njim pa zagotoviti 
primerljivo kakovost življenja.

Na konferenci smo naznanili tudi 
ustanovitev Evropskega foruma za Pa-
metne Vasi, ki bo deloval v okviru nefor-
malnih forumov Evropskega parlamen-
ta in v katerega nameravamo vključiti, 
kar se da širok nabor deležnikov tudi iz 
gospodarstva, ki bodo lahko s svojim 
znanjem in vplivom omogočili vpeljavo 
modelov Pametnih vasi širom Evrope.

Vlada podpira razvoj Pametnih vasi
Ocenjujem, da ima trenutna slo-

venska vlada Pametne vasi in razvoj 
podeželja visoko na prioritetni lestvici, 
ne nazadnje je to potrdila tudi uvrstitev 

konference v koledar uradnih dogod-
kov predsedovanja Slovenije Svetu EU. 
Upravičeno pričakujemo finančno pod-
poro tako z evropske kot nacionalne 
ravni, saj brez razvitega in poseljenega 
podeželja ne bomo imeli zelene, digi-
talne in odporne Evrope, niti ne bomo 
ohranili evropskega načina življenja.

O Pametnih vaseh tudi v Dubaju
Da koncept Pametnih vasi ni zanimiv 

zgolj za Slovenijo in EU, temveč gre za 
reševanje problematike na globalni 
ravni, dokazuje tudi vabilo Javne agen-
cije RS za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije (SPIRIT) na predstavitev 
Pametnih vasi na svetovni razstavi 
EXPO Dubaj 2020. Tam sem 1. novem-
bra organiziral konferenco o reševanju 
izzivov podeželskih območij s pomočjo 
Pametnih vasi.

  Franc Bogovič

Franc Bogovič, 
evropski poslanec, 
poslanska skupina 

EPP Group v 
Evropskem 

parlamentu
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V prihodnjih 
letih za naložbe 
v vodovodne 
sisteme   
skoraj 622 
milijonov 
evrov
Avtorica: Jerneja Srebot 

ji občini Rogašovci (34,85 odstotka) 
in Vitanje (35,21 odstotka).

Podatki iz leta 2018 kažejo, da je 
okrog 92 odstotkov prebivalcev ce-
lotne države oskrbovanih iz javnega 
vodovoda, del prebivalstva pa ima 
urejeno samooskrbo z vodo. Glede 
na poročane podatke ima tako lastno 
oskrbo s pitno vodo 137.750 prebival-
cev, medtem ko se s kapnico oskrbuje 
7.784 prebivalcev.

Izvajalcev, ki opravljajo oskrbo s 
pitno vodo kot obvezno občinsko 
gospodarsko javno službo varstva 
okolja, je 89. Pri tem je več kot polo-
vica takšnih, ki s pitno vodo oskrbuje 
le eno občino, preostali pa poveči-
ni med dve in osem občin. Eden od 
izvajalcev oskrbuje kar 19 občin, kar 
je tudi največ. Velika večina občin v 
Sloveniji ima za oskrbo zagotovljene-

ga enega izvajalca, takšnih, ki imajo 
dva ali več, je le slabih 10 odstotkov.

V državi je po zadnjih podatkih 268 
javnih vodovodnih sistemov, dolžina 
javnega vodovodnega omrežja v Slo-
veniji pa znaša 25.892 kilometrov. V 
letih od 2022 do 2027 je za investicije 
na vodovodnih omrežjih predvidenih 
621,7 milijona evrov.

Glavni izziv je pomanjkljivo 
upravljanje podatkov

Kot obvezna občinska javna služ-
ba je v skladu zakonom o varstvu 
okolja opredeljeno tudi odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode. 
Po podatkih aktualnega operativne-
ga programa je trenutno glavni izziv 
pomanjkljivo upravljanje podatkov.

Ključen ukrep za lažje upravljanje 
podatkovnih zbirk sta tako razvoj in 

izgradnja prostorskega informacijske-
ga sistema. Z njegovo vzpostavitvijo 
bo možno bolj učinkovito upravljanje 
podatkov in preverjanje stanja.

Hkrati bo javnosti zagotovljen tudi 
enostavnejši dostop do informacij o 
obstoječem kanalizacijskem omrež-
ju, čiščenju odpadnih voda, pregled 
nad načrtovanimi investicijami v nova 
komunalna omrežja ter okvirni roki, 
do kdaj bodo izpolnjene zahteve pri 
izgradnji celotnega komunalnega 
omrežja.

Po podatkih Ministrstva za finance 
je bilo v obdobju med letoma 2007 in 
2019 za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode vseh lokalnih skupnosti skoraj 
1,5 milijarde evrov investicijskih iz-
datkov.

Dinamika investicij je odvisna od 
pridobivanja sredstev

Za informacije o tem, kaj se na 
področju vodovoda in kanalizacije 
dogaja v praksi, smo povprašali po-
samezne občine. V občini Pivka je bil 
pomemben del vodovodnega siste-
ma urejen v okviru projekta Oskrba 
s pitno vodo v porečju Ljubljanice na 
območju občin Postojna in Pivka.

Projekt, ki se bo končal do leta 
2023 in ga delno financira Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada, pomeni 
občutno izboljšavo kakovosti vode 
in same oskrbe. »Stanje na primar-
nem vodovodnem sistemu je dobro. 
Še vedno pa ostajajo določena ob-
močja, ki jih ni bilo mogoče vključiti 
v ta projekt in kjer bodo potrebne 
nove investicije,« pojasnijo na ob-
čini Pivka.

Trenutno poteka gradnja komunal-
ne infrastrukture in čistilne naprave 
za 400 enot na območju industrijsko 
obrtne cone v Neverkah, predvidena 
pa je tudi razširitev industrijske cone 
v drugi fazi gradnje, ki bo potekala v 
letih od 2022 do 2024.

Na območju obstoječih naselij 
delajo predvsem na izboljšanju ka-
kovosti oskrbe z vodo, zmanjševanju 
izgube na vodovodnem omrežju, za-
gotavljanju ustreznega čiščenja ko-

Voda je verjetno eden naj-
pomembnejših naravnih 
virov, ki nam omogočajo 

preživetje, pravica do pitne vode 
pa je zapisana celo v naši ustavi. Ta 
določa tudi, da so vodni viri javno 
dobro in prednostno služijo oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo in z vodo 
za oskrbo gospodinjstev. Država 
mora oskrbo z vodo zagotoviti prek 

samoupravnih lokalnih skupnosti, 
torej občin, in sicer neposredno in 
neprofitno. Seveda pa morajo obči-
ne poskrbeti za vodo tudi, ko je ta 
enkrat »odrabljena«. Kako ti procesi 
potekajo pri nas?

Najmanj zajetij na jugu Slovenije 
Dinamika vodnih zajetij, namenje-

nih oskrbi s pitno vodo, se po državi 

nekoliko spreminja – najmanj zajetij 
je v južnem delu Slovenije. Po podat-
kih osnutka operativnega programa 
oskrbe s pitno vodo za obdobje od 
leta 2022 do 2027 je v Sloveniji 24 
občin, ki iz javnega vodovoda oskr-
bujejo kar sto odstotkov prebivalcev.

Najmanjši delež prebivalcev, os-
krbovanih iz javnega vodovoda, je v 
občini Luče (26,44 odstotka), sledita 

Podatki iz leta 2018 kažejo, da je okrog 92 odstotkov prebivalcev celotne 
države oskrbovanih iz javnega vodovoda, del prebivalstva pa ima urejeno 
samooskrbo z vodo. Glede na poročane podatke ima tako lastno oskrbo s 
pitno vodo 137.750 prebivalcev, medtem ko se s kapnico oskrbuje 7.784 
prebivalcev. V letih od 2022 do 2027 je za investicije na vodovodnih 
omrežjih predvidenih 621,7 milijona evrov.
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munalnih odpadnih vod in urejanju 
tangirane komunalne infrastrukture.

»V letu 2021 smo začeli gradnjo vo-
dovoda v Radohovi in Slovenski vas, 
ki bo potekala še v naslednjem letu, 
hkrati pa je predvidena tudi gradnja 
druge komunalne infrastrukture. Do 
leta 2023 načrtujemo izvesti še del 
kanalizacijskega omrežja v Zagorju,« 
pravijo na občini.

Če bodo uspešni pri pridobivanju 
sredstev, bodo prihodnje leto začeli 
graditi komunalno infrastrukturo in 
vodovod tudi v drugih naseljih. Dina-
mika investicije je namreč vezana na 
pridobivanje sredstev in bo potekala 
fazno po naseljih predvidoma do leta 
2025.

Delež prebivalcev, priključenih 
na vodovod v občini Pivka, znaša 
približno 97 odstotkov oziroma 89 
odstotkov, če gledamo delež pri-
ključenih stavb, delež prebivalstva, 
priključenega na javno komunalno 
omrežje, pa znaša 52 odstotkov, kar 
je posledica predvsem razpršene po-
selitve in manjše gostote prebivalstva 

v manjših naseljih. Če upoštevamo 
delež priklopljenih prebivalcev na ob-
močju, ki je opremljeno z javno čis-
tilno napravo, ta znaša 90 odstotkov.

Odstranili so azbestne cevovode
V komunalnem podjetju Velenje, 

ki oskrbuje občine Velenje, Šoštanj 
in Šmartno ob Paki, so se v minulem 
letu posvečali predvsem obnavljanju 
infrastrukture, in sicer primarnega 
vodovodnega omrežja in objektov. 
Izvedli so prvo fazo obnove primarne-
ga vodohrana RZ Velenje 2 in zgradili 
zadnji odsek primarnega cevovoda 
Vinska Gora, pravijo.

V občini Šoštanj so z dvema ob-
novama iz uporabe v celoti izloči-
li azbestno cementne cevovode, v 
Šmartnem ob Paki pa so obnovili vo-
dovodno omrežje dela naselja Rečica.

Na kanalizacijskem sistemu so 
največje obnovitvene investicije 
preteklega leta obnova dela glav-
nega kolektorja Velenje–Šoštanj pri 

tovarni Gorenje (danes Hiesense), 
izgradnja ločenega kanalizacijskega 
sistema v delu naselja Topolšica ter 
izgradnja kanalizacijskega sistema 
dela naselja Rečica v občini Šmar-
tno ob Paki. Poleg tega so investirali 
tudi v gradbeno obnovo primarnega 
usedalnika centralne čistilne naprave 
Šaleške doline ter v strojno opremo 
objekta biofiltracije.

Kot pravijo v Komunalnem podje-
tju Velenje, v treh občinah oskrbujejo 
43.650 prebivalcev (97,4 odstotka) ter 
še 730 prebivalcev na mejnih območ- 
jih občin Dobrna, Mislinja, Žalec, Mo-
zirje in Polzela. Oskrbovanih gospo-
dinjstev je 15.257.

Na javni kanalizacijski sistem 
je priključenih 36.900 prebivalcev 
mestne občine Velenje, občine Šo-
štanj in občine Šmartno ob Paki. 
Delež priključitve je v občini Vele-
nje 89,6-odstoten, v občini Šoštanj 
68,4-odstoten in v občini Šmartno ob 
Paki 46,1-odstoten.

Nujno je redno obnavljanje 
infrastrukture

Javno podjetje Komunalno pod-
jetje Vrhnika (JP KPV) ima v naje-
mu 77,9 kilometra kanalizacijskega 
omrežja. Od tega je 42,2 kilometra 
sanitarnega omrežja, 21,3 kilometra 
meteornega omrežja in 14,3 kilome-
tra mešanega omrežja. Vsako leto 
občina Vrhnika nameni del sredstev 
za gradnjo novih kanalov in rekon-
strukcijo starih. Gradijo pretežno 
ločen sistem za meteorne in ločen 
sistem za sanitarne odpadne vode. 
Povprečna starost celotnega omrež-
ja znaša 17 let, najstarejši kanali pa 
so iz leta 1975.

Lani so opravljali redna vzdrže-
valna dela na celotnem sistemu 
odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode. Mednje spadajo 
vzdrževalna dela na vseh objektih 

in napravah, čiščenje omrežja, pre-
gledi kanalov s TV-kamero, pregledi 
priključkov, pregledi jaškov, dera-
tizacija omrežja, odprava okvar in 
menjave pokrovov. 

»Za varno in količinsko ustrezno 
izvajanje gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo je potrebna 
ustrezna javna infrastruktura, ki jo 
lahko zagotavljajo le smotrno opre-
deljene in razporejene rekonstrukcije 
in obnove obstoječega vodovodnega 
omrežja ter njegove skrbno načrto-
vane razširitve v obliki novogradenj,« 
poudarjajo v podjetju.

Trenutno poteka rekonstrukcija 
omrežja na delu Sušnikove ulice in 
na Mrakovi cesti na Vrhniki; dela 
bodo končana v prvi polovici leta 
2022. Poleg tega so v postopku iz-
vajanja tudi drugi projekti, kot so 
obnova vodohrana Bevke, coniranje 

področja za telemetrijsko spremlja-
nje stanja in funkcioniranja, zame-
njava dotrajanih črpalk v prečrpalnih 
objektih, zamenjava in obnovitev 
hidrantov za zagotavljanje požarne 
varnosti in zamenjava in obnavljanje 
sektorskih ventilov.

Konec leta je bilo v občini Vrhni-
ka na javno kanalizacijsko omrež-
je, ki se končuje z ustrezno čistilno 
napravo, priključenih nekaj več kot 
10.900 uporabnikov. Priključnih mest 
je nekaj več kot štiri tisoč.

Skupno vsi vodovodni sistemi 
obsegajo 139,6 kilometra cevovo-
dov (primarnih in sekundarnih), 36 
objektov (črpališč, prečrpališč in 
vodohranov) ter 3.917 hišnih prik-
ljučkov v dolžini 57,9 kilometra. Na 
javni vodovod je priključenih okrog 
90 odstotkov gospodinjstev v občini 
Vrhnika. 

25.892 
kilometrov  

znaša dolžina javnega 
vodovodnega omrežja v 

Sloveniji. 

621,7 milijona
evrov je predvideno za 
naložbe na vodovodnih 
omrežjih v letih od 2022 

do 2027.

268  
vodovodnih sistemov 

imamo v Sloveniji. 

»V letu 2021 smo začeli gradnjo vodovoda v 
Radohovi in Slovenski vas, ki bo potekala še v 

naslednjem letu, hkrati pa je predvidena tudi gradnja 
druge komunalne infrastrukture. Do leta 2023 
načrtujemo izvesti še del kanalizacijskega omrežja v 
Zagorju,« pravijo na občini Pivka.
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Občina Domžale – naj bo starost v 
našem kraju lepa
V skrbi za vse starostne skupine v naši občini 
smo se odločili, da bomo korak dlje naredili 
tudi na področju starostnikov. Ob Mednaro-
dnem dnevu starejših smo na Občini Domžale 
pripravili brošuro z informacijami za starejše, 
kjer so opisani vsi programi in pomoči, ki so 
starostnikom na voljo v občini Domžale.

Cilj je, da se starostnikom, pred-
vsem v obdobju po epidemiji, pomaga 
vključevati v lokalno okolje, zmanjša-
ti njihove stiske in jim priskočiti na 
pomoč. V oktobru je bila izvedena 
tudi delavnica za pripravo akcijske-
ga načrta za integrirano dolgotrajno 
oskrbo v občini. Glavni namen načrta 
je povezava vseh institucij in društev, 
ki v občini delujejo na področju in-
tegrirane dolgotrajne oskrbe in omo-
gočiti vsem občanom enak dostop do 
njihovih storitev oziroma programov.

Pr iprav l jen 
je tudi načrt za 
medgeneracijski 
center, za kate-
rega se preverja 
umeščenost v prostor, v naslednjem 
letu pa bomo začeli pridobivati do-
kumentacijo ter kasneje gradbenega 
dovoljenja. Namen centra je povezo-
vanje mladih in starih in vzpostavitev 
prostora, ki bo za omenjene skupine 
prijetno zatočišče. Med seboj bodo 
lahko delili različne izkušnje in znanja 

ter ustvarjali nove priložnosti.
Z novembrom se v naši občini 

vzpostavljajo tudi brezplačni prevo-
zi za starostnike. Na Občini se bomo 
še naprej trudili tudi v prihodnje biti 
prostor zadovoljnih ljudi za vse naše 
občane v vseh starostnih skupinah. 

  Občina Domžale
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Le redke občine    
brez groženj 
poplav in 
erozije 
Avtorica: Andreja Šalamun 

V Sloveniji le redke občine niso ogrožene zara-
di poplav in erozije. »Se pa vse občine vse bolj 
zavedajo, da so to naravni pojavi, ki se jim mo-
rajo čim bolje prilagoditi oziroma jih upošteva-
ti,« pravi strokovnjakinja dr. Lidija Globevnik iz 
TC Vode. Prepričana je, da se je v zmanjševanje 
poplavne ogroženosti veliko vlagalo in se še ved-
no, tako da se stanje v večini občin izboljšuje iz 
leta v leto. 

Krško: Kritične točke so manjši 
vodotoki 

In kaj pravijo v občinah? V Kr-
škem zatrjujejo, da se je z izgra-
dnjo hidroelektrarn (HE) na spo-
dnji Savi, predvsem HE Krško in 
Brežice, poplavna varnost mesta 
Krško in okolice precej izboljšala. 
»V starem mestnem jedru Krškega 
dolvodno od hidroelektrarne je bilo 
v sklopu izgradnje infrastrukture ob 
HE zgrajeno tudi črpališče,« povedo 
in dodajo, da poplave z izgradnjo 
hidroelektrarn niso več tako ogro-
žajoče, saj Sava poplavlja le na raz-
livnih poljih. Edina težava, pravijo, 
so manjši vodotoki. 

Kritične točke so tako manjši vo-
dotoki v Brestanici in na Senovem 
ter reka Krka v okolici Podbočja in 
Velikega Mraševa. O rešitvah tega 
problema in ukrepih se občina 
Krško pogovarja z Direkcijo RS za 
vode.

Vse občine, ki so poplavno 
ogrožene, morajo dati izde-
lati hidrološko-hidravlične 

preverbe stanja. Šele na osnovi kart 
poplavne (ne)varnosti lahko načrtujejo 
posege v prostor, pojasni sogovornica 
in doda, da posegi na površine z veliko 
in srednjo poplavno nevarnostjo niso 
dovoljeni. »Le znotraj naselij se lahko 
posega v območja srednje poplavne 
nevarnosti, če so izvedeni omilitve-
ni ukrepi,« pove in zatrdi, da občine 
upoštevajo vse pogoje. 

Potrebujemo novo dajatev? 
Na državni ravni bi morali razmis-

liti o nadomestilih za omejene dejav-
nosti in o tem, da bi se poleg okoljske 
dajatve za obremenjevanje voda uve-

dla tudi dajatev za hidromorfološko 
obremenjevanje voda (poplavna 
dajatev, kot jo imajo na Hrvaškem), 
meni Globevnikova. Poudari, da vsi 
prispevamo k večanju odtokov voda 
in s tem k večanju poplavnih konic in 
volumnov poplavnih voda, tudi če ne 
živimo na poplavnih površinah.  

»Vsi kraji se od nekdaj soočajo s 
problemi velikih odtokov meteornih 
voda in urejajo urbano kanalizacijo 
(ali gradijo obcestne jarke). Asfalti-
ranje nekdanjih makadamskih cest in 
poti, širjenje poselitve in s tem po-
vezno utrjevanje površin povečujejo 
probleme pri odtokih padavin. Sku-
paj z večjimi in daljšimi padavinami 
pomenijo torej še večji izziv. Izzivi 
se dodatno povečajo, ko v naselje 

priteče še poplavna voda iz zaledja. 
Takrat padavinska voda lahko tudi 
'sama' poplavlja naselja,« opozarja 
sogovornica. Poudari, da poplave ne 
morejo biti nikjer »nepričakovane« 
in da so stare znanke vseh naselij. 
»Je pa to vse težja in vse bolj žgoča 
problematika. Z njo se lahko sooča-
mo s skupnim razmislekom in odlo-
čitvami, ki bodo večini v korist in ki 
bodo ščitile najbolj ranljive,« pravi 
strokovnjakinja.

»V starem 
mestnem jedru 

Krškega dolvodno od 
hidroelektrarne je bilo 
v sklopu izgradnje 
infrastrukture ob 
HE zgrajeno tudi 
črpališče,« pravijo na 
občini Krško.

EasyPark: Bolj kot je zelena občina, lepše je bivanje
EasyPark je vodilen globalni ponudnik na področju mobilnega plačevanja parkirnine. Omogoča plačevanje in podaljševanje par-
kirnine na daljavo s pomočjo brezplačne aplikacije na mobilnem telefonu tako na odprtih kot zaprtih tipih parkirišč in v garažnih 
hišah. Preko aplikacije za pametne telefone, ki jo vsak dan uporabljajo milijoni uporabnikov po celi Evropi ali poslanega sms spo-
ročila, lahko napolnite tudi električno vozilo.

Ključne prednosti za občine:
•  nižanje obstoječih stroškov (npr. stroškov 

tiska parkirnih listkov, vzdrževanja parko-
matov …),

•  ni začetne naložbe,
•  možnost nadgradnje sistema v zaračunava-

nje koriščenja električnih polnilnic, 
•  zadovoljni občani, ki lahko parkiranje plaču-

jejo in podaljšujejo na daljavo ter prejemajo 
obvestila o izteku parkiranja,

•  zadovoljni turisti, ki lahko parkirnino porav-
najo preko iste aplikacije, ki jo uporabljajo 
tudi v svoji državi,

•  zadovoljni župani, saj zaradi enostavne 
uporabe aplikacije parkirnino poravnajo 
tako občani kot turisti.

Skupaj lahko ustvarimo pametnejše, prijet-
nejše in bolj zelene občine.

Za več informacij obiščite www.easypark.si in 
www.easyparkgroup.com ali kontaktirajte direk-
torja EasyPark Slovenija Uroša Makliča. 
M: +386 31 303 482,  
E: uros.maklic@easypark.net
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Vipava: Pripravljajo celovito 
protipoplavno študijo

V občini Vipava se s poplavami 
srečujejo precej pogosto, zadnje 
večje so bile januarja 2019. Tudi 
zato so skupaj z Direkcijo RS za 
vode začeli tri milijone evrov vre-
den projekt prenove izvirov Vipave. 
»Projekt zagotavlja izboljšanje pro-
tipoplavne varnosti v sami Vipavi, 
hkrati pa bodo izviri reke Vipave 
pridobili povsem novo celostno po-

dobo, ki bo privabljala obiskovalce 
od blizu in daleč. Projekt bo končan 
prihodnje leto,« povedo na občini. 
Dodajo, da poleg tega izdelujejo 
tudi celovito protipoplavno študijo 
širšega območja naselja Vipava, ki 
se financira iz evropskih sredstev v 
okviru programa Visfrim. 

Še kar precej naložb jih čaka na 
področju urejanja kanalizacijskih 
sistemov. »Vrednost teh investicij je 
taka, da jih brez sodelovanja države 

oziroma brez sredstev iz evropskih 
skladov ne moremo končati v krat-
kem času,« povedo na občini. 

Čistijo propuste, jarke, vodotoke in 
kanale …

Ukrepi, ki jih izvajajo v Mestni ob-
čini Ljubljana (MOL), se nanašajo na 
čiščenje cestnih propustov, čiščenje 
in urejanje obcestnih jarkov, ki ima-
jo tudi nalogo odvodnih kanalov ob 
visokih vodah/obilnih padavinah, 
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vzdrževanje odvodnjavanj, odstra-
njevanje grmičevja in dreves, kar 
poveča oziroma ohrani pretočnost 
vodotokov in kanalov, pripravo 
strokovnih gradiv oziroma študij 

za občinski prostorski načrt (Barje, 
Glinščica, Pržanc, Gameljščica, Ra-
kova jelša in Sibirija, karta poplavne 
nevarnosti med Cesto na Vrhovce 
in Tržaško cesto, študija celovitih 

ukrepov za Podlipoglav, Sadinja vas, 
Sostro, Zavoglje). 

»Zgradili smo zadrževalnik na 
Brdnikovi in s tem bistveno povečali 
poplavno varnost na območju Rožne 
doline, izvedli smo protipoplavne 
ukrepe ob Koseškem bajerju, ob-
novili zadrževalnik v Podutiku, iz-
vedli dvig robnikov in usmerjanje 
poplavne vode na levem pritoku 
Bizoviškega potoka, dvig robnikov 
oziroma ograje na območju ob vrtcu 
in osnovni šoli v Sostrem, obnovili 
most prek Malega grabna, izvedli či-
ščenje Malega grabna od Mokrške 
brvi do izlitja v Ljubljanico, očistili 
kanale oziroma vodotoke na obmo-
čju Rudnika, Livade, Rakove jelše, 
Bizovika,« naštejejo na MOL. Dodajo, 
da so za našteto od leta 2011 do 2021 
namenili okoli 17 milijonov evrov.

Od leta 2015 aktivno sodelujejo 
pri izvajanju državnega prostorske-

NAČRTOVANJE  
IZVAJANJE   
VZDRŽEVANJE
vodnih objektov
komunalne hidrotehnike 
objektov varstva okolja
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Slovenija in Hrvaška skupaj v boj proti poplavam 

Konec septembra se je končal projekt Frisco 2.3, v katerem sta Slovenija 
in Hrvaška zadnji dve leti in pol sodelovali pri protipoplavni in ekološki 
zaščiti obmejnih porečij Kolpe in Drave. V okviru projekta so uredili levo 
brežino reke Kolpe v vasi Kuželj v Sloveniji in zgradili protipoplavni zaščitni 
zid na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko na Hrvaškem. 
Kot so poudarili na Direkciji RS za vode, oba ukrepa zagotavljata celovito 
zaščito prebivalcem obeh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter 
izboljšujeta pogoje bivanja, gospodarjenja in varovanja okolja. V okviru 
projekta so na reki Dravi na desnem bregu pri Mali vasi na območju Slovenije 
zgradili nov rokav in skalno deponijo, v bližini naselja Otok Virje-Brezje na 
območju Hrvaške pa rekonstruirali nasip za obrambo pred visokimi vodami. 
Omenjeni projekt se je začel aprila 2019, vreden pa je nekaj manj kot 3,34 
milijona evrov. Od tega je 85 odstotkov primaknila EU iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa partnerji projekta iz lastnih sredstev.
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Načrtuje se gradnja 
več pomembnih 
objektov
Leto 2021 je bilo z vidika naložbenih vlaganj za Občino 
Mislinja zelo uspešno. Proračunski viri sredstev za-
doščajo le za pokrivanje zakonsko predpisanih nalog 
občine, zato se nenehno trudimo za pridobitev razpo-
ložljivih zunanjih državnih in evropskih sredstev na 
podlagi javnih razpisov.

Letos nam je uspelo izvesti poso-
dobitve štirih odsekov lokalnih cest, 
v teku pa je tudi izgradnja enega od-
seka in rekonstrukcija dveh odsekov 
gozdnih cest, za kar smo sredstva sofi-
nanciranja pridobili iz javnega razpisa 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Specifika naše občine je 
namreč ta, da gozdne ceste niso na-
menjene zgolj gospodarjenju z gozdo-
vi, temveč imajo tudi pomembno vlogo 
prometnih povezav do redko pose-

ljenih območij in posameznih kmetij.
Prioriteta naložbenih vlaganj 

občine pa niso samo ceste. Zato je 
naša vizija v prihodnosti usmerjena 
v pospešitev razvoja gospodarstva v 
občini, potencial pa vidimo predvsem 
v razvoju turizma.

Konec tega leta oz. na začetku nas-
lednjega je načrtovana gradnja doma 
starejših občanov, pomembna naloga 
pa je tudi izgradnja stanovanj, s kate-
rimi bomo lahko omogočili bivanje in 

v občini zadržali številne mlade dru-
žine, od katerih sta odvisna nadaljnji 
razvoj in obstoj občine.

V načrtu je tudi izgradnja novega 
vrtca, kot začasna rešitev pomanj-
kanja mest za zagotavljanje varstva 
predšolskih otrok pa je v naslednjem 
letu načrtovana ureditev prostorov 
sedanje knjižnice v dva dodatna od-
delka vrtca in preselitev knjižnice na 
novo lokacijo v poslovno stanovanjski 
center Lopan v Mislinji.
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Mobilna protipoplavna zaščita kot 
sestavni del protipoplavnih ukrepov
Po vzoru uspešno izvedenih projektov v tujini, je tudi v Sloveniji mobilna (odstranljiva) proti-
poplavna zaščita postala sestavni del projektov zaščite območij in objektov pred uničujočimi 
posledicami poplav.  

Število projektov za povečanje 
poplavne varnosti je v Sloveniji v 
zadnjih letih močno porastlo. Vsa 
večja mesta so zgrajena ob vodoto-
kih, povečana intenzivnost padavin v 
kratkih obdobjih zahteva ukrepanje. 
Mobilna protipoplavna zaščita se ob 
številnih prednostih  vse bolj uvelja-
vlja kot ena izmed možnih rešitev. Za 
umestitev v prostor je potrebno so-
razmerno malo prostora, ohranjamo 
obstoječo veduto, tovrstna zaščita je 
praktično edini način za zanesljivo 
zaščito na infrastrukturnih objektih 
(mostovi, ceste, zgradbe, ..) in je ob 
ustreznem načrtovanju zanesljiva 
tudi pri večjih višinah zaščite. Poleg 
naštetih prednosti sta hitra in eno-
stavna postavitev v primeru nevar-
nosti ključnega pomena pri odločitvi 
za tovrstno rešitev.

Odstranljiva protipoplavna 
stena - Savinja v Laškem

V sklopu ureditev Nadgradnje že-

lezniške proge Zidani Most – Celje, 
je bila izvedena prestavitev regio-
nalne ceste z novim podvozom pod 
železniško progo in novim mostom 
preko Lahomnice. Med cesto in Sa-
vinjo je v dolžini 211 m izveden viso-
kovodni zid, ki ščiti novi podvoz in 
naselje pred poplavami pri preto-
kih Savinje s povratno dobo 100 let. 
Zaradi ohranjanja vedute in hkrati 
zagotavljanja protipoplavne varnos-
ti je del zidu odstranljiv – zgrajena 
je mobilna protipoplavna stena. Z 
odstranljivo steno je izvedena tudi 
zaščita preko ceste.

Ob izgradnji AB temelja se vgra-
dijo pritrdilne plošče, na katere se 
ob postavitvi pritrdijo vmesni stebri. 
V polja med odstranljivimi ločilni-
mi stebri se vstavi ustrezno število 
zaporednih zapornih elementov - 
lamel. Lamele so med seboj in na 
tla tesnjene z horizontalnimi tes-
nili, vertikalna tesnila so vstavlje-
na v končnih in ločilnih stebrih. Po 

vstavitvi lamel se z pomočjo poseb-
nih pritrdilnih elementov zagotovi 
tesnost protipoplavne stene. Mo-
bilna stena (sistem IBS HW-100K) 
je razdeljena na dva dela: prvi ima 
skupno dolžino 168  m in nominal-
no višino zaščite 100 cm. Sestavljen 
je iz dveh trajno vgrajenih končnih 
stebričkov, 41 odstranljivih vmesnih 
stebričkov in 210 lamel. Preko ces-
te je umeščena mobilna stena (sis-
tem IBS HW-W100K) v skupni dolži-
ni 10  m. Mobilna stena je z dvema 
odstranljivima stebroma razdeljena 
na tri enaka polja. Med stebričke 
se v vsako odprtino vstavi 15 (vi-
šinsko) zaporednih lamel, s skupno 
višino zaščite 225cm . Čas potreben 
za postavitev demontažnih proti-
poplavnih sten, izmerjen ob preiz-
kusni postavitvi je 2 uri. Pri postavi-
tvi je sodelovalo šest oseb. 

Mobilna protipoplavna stena v 
Laškem je trenutno največji tovrstni 
objekt v Sloveniji.

Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj   M: 051 641 670   E: info@pal-inzeniring.si   W: www.pal-inzeniring.si

ščitimo pred poplavami že od leta 2008

Odstranljiva protipoplavna stena
Savinja, Laško

ga načrta za zagotavljanje poplavne 
varnosti v jugozahodnem delu Lju-
bljane in naselij v občini Dobrova 
- Polhov Gradec: zagotavljajo dolo-
čena zemljišča za urejanje poplavne 
varnosti v jugozahodnem delu Lju-
bljane, pomagajo pri zagotavljanju 
prostora za odlaganje zemljine, v 
sklopu tega projekta pa so financira-
li izdelavo projektne dokumentacije 
za izgradnjo treh mostov oziroma 
brvi.

Najbolj ogrožen jugozahodni del 
Ljubljane

»Poplave z večjimi posledicami 
se v MOL zgodijo na sto let, zadnji 
dve sta se zgodili v istem desetletju,« 
pravijo na občini. Pojasnijo, da se je 
kot najbolj ogrožen izkazal jugozaho-
dni del Ljubljane z Vrhovci, Dolgim 
mostom, Kosovim poljem, Vičem in 
Rožno dolino, zato so na tem obmo-
čju izvedli protipoplavni nasip na 
Brdnikovi, hkrati pa je država začela 
izgradnjo protipoplavnih ukrepov na 
Malem grabnu. »Z zapornico Brdniko-
va se je poplavna nevarnost bistveno 
zmanjšala za območje Viča in Rožne 
doline, ob izvedbi protipoplavnih 
ukrepov na Malem grabnu pa se bo 
bistveno zmanjšala poplavna nevar-
nost na območju Vrhovcev in Dolge-
ga mostu,« še zatrdijo. 
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Evropska sredstva tudi za slovenski sistem zaščite in reševanja 

Spopadanje z naravnimi nesrečami bo v prihodnosti nekoliko lažje, saj bo 
sistem zaščite in reševanja prvič dobil evropska sredstva za posodobitev 
sistema. Sredstvom v višini 25 milijonov evrov iz sklada za okrevanje lahko 
prištejejo še dodatnih 20 milijonov evrov za nakup posebne opreme za boj 
s posledicami podnebnih sprememb (iz programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014−2020, gre pa za denar, ki ga niso porabili 
drugi sektorji in ga bo mogoče porabiti do leta 2023).

Do leta 2027 bo sistem dobil več kot 100 milijonov evrov, porabil pa ga 
bo za skupno infrastrukturo, izboljševanje organiziranosti in opreme 
ter usposobljenost na vseh ravneh.

V preteklih 12 letih so nesreče zaradi podnebnih sprememb, kot so 
poplave, požari v naravnem okolju, suše, pozebe, toča, vetrolomi, žle-
dolomi …, v Sloveniji povzročile za 2,5 milijarde evrov škode. 
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Široka ponudba in skrb za okolje
 
Občina Središče ob Dravi je vpeta 
med gričevnate Slovenske gorice na 
severu in reko Dravo na jugu. 

Vinorodno 
območje  je 

povezano z vinsko cesto, ki obisko-
valcem ponuja prijetna doživetja ob 
kulinariki in vrhunskih vinih ter rekre-
acijo v naravnem okolju. Turistično 
ponudbo občine dopolnjuje bogata 
kulturna dediščina, utrip kraja pa 
številne prireditve.

V skrbi za okolje smo v Sre-
dišču ob Dravi zamenjali del 
dotrajane ulične razsvetljave z 
novimi solarnimi lučmi ter na 
posebnem prostoru postavili 
učni čebelnjak, uredili gnezdil-
nice za ptice in zasadili medovita dre-
vesa. Poleg drugih naložb smo zgradili 
pumptrack, novodobno otroško igrišče, 

namenjeno vožnji kolesa brez poganja-
nja pedalov, začela pa se je izvajati tudi 
naložba izgradnje Poslovne cone Lipje.
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Občine odločno    
v smeri nizke 
ogljičnosti
Avtor: Samo Kranjec 

Trudijo se zmanjševati izpuste v prometu, pro-
movirajo trajnostno mobilnost, sprejemajo 
ukrepe za energetsko učinkovitost, zlasti na 
področju stavb, ter tudi ukrepe za energetsko 
neodvisnost.

Slovenia Green Destination. »To po-
trjuje, da je destinacija prepoznavna 
po svojem trajnostnem delovanju in 
bo tudi v prihodnje razvijala tovrstno 
turistično ponudbo. Letos smo tako 
intenzivno pripravljali strategijo ra-
zvoja turizma v MOK 2021–2026, ki je 
v zadnji fazi priprave in bo skladna s 
trajnostnimi načeli,« poudarjajo. 

Kranj je lani dobil tudi ambasador-
ko zelenega in trajnostnega okolja. To 
je klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bo-
gataj. Vizija Kranja kot destinacije je, 
da ostane čisto, zdravo in varno mesto.  

Kranj – pametno mesto
»Kakovost bivanja nameravamo v 

Kranju doseči tudi s pomočjo digita-
lizacije; cilj Strategije digitalnega ra-
zvoja pametnega mesta Kranj je, da ta 
postane inovativno mesto z uvajanjem 
novih tehnologij, povezljivostjo različ-
nih mestnih servisov prek pametnih 

rešitev, s sodelovanjem javne uprave 
in lokalnega gospodarstva. Pomem-
ben del te zgodbe je pilotni projekt 
Pametna Mlaka. V njem je več lokal-
nih podjetij in podjetje Riko uspešno 
združilo znanja in izdelalo rešitve ter 

jih v bivalnem okolju preverjalo z novo 
tehnologijo s ciljem dvigniti kakovost 
bivanja občanov, znižati življenjske 
stroške in varovati okolje,« razlagajo 
na MOK. 

Končna rešitev omenjenega projekta 
bo omogočala zbiranje, prikazovanje in 
analizo podatkov iz pametnih števcev 
(elektrika, plin, voda), pametnih sen-
zorjev za okolje in promet. To bo obe-
nem zagotovilo vpogled v organizacijo, 
vodenje in izzive tovrstnih projektov ter 
model, ki bo primeren tudi za preos-
tali del občine in širše. Obenem pa je 
zaradi možnosti sprotnega spremljanja 
podatkov iz okolja mogoče tudi nemu-
doma ukrepati ob morebitnih negativ-
nih rezultatih (povišana koncentracija 
prašnih delcev v zraku, nepredviden 
izliv vode, puščanje plina …).

V Mestni občini Kranj (MOK) so 
se zavezali zeleni politiki ozi-
roma trajnostnemu razvoju 

na vseh področjih – od prometa, grad-
nje infrastrukture in obnov stavb do 
turizma –, zato si z različnimi ukrepi 
in aktivnostmi na številnih področ-
jih prizadevajo za čim bolj zeleno in 
zdravo okolje ter čist zrak. Kakor kažejo 
meritve na merilnih postajah, ki so jih 
v MOK v zadnjih dveh letih postavili 
na šestih lokacijah (pri Zdravstvenem 
domu Kranj, na Planini, v Orehku, v 
Lazah in dve na Mlaki; rezultati so na 
voljo na spletni strani MOK), se ka-
kovost zraka izboljšuje. S številnimi 
aktivnostmi si prizadevajo, da bi bila 
še boljša. 

Najbolj dejavni pri trajnostni 
mobilnosti

Ker k izpustom ogljikovega dioksida 
in ustvarjanju hrupa največ prispeva 
promet in so v mestnem središču vred-
nosti prašnih delcev v zraku občasno 
presežene, so najbolj dejavni prav na 
področju trajnostne mobilnosti. Po-
leg tega po občini nameščajo javno 
razsvetljavo z varčnimi LED-svetilkami, 
ki v nočnem času svetijo le s polovično 

močjo. To prinaša še dodatni prihra-
nek pri energiji, obenem pa je manj 
svetlobnega onesnaževanja. 

Na območju MOK pospešeno gradijo 
nove kolesarske poti in povezave – le-
tos bodo pri urejenih kolesarskih povr-
šinah v občini krepko presegli dolžino 
60 kilometrov. Za primerjavo: leta 2017 
jih je bilo dobrih 24 kilometrov. Zasajajo 
nove drevorede, vzpostavljajo nove ze-
lene površine, načrtujejo največji park 
v mestu in ureditev kanjona Kokre. 

Ozelenitve streh in energetske 
sanacije stavb

Med pomembnejšimi »zelenimi« 
projekti so tudi ozelenitve streh (lani 
so ozelenili streho OŠ Staneta Žagar-
ja Kranj, ima jo tudi Center trajnostne 
mobilnosti, v načrtu so še druge). MOK 
je v zadnjih 20 letih načrtno pristopila 
tudi k energetskim sanacijam javnih 
stavb, javne razsvetljave, vodnih izgub 
in drugem. »Cilj sanacij stavb je pove-
čati energetsko učinkovitost in neod-
visnost ter uvajanje rabe obnovljivih 
virov energije v čim večji meri. Vse 
več objektov se tako ogreva s toplo-
tno črpalko in ima nameščeno sončno 
elektrarno, teži se tudi k ponovni izrabi 

že uporabljenih materialov, kjer je to 
možno,« poudarjajo.

Blaženje učinkov podnebnih 
sprememb

MOK in Kranj kot mesto sodeluje 
v različnih projektih za spodbujanje 
trajnostne naravnanosti: sodeluje v 
evropskem projektu 100 inteligentnih 
mest (podnebno nevtralnih mest), v 
projektu Three4Climate (skupaj z Nem-
čijo in Portugalsko prenašajo primere 
dobrih praks na področju podnebne 
nevtralnosti). 

MOK je že leta 2016 v Trajnostni 
urbani strategiji vse aktivnosti narav-
nala trajnostno. S tem, ko je pristopila 
k Trajnostno energetskemu podneb-
nemu načrtu Gorenjske, je nakazala 
namero za vstop v Zeleno shemo slo-
venskega turizma in se osredotočila 
na blaženje podnebnih sprememb. 
Marca 2021 je Kranj prejel zlati znak 

Ker k izpustom oglji-
kovega dioksida in 
ustvarjanju hrupa 
največ prispeva promet 
in so v mestnem središ-
ču vrednosti prašnih 
delcev v zraku občasno 
presežene, so v Kranju 
najbolj dejavni prav 
na področju trajnostne 
mobilnosti.
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Cerklje na Gorenjskem: Uravnotežen 
trajnostni razvoj

»Za občino je v prihodnje po-
membno pametno prostorsko in 
prometno načrtovanje, ki dolgoročno 
varuje njene naravne vire, kmetijska 
zemljišča in značilno alpsko kulturno 
krajino. Prometna ureditev bo zasno-
vana tako, da podpira uresničevanje 
občinskih razvojnih programov, krepi 
podjetništvo in turizem,« razlagajo v 
občini Cerklje na Gorenjskem. 

Za doseganje ciljev zelene, podneb-
no odpornejše in nizkoogljične občine 
bo občina Cerklje na Gorenjskem še 
naprej spodbujala energetsko učinko-
vito delovanje javnih objektov in javne 
razsvetljave. Vsi starejši javni objekti so 
obnovljeni in so energetsko varčnejši, 
pri gradnji novih pa se držijo smernic 
za energetsko varčne objekte. Vse in-
vesticije na področju javne razsvetljave 
gredo v smeri menjave starejših sve-

tilk za nove energetsko varčnejše in do 
okolja prijaznejše. V projektu Temno 
nebo bodo v letu 2022 zagotovili tudi 
približno 10 solarnih svetilk.  

Zagotavljali bodo prostorske pogoje 
za krepitev rabe obnovljivih virov go-
spodinjstev in gospodarstva, še pose-
bej sončne energije in biomase, ter za 
izgradnjo manjših daljinskih sistemov 
ogrevanja, za katere imajo še neizkori-
ščene potenciale.

Končujejo tudi pripravo novega Lo-
kalnega akcijskega načrta (LEK), v kate-
rem želijo oblikovati čim več ukrepov, 
ki bodo omogočali učinkovit prehod v 
nizkoogljičnost. Predvsem ukrepe, ki 
bodo ta prehod olajšali tudi gospodinj-
stvom na področju stanovanjskih stavb.

Občina Laško: Spodbujajo hojo in 
e-mobilnost

V občini Laško za zmanjšanje 
emisij in za prehod družbe v nizko-

ogljičnost izvajajo različne ukrepe: 
spodbujajo hojo tako, da gradijo 
pločnike, sprehajalne poti, površine 
za umirjanje prometa, kolesarjenje 
spodbujajo z gradnjo kolesarski poti, 
izposojo koles in gradnjo električ-
nih polnilnic za kolesa, spodbujajo 
tudi skupne prevoze in različne ob-
like gibanj v naravi, in sicer tako, da 
gradijo in vzdržujejo tematske poho-
dne poti, pumptrack itd., poleg tega 
postavljajo tudi polnilnice za elek- 
trična vozila.

Občina Kočevje: Trajnostna 
mobilnost in energetska 
učinkovitost

Občina Kočevje se je k zmanjša-
nju emisij med drugim zavezala s 
celostno prometno strategijo, kjer v 
ospredje postavlja trajnostno mobil-
nost, in s temeljnim dokumentom za 
energetsko strategijo, povezanim z 

energetsko in okoljsko politiko EU in 
Slovenije – LEK Občine Kočevje. 

Izvedli so kar nekaj pomembnih 
in učinkovitih ukrepov za zmanjšanje 
porabe energije. Kočevje se ogreva z 
daljinskim sistemom na lesno bio-
maso, energent pa zagotavlja podje-
tje Kočevski les, ki upravlja občinske 
gozdove, kar prinaša stabilnost in 
cenovno ugodnost za vse občane v 
občini ter zmanjšuje ogljični odtis. 
Hkrati vlagajo v širitev daljinskega 
sistema. »Naš cilj je, da bodo prav 
vse stavbe javnega sektorja do leta 
2027 ogrevane izključno z obnovljivimi 
viri energije, in sicer iz lesne bioma-
se,« pravijo. 

Vsi objekti v sistemu izobraževa-
nja so danes energetsko sanirani in 
pod budnim očesom energetskega 
menedžerja. Energetske sanacije s 
pomočjo sredstev javnega razpisa 
Ministrstva za infrastrukturo načr-

tujejo v prihodnjih letih še za 
vsaj tri objekte v lasti občine, 
med drugim tudi za občinsko 
stavbo. Tudi občina sama vsa-
ko leto v proračunu nameni 
od šest do 10 tisoč evrov za 
razpis subvencioniranja ener-
getske sanacije večstanovanj-
skih zgradb v mestu. 

Večina oskrbe s toplo-
tno energijo v stanovanjskih 
stavbah v občini Kočevje pa 
še vedno temelji na individu-
alnem ogrevanju. »Te oblike 
so pogosto zastarele, eko-
nomsko neučinkovite in ne-
prijazne do okolja. Občina je 
tako sprejela pravilnik, s katerim že-
limo občane spodbuditi k zamenjavi 
kurilnih naprav z bolj učinkovitimi in 
predvsem do okolja bolj prijaznimi 
ogrevalnimi napravami,« pojasnijo 
in dodajo, da so v juliju objavili jav-

ni razpis za dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za spodbujanje 
izrabe obnovljivih virov energije v 
mestu in okolici mesta Kočevje v letu 
2021. 

Naš cilj je, da bodo 
prav vse stavbe 

javnega sektorja 
do leta 2027 

ogrevane izključno 
z obnovljivimi viri 

energije, in sicer iz 
lesne biomase, pravijo 

na občini Kočevje. 
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Vabijo tako 
podjetnike 
kot turiste
 
Projekt izgradnje ekonomskoposlovne cone, za 
katerega je Občina Šalovci dobila tudi evropska 
sredstva, je priložnost za razvoj gospodarstva in 
nova delovna mesta. Prav tako se je začela ureditev 
državne ceste skozi naselje Šalovci z obnovo vozišča 
in izgradnjo pločnikov ter ulično razsvetljavo.

Poseben poudarek je bil namenjen 
projektom za podporo podjetništvu in 
turizmu ter gradnji stanovanj. V okviru 
projekta Spodbujanje podjetništva na 
območju Krajinskega parka Goričko je 
zgrajena komunalna infrastruktura z 
vodovodnim in kanalizacijskim omrež-
jem, električnim in širokopasovnim 
omrežjem ter javno razsvetljavo, ure-
jena pa je tudi namembnost zemljišč.

V prihodnje želi Občina Šalovci 
spodbujati podjetništvo ter razvija-

ti trgovinsko, storitveno, kmetijsko, 
živilsko, predelovalno dejavnost, 
gradbeništvo in dejavnosti s področja 
obnovljivih virov energije, predvsem 
lesa, ki ga je na območju veliko. Za-
interesirane vlagatelje vabijo, da 
podajo neobvezujoče vloge – več 
informacij na spletni strani Občine 
Šalovci (http://salovci.si) ali na tel. 
št. 02/ 55 98 050.

Poleg gospodarstva v občini Šalovci 
spodbujajo tudi razvoj turizma. Stavijo 

na neokrnjeno naravo goričke pokraji-
ne; začutimo jo lahko med griči, ki po-
vezujejo Občino Šalovci s Porabjem. 
Obiskovalcem poleg naravnih zname-
nitosti ponujajo tudi počitek v Turistič-
no-nastanitvenem centru Peterloug v 
Markovcih in Domanjševski domačiji, 
kjer prijazno osebje nudi informacije 
o tem, kje in kako lahko najbolje izko-
ristite oddih v najbolj severovzhodnem 
delu Slovenije.

Dobrodošli v Občini Šalovci!

integracija 
IoT

integracija
podatkovnih
skladišč

dostop
vedno in
povsod

po meri
lokalne

skupnosti


interaktivne

vsebine

https://www.miteam.eu
info@mediainteractive.tv

MiTeam
Local Community 
Experience Platform







celovita rešitev za digitalno 
transformacijo vaše povezane lokalne 
skupnosti
 
Odprta, prijazna in varna sodelovalna 
platforma MiTeam omogoča učinkovito 
povezavo, informiranje in sodelovanje 
vaših občanov in vseh organizacij, vašo 
skupnost poveže v enotno digitalno 
okolje in se odlično integrira z različno 
IoT infrastrukturo in podatkovnimi 
skladišči.

MiTeam vašim občanom preko 
raznovrstnih digitalnih kanalov 
omogoča vključenost in dostop 
do zbirke multimedijskih, video in 
interaktivnih vsebin, virtualnih in 
hibridnih dogodkov in izobraževanja in 
se enostavno vključuje v obstoječe in 
bodoče IT sisteme.

Za vsako vašo strategijo digitalne 
transformacije bo MiTeam platforma 
lahko prispevala nepogrešljiv delež.


izobraževanje

 

prispevki
obcanovˇ
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Na vzhodu države 
vse bolj stavijo 
na izkoriščanje 
geotermalne 

energije 
Avtorica: Nina Šprohar 

Če bi bili na javnih pozivih izbrani projekti izvedeni, bi se lahko proizvo-
dnja električne energije iz obnovljivih virov v letu 2023 več kot podvoji-

la, ugotavlja Agencija za energijo. 

Izkoriščanje obnovljivih virov 
energije (OVE) ima v nacionalni 
energetski politiki Slovenije po-

membno mesto, v Poročilu o stanju 
na področju energetike v Sloveniji 
2020 ugotavlja Agencija za energi-
jo. Podporna shema za spodbujanje 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov in v soproizvodnji 
električne energije in toplote z viso-
kim izkoristkom (SPTE) se izvaja že 
od leta 2009, a ključnega cilja, ki si 
ga je postavila do leta 2020, Slovenija 
ni dosegla – do 25-odstotnega sku-
pnega deleža OVE v končni porabi ji 
je zmanjkalo 1,5 odstotka. 

Po letu 2012 se je zanimanje za 
naložbe v sončne elektrarne 
občutno zmanjšalo 

»Na področju učinkovite rabe 
energije je Slovenija po oceni Evrop-
ske komisije med 15 državami, ki ku-
mulativno obvezo prihrankov končne 
porabe energije sproti izpolnjujejo,« 
ugotavljajo na agenciji. Kot pišejo, je 
bilo v podporno shemo OVE in SPTE 
ob koncu leta 2020 vključenih 3.839 
proizvodnih naprav, največ od teh je 
bilo sončnih elektrarn (3.297). A veči-
na teh je bila postavljena med leto-
ma 2010 in 2012, ko so bile vrednosti 
podpor glede na vrednost naložb v 
sončne elektrarne zelo ugodne, »ob 
koncu leta 2012 so se te podpore 
močno znižale in posledično se je 
zmanjšalo tudi zanimanje za njihovo 
izvedbo«. A če bi bili na javnih pozivih 
izbrani projekti izvedeni, bi se lah-

ko proizvodnja električne energije iz 
obnovljivih virov v letu 2023 več kot 
podvojila, poudarjajo.

V Ribnici bodo optimizirali porabo 
energije v občinskih in javnih 
stavbah

Najpomembnejši obnovljiv vir 
energije v državi je sicer po podatkih 
Direktorata za energijo na Ministrstvu 
za infrastrukturo (MzI) trenutno lesna 
biomasa, sledi vodna energija. Prav 
na to opozarja energetski strokovnjak 
dr. Peter Novak, ki meni, da bi morale 
občine, kjer je veliko gozdov, nehati 
kuriti les in preiti na domačo tehno-
logijo kogeneracije in mikrodaljinskih 
ogrevalnih sistemov (denimo šole, 
vrtci, občine, domovi za ostarele ...). 

Te problematike se je pred nedav-
nim lotila občina Ribnica, ki je spre-
jela strategijo vzpostavitve pametne 
občine. Do leta 2030 so si postavili 
cilj optimizirati porabo energije v ob-
činskih in javnih stavbah ter povečati 
dostopnost do obnovljivih virov ener-
gije. Uvedli bodo sistem za daljinsko 
spremljanje in upravljanje javne 
razsvetljave in ogrevanja, v katerega 
naj bi bilo do leta 2027 vključenih 80 
odstotkov občinskih in drugih javnih 
stavb. Poleg tega bodo na občinske in 
druge javne stavbe namestili vsaj tri 
sončne elektrarne, so sklenili. 

V Slovenj Gradcu pa je javno pod-
jetje Komunala Slovenj Gradec zag-
nalo največjo naložbo v zgodovini 
podjetja – gradnjo nove kotlarne na 
biomaso, za katero bodo odšteli 2,6 
milijona evrov. Kotlarna, ki bo pos-
tavljena na Štibuhu, bo obratovala 
brez stalne navzočnosti upravljav-
cev prek daljinskega nadzora, z njo 
pa bodo v mestu izpolnili zahteve 
zakona o spodbujanju OVE.

V Lendavi z geotermalno energijo 
ogrevajo največ objektov v državi 

Predvsem na vzhodu države pa 
vse bolj stavijo na izkoriščanje ge-
otermalne energije. V Lendavi na 
primer z izkoriščanjem geotermalne 
energije ogrevajo največ objektov v 

državi – skoraj polovico javnih stavb 
in okoli 80 odstotkov večstanovanjskih 
stavb. Po novem bodo tako ogrevali 
tudi tamkajšnjo knjižnico. Kot je ob 
odprtju posodobljene kotlovnice dejal 
župan Janez Magyar, želi občina pos-
tati prepoznavna kot zelena turistična 
destinacija in prispevati k prehodu v 
brezogljično družbo. 

Kot projektni pilotni partner je 
občina del evropskega projekta Sto-
re4HUC, ki razvija rešitve za OVE in 
njihovo shranjevanje v zgodovinskih 
in zaščitenih stavbah. 

Murska Sobota s spremembo 
virov ogrevanja rešila problem 
onesnaženja z delci PM 10

Tudi Mestna občina Murska Sobota 
(MOMS) ima odlične naravne danosti 
za izkoriščanje geotermalne energije. 
Kot pojasnjujejo v kabinetu župana, 
je plitvo geotermalno energijo mož-
no izkoriščati na celotnem območju 

Lani iz OVE in SPTE 614.149 
megavatnih ur elektrike 

V okviru podporne sheme za 
spodbujanje proizvodnje ele-
ktrične energije iz obnovljivih 
virov in v soproizvodnji električ-
ne energije in toplote z visokim 
izkoristkom (SPTE) je bilo v letu 
2020 iz obnovljivih virov proi-
zvedenih 614.149 megavatnih ur 
električne energije.

Zakonu o spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije na 
ministrstvu posvečajo največ 
pozornosti

Iz energetskega zakona bo nas-
talo šest področnih zakonov, je 
na 7. konferenci Trajnostna ener-
gija lokalno 021, ki je potekala 
sredi septembra, povedal držav-
ni sekretar na Ministrstvu za in-
frastrukturo (MzI) Blaž Košorok, 
in sicer zakon o energetski poli-
tiki, zakon o oskrbi s toploto, za-
kon o oskrbi s plini, zakon o os-
krbi z električno energijo, zakon 
o učinkoviti rabi energije (URE) 
in zakon o spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije (OVE). 
Zadnjemu trenutno posvečajo 
največ pozornosti, saj nas bo po 
besedah državnega sekretarja 
prav ta zakon popeljal v nizko-
ogljično in energetsko učinko-
vito prihodnost, hkrati pa bomo 
ustvarjali nova delovna mesta in 
investicijske priložnosti.
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Odpadna embalaža kot vir 
sekundarnih surovin
Z obstoječimi procesi in tehnologijami je možno odpadke predelati v tolikšni meri, da se jih 
lahko ponovno uporabi kot surovino za isti ali pa drugi namen. Pri tem gre največkrat za pro-
ces mehanske reciklaže, kjer se materiale, kot so kovina, steklo in plastika, sortira, opere in 
pretali v ustrezno obliko, tako da se jih lahko ponovno uporabi v proizvodnem procesu. V ra-
zvoju je vse več tehnologij, ki omogočajo njihovo predelavo v kakovostne sekundarne suro-
vine.

To smo prepoznali tudi v akcijskem 
načrtu Strateško razvojno-inovacij-
skega partnerstva Mreže za prehod v 
krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno 
gospodarstvo). Med drugim se pri 
delovanju osredotočamo na razvoj 
optimalnih rešitev na področju se-
kundarnih surovin tako, da povezuje-
mo raziskovalno-razvojne institucije s 
celotno preskrbovalno mrežo od pro-
izvajalcev in zbiralcev odpadkov pre-
ko podjetij za obdelavo in predelavo 
odpadkov do končnih uporabnikov.

Projekt POLY KROŽNOST za 
razgradnjo odpadne embalaže

V podjetju Surovina, ki je aktivni 
član SRIP – Krožno gospodarstvo, so 
se odločili, da rešitve začnejo razvijati 
skupaj s partnerji. V letu 2019 so kot 
koordinator uspešno kandidirali na 
javnem razpisu DEMO PILOTI in dobili 
odobren projekt POLY KROŽNOST, v 
katerem sodelujejo še IOS, d. o. o., 
Messer, d. o. o., ROTO, d. o. o., Tekstina, 
d. o. o., Omega, d. o .o., Mikro+Polo, d. 
o. o., Snaga, d. o. o,. in EKTC Maribor, s. 
p. Namen projekta je razviti inovativne 
tehnologije za kemijsko in biokemijsko 
razgradnjo odpadne embalaže do vi-
soko kakovostnih sekundarnih surovin 
z dodano vrednostjo za samostojno 
uporabo (plini, kemikalije, olja/goriv 
itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, 
kot so biopolimeri. 

Projekt je sestavljen iz sedmih de-
lovnih paketov, glavni cilj projekta pa 
je testiranje in postavitev rešitve v re-
alnem okolju za recikliranje odpadne 

embalaže sintetičnega in naravnega 
izvora, kar lahko izrazito pripomore 
k povečevanju snovne predelave od-
padkov in hkrati dodane vrednosti do-
bljenih produktov. Rezultat projekta 
se bo odražal v visoko kakovostnih 
sekundarnih surovinah za uporabo v 
novih izdelkih, namenjenih domačemu 
in globalnemu trgu. 

Do relevantnih in kakovostnih re-
zultatov, predvsem pa dejanske pre-
delave odpadkov v uporabne sekun-
darne surovine, tako v okviru projekta 
kot zunaj njega, ni mogoče priti brez 
ustreznega interdisciplinarnega po-
vezovanja z drugimi gospodarskimi 
družbami in raziskovalno-razvojnimi 
institucijami. Zato se v sklopu projekta 
proučujejo različni scenariji ravnanja 
z odpadno embalažo in mapira celot-

na vrednostna veriga. Vzporedno z ra-
zvojem samih tehnologij za predelavo 
odpadkov v projektnem konzorciju kot 
prvi v Sloveniji razvijamo tudi digitalni 
potni list na osnovni veriženja podat-
kovnih blokov (blokchain), s katerim 
bodo opremljene vse pridobljene se-
kundarne surovine oziroma produkti 
z visoko vrednostjo.
Nina Meglič, koordinatorka SRIP 
– Krožno gospodarstvo, Štajerska 
gospodarska zbornica
Damir Huremović, ekolog iz 
podjetja Surovina
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Naložbo sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska Unija iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.
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Lokalna tovarna ogreva 
dobršen del mesta

Primer uspešnega sodelovanja 
lokalnih skupnosti z lokalnimi to-
varnami je Skupina SIJ, ki z izrabo 
odvečne toplote že od leta 2016 
delno oskrbuje Ravne na Koroškem. 
Lokalnemu dobavitelju energije so v 
letu 2020 predali 7.144 megavatnih ur 
(MWh) toplotne energije, ki nastane 
kot odvečna toplota v procesu elek-
troobločne peči pri proizvodnji jekla. 
Ta količina pomeni 35 odstotkov vse 
potrebne toplote za ogrevanje Raven 
na Koroškem, poleg tega pa ogrevajo 
tudi bazene Športnega centra Ravne 
na Koroškem. »Ker smo v letu 2021 
v okviru projekta Etekina namestili 
nov toplotni izmenjevalnik v obliki 
toplotnih cevi, se bo delež odvečne 
toplote še povečal. Predvidevamo, da 
bo količina oddane toplotne energije 
v letu 2021 dosegla devet tisoč MWh, 
kar bo dovolj za pokrivanje več kot 
45 odstotkov vseh potreb za ogre-
vanje Raven na Koroškem. Toplotna 
energija iz Skupine SIJ bo tako po-
glavitni vir ogrevanja mesta,« je za 
našo revijo povedal Slavko Kanalec, 
direktor za proizvodnjo, tehnologijo 
in investicije.  

S sredstvi, ki so jih v letu 2020 us-
pešno pridobili v okviru projekta Cre-
ators 1, pa bodo proučili tudi možnost 
vzpostavitve energetske skupnosti na 
Jesenicah, kjer deluje še eno podjetje 
iz skupine – SIJ Acroni. »Načrtujemo 
izdelavo uporabne in komercialno 
vzdržne storitvene platforme CES 
(Community Energy Systems), ki bo 
namenjena načrtovanju, zagonu in 
vodenju prihodnjih lokalnih ener-
getskih skupnosti v urbanih okoljih 
z energetsko intenzivno industrijo. 
V sodelovanju z lokalno skupnostjo 
bomo na Jesenicah proučili možnos-
ti za izkoriščanje odvečne toplote za 
ogrevanje mesta ter za postavitev do 
petmegavatne sončne elektrarne in 
vodikarne,« je še pojasnil Kanalec.

MOMS, saj je vodonosni sloj pod-
talnice običajno v globini od pet 
do deset metrov, le na nekaterih 
območjih do 20 metrov. »Posle-
dično je opazen močan prehod 
iz ogrevanja na fosilna goriva na 
ogrevanje prek toplotnih črpalk 
voda-voda,« pojasnjujejo.

Kot dodajajo, so od leta 2005 
do oktobra 2021 za namen prido-
bivanja toplote izdali 445 vodnih 
dovoljenj različnim pravnim in 
fizičnim osebam. »Še posebej 
pomembno je, da je tudi veli-
ko večstanovanjskih in stano-
vanjsko-poslovnih objektov v 
mestnem središču Murske Sobote 
prešlo na ogrevanje prek toplo-
tnih črpalk. Najbolj razveseljivo 
pa, da je postopna sprememba vi-
rov ogrevanja odločilno pripomo-
gla k temu, da MOMS v letu 2021 
več ne spada med tiste občine, v 
katerih je zrak čezmerno obreme-
njen z delci PM 10,« so ponosni.

Šest občinskih objektov bi 
ogrevali s toplotnimi črpalkami

Ne le občani, tudi občina pos-
topoma prehaja na ogrevanje svo-
jih objektov iz obnovljivih virov, 
a kot pravijo, je najbolj logično 
in smiselno, da se sprememba 
vira ogrevanja izvede ob celoviti 
energetski sanaciji objekta, saj je 
potem tudi sam ogrevalni vir pri-
lagojen novim zmanjšanim ener-
getskim potrebam objekta. »Vse 
to pa je tudi velik finančni zalogaj, 
saj govorimo o objektih velikosti 
od tri pa vse do osem tisoč kva-
dratnih metrov. Zaradi omejenosti 
višine proračunskih sredstev se 
takšne investicije izvajajo skoraj 
izključno ob sofinanciranju prek 
razpisov različnih ministrstev,« 
dodajajo.

Tako si že od leta 2012 prizade-
vajo pridobiti tovrstna sredstva za 
energetsko sanacijo javnih objek-
tov v lasti občine. »Na razpisih 
preteklih let nismo bili uspešni, 
ker smo sproti precej vlagali v 

vzdrževanje naših javnih objektov 
in smo posledično dosegali manj 
točk pri pričakovanih energetskih 
in finančnih učinkih nove investi-
cije kot pa prijavitelji, ki so imeli 
svoje objekte v slabšem stanju,« 
priznavajo. Kljub temu pričakujejo, 
da bodo uspešni pri prijavi sedaj 
odprtega razpisa za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v lasti 
in rabi občin v letih 2021, 2022 in 
2023 (JOB_2021), na katerega bodo 
prijavili šest objektov – pri vseh kot 
ogrevalni vir predvidevajo uporabo 
toplotnih črpalk, ocenjena skupna 
vrednost investicije pa naj bi pred-
vidoma znašala približno 7,5 mili-
jona evrov. »Kot že znesek pove, 
gre za ogromen finančni zalogaj, 
za katerega bo potrebno tudi za-
dolževanje občinskega proračuna 
za 25 let,« še pojasnijo v kabinetu 
župana.

V Velenju zaradi opuščanja 
premoga pričakujejo pomoč 
države

Večje težave s prehodom na 
obnovljive vire energije pa ima-
jo v Velenju, kjer so na občini v 
zadnjem letu vzpostavili tudi po-
seben urad za gospodarski razvoj 
in prestrukturiranje. Opuščanju 
premoga do leta 2033 niso nak-
lonjeni, saj se bojijo za pet tisoč 
delovnih mest, ki bodo v prime-
ru, da bo prehod slabo izveden, 
ogrožena. 

Kot je 21. septembra na 
dvodnevni mednarodni konfe-
renci, ki je ob podpori nemškega 
veleposlaništva potekala v Vele-
nju, povedal velenjski župan Peter 
Dermol, si želijo predvsem, da bi 
jim država v procesu izhoda iz 
premoga stala ob strani. Za zdaj 
meni, da je 235 milijonov evrov, 
ki jih lahko iz evropskega sklada 
za pravičen prehod porabita Za-
savje in Šaleška dolina, občutno 
premalo. Kot je poudaril, bi zgolj 
v Velenju potrebovali za 1,1 mili-
jarde evrov vrednih projektov. 
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Lokalne 
energetske 
skupnosti so 
pomembne 
za doseganje 
energetskih in 
podnebnih ciljev 
Avtorica: Andreja Šalamun 

Lokalne energetske 
skupnosti bodo ime-
le pomembno vlogo 
pri doseganju nacio-
nalnih energetskih in 
podnebnih ciljev ter 
posledično tudi pri po-
vezovanju energetskih 
sektorjev, energetskih 
omrežij in lokalnega 
prebivalstva, je prepri-
čan dr. Boris Sučić z 
Inštituta Jožefa Stefa-
na (IJS).  

»Energetske skupnosti vi-
dim kot platformo za 
povezovanje energetsko 

intenzivne industrije, lokalnih omrežij, 
lokalnih malih in srednjih podjetij in 
prebivalstva,« pravi dr. Boris Sučić s 
Centra za energetsko učinkovitost na 
IJS. Doda, da zaradi bremen preteklosti, 
ki se pripisujejo naši energetsko in-
tenzivni industriji, lokalne energetske 
skupnosti doživlja kot demonstracijske 
projekte, ki so ključnega pomena za 
pospešeno uvajanje novih konceptov 
in idej s področja trajnostne energeti-
ke. »Lokalnemu prebivalstvu moramo 
omogočiti sodelovanje v projektih za 
postavitev sončne elektrarne na streho 
industrijskih obratov, ki so v njihovi 
bližini, ker to pomeni povezovanje 
lokalne proizvodnje energije in rabe 
brez dodatnih stroškov za elektrodis-
tribucijsko omrežje,« trdi.

Prva samooskrbna energetska 
skupnost v Lučah

Luče so lani postale prva slovenska 
samooskrbna energetska skupnost, ki 
omogoča otočno delovanje. Kot pove-
do v Petrolu, je vasica v Savinjski dolini 
v določenih časovnih obdobjih povsem 
energetsko samozadostna. Ena naj-

skupnosti ter razvoj trajnostnega turiz-
ma s čim manjšim ogljičnim odtisom 
vse od Francije, prek Italije do Slove-
nije,« povedo. 

Moderni koncepti energetske lokal-
ne samooskrbe so v vzponu, so prepri-
čani v Petrolu. »Glavne prednosti so, da 
omogočajo sonaravni razvoj skupnosti 
in tako vplivajo tudi na razvoj regije. 
Prispevajo k povečanju zanesljivosti 
oskrbe z električno energijo, prinašajo 
fleksibilno in decentralizirano omrežje 
z aktivnimi odjemalci, kamor se lah-
ko integrirajo rešitve za shranjevanje 
energije ter rešitve za e-mobilnost, 
hkrati pa imajo velik vpliv na pospe-
šeno razogljičenje in prihranke pri rabi 
energije,« naštejejo.

Energetski projekti vedno povezani s 
posegi v okolje

Slovenski Nacionalni energetski in 
podnebni načrt (NEPN) uvaja instru-
mente za spodbujanje ustanavljanja 
energetskih skupnosti, ki naj bi nasta-
jale v sodelovanju z občinami in mora-
jo temeljiti na učinkoviti rabi energije 
(URE), izrabi odvečne toplote iz indu-
strijskih procesov in izrabi obnovljivih 
virov energije (OVE), pravi Boris Sučić 
in doda, da se moramo vseeno zave-
dati, da so energetski in infrastrukturni 
projekti vedno povezani z velikimi in 
občutljivimi posegi v okolje. »Za njiho-
vo uspešno izvedbo je poleg državne 
podpore, ki je trenutno samo deklara-
tivna, treba pridobiti podporo in sode-
lovanje večine tam živečih prebivalcev. 
Če upoštevamo slovenski kontekst in 
krč pri umeščanju v prostor večjih 
energetskih projektov, potem zelo hitro 
ugotovimo, da bodo lokalne energet-
ske skupnosti imele pomembno vlogo 
v doseganju nacionalnih energetskih 
in podnebnih ciljev ter posledično tudi 
pri povezovanju energetskih sektorjev, 
energetskih omrežij in lokalnega pre-
bivalstva,« je prepričan Sučić. Meni, 
da je glede na naravne in druge da-
nosti naše domovine prihodnji razvoj 
lokalnih energetskih skupnosti pisan 
na kožo Sloveniji in da lahko spodbudi 
lokalni in regionalni razvoj. 

Trajnostna preobrazba naj temelji na 
lastni strategiji 

»Že izvedeni projekti – Luče, Ajdov-
ščina, Sveti Anton in podobni – zelo 
jasno nakazujejo, da mora trajnostna 
preobrazba temeljiti na lastni strategiji, 
ki bo razvita skozi proces učenja na 
lastnih izkušnjah in že izvedenih uspe-
šnih programih in projektih v širšem 
okolju,« pravi Sučić. Prepričan je, da 
je krepitev sodelovanja odločilna za 
uspeh kakršnegakoli projekta in da je 
v slovenskem kontekstu imperativ za 
doseganje nacionalnih ciljev. »Uskla-
ditev interesov med državo, lokalnimi 
skupnostmi, državljani in gospodarski-
mi akterji oblikuje trdno osnovo, ki je 
potrebna za učinkovito umeščanje 
trajnostne infrastrukture v prostor. V 
kriznih časih, ko nas posledice naših 
dejanj vedno znova presenetijo, ugo-
tavljamo, da problematika okoljske in 
snovne učinkovitosti ter s tem pove-
zanega blaženja posledic podnebnih 
sprememb potrebuje sistematične in 
dolgoročne strategije,« opozarja so-
govornik. 

Doda, da so instrumenti za izbolj-
šanje okoljske in snovne učinkovito-
sti sočasno usmerjeni k čistejšemu 
okolju, izboljševanju življenjskega 
standarda, ustvarjanju novih delov-
nih mest in izboljševanju zanesljivosti 
oskrbe z energijo in vodo. »Država 
se mora odločiti, ali bo ambiciozne 
okoljske cilje dosegala s plačeva-
njem statističnih prenosov (denimo 
doseganje deleža OVE) ali z aktivno 
podporo lokalnemu gospodarstvu in 
izvajanjem naprednih projektov. Brez 
dvoma aktivna podpora lokalnemu 
gospodarstvu in izvajanje naprednih 
projektov zahtevata več napora kot 
plačevanje statističnih prenosov, ven-
dar dolgoročno prinašata bistveno več 
koristi, tako na področju kakovosti zra-
ka in s tem povezane kakovosti biva-
nja na mestu izvedenega ukrepa kot 
na področju koristi za lokalna mala 
in srednja podjetja (projektiranje, iz-
vedba in vzdrževanje) in industrijo, ki 
bo udeležena pri realizaciji ukrepov,« 
pravi Sučić.

pomembnejših ugotovitev v tem času 
je, da so z upravljanjem posameznih 
objektov in energetske skupnosti kot 
celote za člane energetske skupnosti 
dosegli do trikrat višjo proizvodnjo iz 
sončnih elektrarn, kot je sprva omogo-
čalo omrežje, pravijo v Petrolu. 

Dodajo, da je bilo sodelovanje ob-
čine v projektu Compile (v okviru ka-
terega je nastal projekt v Lučah) zelo 
pomembno in je občini in sodelujočim 
občanom prineslo kar nekaj koristi. 
»Do sedaj pasivni odjemalci električ-
ne energije so kar naenkrat postali 
tudi aktivni proizvajalci in tako se je 
ne samo povečala samozadostnost ter 
zanesljivost oskrbe z električno ener-
gijo v tem delu občine, pridobljene 
tudi iz obnovljivih virov, temveč se je 
povečalo tudi zavedanje energetske 
in okoljske problematike ter ener-
getska učinkovitost, medtem ko se 
je zmanjšala energijska intenzivnost 
porabe. Posredno so bili učinki tudi na 
izboljšanju medsosedskih odnosov in 
ekonomskem stanju lokalnega prebi-
valstva,« menijo v Petrolu, kjer zgodbo 
že nadaljujejo s projektom X-Flex. Ta 
se osredotoča na prožno upravljanje 
energije v elektroenergetskem sistemu 
s ciljem večje stabilnosti in zaneslji-
vosti oskrbe v normalnih pogojih dela 
ter ob izrednih vremenskih razmerah. 
»V okviru tega projekta smo v Petrolu 
zagotovili električne avtomobile, ki so 
jih člani energetske skupnosti brez-
plačno uporabljali teden dni in tako še 
v praksi preizkusili delovanje e-polnil-
nic ob redni rabi.«

Mikajo jih območja s šibkim 
elektroomrežjem  

V Petrolu trenutno razvijajo več 
projektov na področju energetskih 
skupnosti, v katerih bodo upora-
bili tehnološke rešitve in znanje, ki 
so ga pridobili v projektu Compile, 
predvsem na območjih s šibkim elek- 
troomrežjem. »Sodelujemo v konzor-
ciju alpskih občin, ki želijo razvijati 
obnovljive energetske skupnosti in 
spodbujati elektromobilnost, kar bi 
omogočilo trajnostni razvoj lokalnih 
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Rešitve pametnega mesta:
Daljinski nadzor nad porabo vode
Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2020 Slovenija imela 27% izgube načrpane vode 
in 3% dobavljene neobračunane vode 

info@Solvera-Lynx.com
www.solvera-lynx.com

ZAKAJ JE POMEMBNO DALJINSKO ODČITAVANJE PORABE VODE?

 ▪ Povečanje porabe vode in njena 
učinkovita poraba

 ▪ Zagotovitev točnih in pravočasnih 
obračunskih podatkov ter planira-
nje porabe

 ▪ Pravočasna prepoznava puščanj in 
alarmiranje

 ▪ Optimizacija poslovanja – nižanje 
obratovalnih stroškov in stroškov 
odčitavanja vodomerov.

O PORABI VODE...
Po podatkih Statističnega urada 

RS je bila skoraj polovica načrpane 
vode iz javnega vodovoda v letu 2020 
dobavljena gospodinjstvom - več kot 
84 milijonov m3.

Gospodinjstva so lani porabila ne-

koliko večjo količino vode iz javnega 
vodovoda, poslovni subjekti pa manjšo.

Količina porabljene vode na pre-
bivalca je v letu 2020 znašala 58,2 m3.

KARAKTERISTIKE SOLVERA LYNX 
REŠITEV DALJINSKEGA ODČITAVANJA

 ▪ Nizka cena odčitka, ki izhaja iz 
nizkih stroškov prenosa podatkov

 ▪ Možnost postopne širitve omrežja 
daljinskega odčitavanja

 ▪ Možnost vključevanja cenovno 
ugodnih baterijskih vodomerov in 
drugih naprav

 ▪ Možnost širitve na druga področja 
pametnega mesta (monitoring 
kvalitete zraka, optimizacija 
odvoza komunalnih odpadkov, 
upravljanje razsvetljave,nadzor 
vodotokov...).

Z daljinskim odčitavanjem komunalna podjetja, mesta in poslovni subjekti nagovarjajo izzive skaterimi se naj-
pogosteje srečujejo pri dobavi oz. porabi vode:

5352

SO
DE

LO
VA

N
JE

SO
DELO

VAN
JE

Prehod v podnebno nevtralno 
družbo je nacionalno vprašanje 

Prepričan je, da glede na ener-
getsko intenzivnost industrijskih 
dejavnosti v Sloveniji prehod v 
podnebno nevtralno družbo ne 
more biti samo vprašanje posame-
znih občin ali regij, ampak gre za 
nacionalno vprašanje. »Učinkovito 
gospodarjenje z energijo, povezo-
vanje energetskih in industrijskih 
dejavnosti, ki že delujejo v urbanem 
okolju, in kontinuirana skrb za oko-
lje so ključnega pomena za prihod-
nji trajnostni razvoj Slovenije,« je 
prepričan strokovnjak. Meni, da so 
energetsko intenzivne dejavnosti v 
Sloveniji trdno zasidrane v lokalnih 
in regionalnih skupnostih, saj so te-
melj socialne kohezije in stabilnosti. 
Zato je nujno zagotoviti trajnostne 
pogoje za njihovo obratovanje tudi 
v prihodnje. 

»Številna energetsko intenzivna 
podjetja v Sloveniji aktivno pod-
pirajo uvajanje najsodobnejših in 
najčistejših tehnologij, kar na široko 
odpira vrata pilotnim in demonstra-
cijskim projektom ter intenzivnemu 

uvajanju tehnologij URE na vseh 
področjih. Državna podpora pa ne 
sme biti samo deklarativna ali na 
ravni strateških dokumentov, am-
pak ciljno usmerjena in artikulirana 
skozi podporne sheme za integracijo 
odvečne toplote iz industrijskih pro-
cesov v lokalne sisteme za daljinsko 
ogrevanje, proizvodnjo sintetičnih 
plinov iz presežkov električne ener-
gije iz OVE, večje podpore za ciljno 
postavitev sončnih elektrarn na 
lokacijah, kjer ne povzročajo doda-
tnih stroškov za omrežje (denimo 
na strehah energetsko intenzivnih 
industrijskih obratov), in odprtost 
za investicije lokalnega prebival-
stva,« je jasen. Prepričan je, da so 
naša energetsko intenzivna podjetja 
že danes sposobna v sodelovanju 

z občinami, sistemskimi operaterji 
in upravljavci sistemov daljinskega 
ogrevanja narediti ključni korak v 
smeri nadaljnjega razvoja lokalnih 
energetskih skupnosti, ki morajo te-
meljiti na energetski učinkovitosti, 
izrabi odvečne toplote iz industrij-
skih procesov in izrabi OVE, o čemer 
se veliko govori tudi v sklopu Evrop-
skega zelenega dogovora.

Prevzemanje odgovornosti za 
energetski prehod 

V Energetski zbornici Slovenije 
(EZS) poudarjajo, da je lahko spod-
bujanje lokalnih energetskih skup-
nosti »pomemben element v podporo 
demokratizaciji in prevzemanju od-
govornosti za evropski energetski 
prehod. Lahko pa pomeni tudi nova 
zelena delovna mesta.« Prepričani 
so, da bi moralo biti članstvo v ener-
getski skupnosti državljanov odprto 
za vse kategorije subjektov. »Pristoj-
nosti odločanja znotraj energetske 
skupnosti državljanov pa bi bilo treba 
omejiti na tiste člane ali družbenike, 
ki ne opravljajo obsežne trgovske de-
javnosti in za katere energetski sektor 
ni primarno področje gospodarske 
dejavnosti,« menijo. »Določanje 
energetskih skupnosti državljanov 
ne izključuje obstoja drugih drža-
vljanskih pobud, kot so pobude, ki 
izhajajo iz dogovorov s področja za-
sebnega prava. Zato bi morale imeti 
države članice možnost, da za ener-
getske skupnosti državljanov izberejo 
kakršnokoli obliko subjekta, na pri-
mer združenje, zadrugo, partnerstvo, 
neprofitno organizacijo ali malo in 
srednje podjetje, če lahko tak subjekt 
v svojem imenu uveljavlja pravice in 
prevzema obveznosti.« 

Kaj je energetska skupnost? 

Lokalne energetske skupnosti opredeljuje direktiva 2019/944 o 
skupnih pravilih notranjega trga električne energije, ki pravi, da je 
zaradi porazdeljenih energetskih tehnologij in krepitve vloge porab-
nikov energija, proizvedena v lokalni energetski skupnosti, »uspešen 
in stroškovno učinkovit način za zadovoljevanje potreb in pričakovanj 
državljanov v zvezi z viri energije, storitvami in lokalno udeležbo«, 
pojasnijo na Energetski zbornici Slovenije. Dodajo, da »energetska 
skupnost državljanov po tej direktivi pomeni pravno osebo, ki temelji 
na prostovoljnem in odprtem sodelovanju in ki jo nadzorujejo člani ali 
družbeniki, ki so fizične osebe, lokalni organi, vključno z občinami, ali 
mala podjetja«. Primarni namen te skupnosti je zagotoviti okoljske, 
gospodarske ali družbene koristi za svoje člane ali družbenike ali 
za lokalna območja, na katerih obratuje, ne pa ustvarjati finančnih 
dobičkov. Poleg tega lahko ta pravna oseba (energetska skupnost) so-
deluje pri proizvodnji, distribuciji in dobavi električne energije, porabi, 
agregiranju, shranjevanju energije, storitvah energetske učinkovitosti 
ali zagotavljanju storitev polnjenja električnih avtomobilov ali pa 
svojim članom ali družbenikom zagotavlja druge energetske storitve.

»Brez dvoma aktivna podpora lokalnemu 
gospodarstvu in izvajanje naprednih 

projektov zahtevata več napora kot plačevanje 
statističnih prenosov, vendar dolgoročno prinašata 
bistveno več koristi,« pravi dr. Boris Sučić z IJS.
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Za javno razsvetljavo 
porabimo vse manj 
energije  
Avtorica: Vesna Bizjak 

Na področju javne razsvetljave so trendi jasni – čim manjša raba ener-
gije in čim manjše svetlobno onesnaževanje. »Z uporabo varčnih svetil 
in tudi z izklapljanjem dela javne razsvetljave v poznih nočnih urah (kar 
dela približno 35 odstotkov občin) se je povprečna letna poraba električ-
ne energije za javno razsvetljavo v Sloveniji s 57,3 kilovatne ure (kWh) na 
prebivalca občine v letu 2009 zmanjšala na 43 kWh na prebivalca občine 
v letu 2018,« povedo na Ministrstvu za okolje in prostor.  

Napredne tehnologije za 
energetske prihranke

Posodabljanje z varčnimi svetili po 
občinah še vedno poteka, LED-svetilke 
(svetleče diode) ima po podatkih Mi-
nistrstva za okolje in prostor vgrajene 
dobrih 60 odstotkov občin. »Z uporabo 
varčnih svetil in tudi z izklapljanjem 
dela javne razsvetljave v poznih noč-
nih urah (kar dela približno 35 od-
stotkov občin) se je povprečna letna 
poraba električne energije za javno 
razsvetljavo v Sloveniji s 57,3 kWh na 
prebivalca občine v letu 2009 zmanj-
šala na 43 kWh na prebivalca občine 
v letu 2018,« povedo na ministrstvu. 

»Razvoj tehnike v zadnjem času pri-
naša izredno učinkovite svetlobne vire 
na podlagi LED-tehnologije, ki v kom-
binaciji z dovršenimi optičnimi sistemi 
omogočajo optimizacijo razsvetljave 
glede na naravo posamezne prometne 
površine (ceste, ulice, peščeve povr-

šine, parki). Uporabljene svetilke na 
podlagi LED-tehnologije imajo barvo 
svetlobe tri tisoč kelvina (K) – bela to-
plejša barva. V primerjavi z rumeno 
svetlobo natrijevih sijalk, ki so bile 
večinoma uporabljene v preteklosti, 
človeško oko zaradi premika spektral-
ne občutljivosti v nočnem času belo 
barvo zaznava kot svetlejšo in so za 
doseganje vidnega učinka potrebne 
nižje ravni osvetljenosti oziroma svet-
losti,« v JRL pojasnijo napredek na tem 
področju.

Dodajo, da pri najbolj naprednih 
sistemih regulacije svetlosti kot od-
ločilen parameter upoštevajo go-
stoto prometa (vso noč denimo ne 
potrebujemo enakih ravni svetlosti) 
in vremenske razmere (megla, dež, 
sneg). »Z naprednimi sistemi razsvet-
ljave dosežemo v nekaterih primerih 
prihranke pri porabljeni energiji tudi 
do 70 odstotkov glede na stanje pred 

Za javno razsvetljavo skrbijo ob-
čine same ali pa imajo za jav-
no službo osvetljevanja javnih 

površin zunanjega izvajalca – konce-
sionarja. V družbi Javna razsvetljava 
Ljubljana (JRL), ki skrbi za upravlja-
nje in vzdrževanje javne razsvetljave 
na območju 21 občin, med katerimi 
sta največji Mestna občina Ljubljana 
in Mestna občina Koper, povedo, da 
večina pogodb za vzdrževanje javne 
razsvetljave temelji na načelu energet-
skega pogodbeništva, kar pomeni, da 
je treba zagotoviti ustrezne svetlobne 
razmere ob čim manjši porabi energije. 
Za nadzor nad delom koncesionarja 
po občinah skrbijo večinoma ustrezne 
občinske strokovne službe. V pristoj-
nosti občinskih strokovnih služb je 
tudi, da na letni ravni predlagajo do-
datne lokacije za ureditev/namestitev 
oziroma izboljšave javne razsvetljave 
skladno s pobudami občanov.
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Prizadevamo si za 
nenehen razvoj 
na vseh področjih
Občina Sveti Tomaž je ena mlajših v Sloveniji. Sre-
di prleških polj in vinogradov se kot pravljica dviga 
njena podoba. Ponosni smo na številne pridobitve, 
ki bogatijo življenje naših prebivalcev.

Skrb za urejene cestne povezave 
med našimi 17 vasmi je le ena od 
prioritet, na katere polagamo po-
sebno pozornost. Tudi v letu 2021 
se veselimo številnih pridobitev. Za-
ključuje se gradnja kanalizacijskega 
sistema v urbanem naselju Svetega 
Tomaža, posebno pozornost name-
njamo sofinanciranju malih čistilnih 
naprav, s pomočjo EU sredstev iz-
vajamo posodobitve vodovodnega 
sistema. Z rekonstrukcijo regional-
ne ceste skozi Sveti Tomaž bo kraj 

dobil varno in zgledno povezavo, z 
zgrajenim širokopasovnim omrežjem 
pa je vsem gospodinjstvom dana 
možnost internetnega priključka. 
S tem odpiramo vrata sodobnemu 
času digitalizacije, ki se vceplja v 
naša življenja.

Skrb za starejše je prioriteta, kjer 
smo storili pomemben korak v smeri 
njihove prijaznejše jeseni življenja. 
Medgeneracijski center, vrtec in ure-
jena osnovna šola predstavljajo ka-
kovost bivanja prebivalcev.

Razvoj turizma dodatno krepimo s 
pomočjo LAS projektov. Veselimo se 
opravljenih naložb, v prihodnost pa 
ob številnih načrtih zremo z optimiz-
mom in iskreno željo storiti vse, kar 
je dobro za ljudi in kraj. Občina Sveti 
Tomaž je skupaj z občinama Ormož 
in Središče ob Dravi ustanovila De-
stinacijo Jeruzalem Slovenija, ki vabi 
s svojo ponudbo turističnih kmetij, 
gostišč, vinskih kleti, kolesarskih poti, 
s počivališči za avtodome, parki, gra-
dovi, ribniki in naravnim rezervatom.
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preureditvijo, zmanjša pa se tudi de-
lež vsiljene svetlobe,« poudarijo. 

V Medvodah bodo letos za 
razsvetljavo namenili skoraj 300 
tisoč evrov

Občina Medvode je že pred leti 
začela zamenjavo potratnih in zasta-
relih svetilk javne razsvetljave. Franci 
Jeraj z omenjene občine pove, da se 
zamenjava izvaja glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva. »Za plačilo ra-
čunov porabljene električne energije, 
vzdrževanje in zamenjavo obstoječe 
ter izgradnjo nove javne razsvetljave 
je v proračunu občine Medvode za 
leto 2021 namenjenih skupaj 295 ti-
soč evrov.«

Kot doda, vsakdanji enostaven nad-
zor nad delovanjem javne razsvetlja-
ve opravljajo kar zaposleni v občinski 
upravi in občani. »Sodelavcu, ki je 
odgovoren za spremljanje delovanja 
in vzdrževanja javne razsvetljave, spo-
ročajo opažene napake. Včasih dobimo 
informacije o poškodbah drogov javne 
razsvetljave ali o nedelujočih sijalkah 
ali semaforjih tudi od policije. Vse 
napake se zabeležijo v seznam in v 
aplikacijo, ki jo vzdržuje pooblaščeni 
vzdrževalec javne razsvetljave v občini, 
podjetje JRS, s katerim smo v letu 2020 
sklenili okvirni sporazum o vzdrževa-
nju javne razsvetljave. Njihovi delavci 
v nadaljevanju odpravljajo sporočene 
napake in napake, ki jih opazijo tudi 
sami. Napake na javni razsvetljavi in 
semaforjih lahko občani sporočajo tudi 
prek spletne strani (https://www.prija-
vinapako.si/) neposredno dežurnemu 
delavcu podjetja JRS,« pojasni izvaja-
nje nadzora nad infrastrukturo.

Od 1.889 luči javne razsvetljave v 
občini je trenutno neustreznih še 881 
svetilk. Na proračunski postavki za 
investicije in investicijsko vzdrževa-
nje javne razsvetljave imajo, kot pove 
Jeraj, letno zagotovljenih 100 tisoč 
evrov, tako so letos zamenjali stare in 
zelo potratne svetilke ob državni cesti 
v naselju Hraše, prihodnje leto pa bodo 
nadaljevali zamenjavo najbolj energet-
sko neučinkovitih svetilk.

Poskusno namestili »sončno« javno 
razsvetljavo 

Ob podpisu koncesijske pogodbe s 
podjetjem Javna razsvetljava Ljubljana 
v letu 2009 je občina Trbovlje začela 
postopoma posodabljati javno razsvet-
ljavo tako, da se je moč porabe (tokovi-
na) znižala za kar polovico. Nadzor nad 
infrastrukturo s periodičnimi pregledi 
opravlja koncesionar, občani pa imajo 
na voljo aplikacijo in stalno telefonsko 

številko za sporočanje napak. Občina 
vodi tudi kataster, v katerem beležijo 
vse sporočene napake.

»Že od leta 2009 se trudimo zmanj-
šati svetlobno onesnaževanje v mes-
tu, zato vse vgrajene svetilke ustrezajo 
vsem standardom, nobena izmed njih 
pa nima izpusta nad vodoravnico, kar 
še dodatno zmanjša svetlobno one-
snaževanje,« povedo. Korak naprej so 
naredili tudi pri osvetlitvi sakralnih 
spomenikov, in sicer tako, da imajo 
reflektorji vgrajene šablone, kar omo-
goča, da svetlobni tok osvetli samo 
površino spomenika in ne tudi oko-
lice, kar prav tako dodatno zmanjšuje 
svetlobno onesnaževanje. 

V eni izmed krajevnih skupnosti so 
poskusno namestili javno razsvetljavo, 
ki se napaja s sončnimi celicami, kar 
zdaj uporabljajo povsod, kjer ni nape-
ljane javne razsvetljave.

35 % 
občin izklaplja dele 
javne razsvetljave v 
poznih nočnih urah.

60 % 
občin ima vgrajene LED-

diode.Najbolj napredni siste-
mi  regulacije svetlosti 
kot odločilen parame-
ter upoštevajo gostoto 
prometa (vso noč de-
nimo ne potrebujemo 
enakih ravni svetlosti) 
in vremenske razmere 
(megla, dež, sneg).

Problem svetlobnega onesnaževanja
Razsvetljava prometnic za zago-

tavljanje prometne varnosti in ulic 
za zagotavljanje varnosti oseb in 
premoženja po mnenju družbe JRL 
nikakor ni svetlobno onesnaževanje. 
»Svetlobno onesnaževanje pomeni, 
da so osvetljena območja ali povr-
šine, ki bi morale biti v temi. Seveda 
pa k svetlobnemu onesnaževanju pri-
speva odbita svetloba od osvetljenih 
površin,« pravijo.

Kot pojasnijo, uporaba sodobnih 
svetilk za javno razsvetljavo, ki ob 
skrbnem projektiranju omogočajo 
usmerjanje svetlobe na površine, ki 
jih želimo osvetliti, zaradi bele barve 
svetlobe omogoča izbiro nižjih ravni 
svetlosti in osvetljenosti za enak vidni 
učinek, hkrati pa omogoča prilagajanje 
ravni v času noči, delež odbite svetlo-
be od prometnih površin, ki prispeva 
k svetlobnemu onesnaževanju, pa se 
občutno zmanjša. »Prav zato si v druž-
bi JRL prizadevamo za čim večji delež 
prilagodljive razsvetljave v občinah, 
kjer skrbimo za vzdrževanje. Želimo 
zagotoviti ustrezno razsvetljavo tam, 
kjer je potrebna, in takrat, ko je to 
potrebno,« še poudarijo. 

Na okoljskem ministrstvu pa pra-
vijo, da varčne svetilke ne bodo rešile 
problema svetlobnega onesnaževanja. 
»Svetlobno onesnaževanje najbolj 
učinkovito rešuje enostavna odločitev 
posameznika in upravljavca razsvet-

ljave: če ni potrebe – ne uporabljaj,« 
poudarjajo in dodajo, da to pomeni 
izklapljanje razsvetljave. Trenutno 
veljavna uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja tega 
ne obravnava. Novelirana uredba, ki je 
v pripravi, bo, kot pravijo, predvidoma 
vključevala tudi ta vidik. 

Upoštevajo priporočila o barvi 
svetlobe

V občini Škofja Loka so v prete-
klih treh letih s sodobnimi 
LED-svetilkami zamenjali 
okoli 400 svetil, ki niso bila 
skladna z uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja. Upošte-
vali so tudi priporočila o 
barvi svetlobe in uporabili 
barvo tri tisoč kelvina. Kot 
pove Olivera Malijanska 
z omenjene občine, se je 
z zamenjavo konkretno 
zmanjšala tudi poraba elek- 
trične energije. Neustrezne 
svetilke še naprej nadome-
ščajo z ustreznejšimi LED-
-svetilkami, pravi sogovor-

nica in doda, da so posodobili tudi 
osvetljevanje kulturnih spomenikov 
in nekaterih pokopališč.

Za zagotavljanje ustreznega delo-
vanja javne razsvetljave skrbi izbrani 
izvajalec. Tudi občani imajo možnost, 
da nedelovanje oziroma nepravilno de-
lovanje javne razsvetljave sporočajo 
prek obrazca, ki je dostopen na spletni 
strani občine, z njimi pa lahko kontak-
tirajo tudi prek splošnega e-naslova 
oziroma po telefonu.

Ugašanje in zmanjševanje svetilnosti 
ponoči

Občina Sevnica v zadnjih letih sis-
tematično izvaja zamenjave svetil v 
sklopih cestne razsvetljave, javnih 
površin in tudi osvetlitev kulturnih 
spomenikov. Zamenjali so več kot 75 
odstotkov neustreznih svetil, v zad-
njih nekaj letih izključno s svetilkami 
z LED-tehnologijo. »Večina energijsko 
potratnih svetilk je tako že zamenjana, 

preostale neustrezne svetilke pa so 
svetilke z izbočenim steklom, ki niso 
energijsko potratne,« povedo na ob-
čini Sevnica in dodajo, da je menjava 
svetilk odvisna od življenjske dobe ob-
stoječih svetilk ter tudi od za ta namen 
določene kvote občinskega proračuna.

Občina ima izdelan načrt javne 
razsvetljave, v katerem so razvidni 
podatki o svetilkah, lokacije svetilk in 
podatki o porabi. Kot povedo, je rav-
no v pripravi novelacija načrta. »Ob-
čina je sprejela odlok o javni razsvet-
ljavi, na podlagi katerega lahko izvaja 
ukrep ob lokalnih cestah, javnih po-
teh, javnih površinah, kulturnih spo-
menikih in cerkvah v nočnem času, 
in sicer da od 23. ure do 4. ure zjutraj 
ugasne javno razsvetljavo. Uporablja 
pa se tudi ukrep za zmanjšanje svetil-
nosti v nočnem času. V tem primeru 
se v nočnem času svetilnost postopno 
zmanjšuje, nato pa se zopet poveča 
na 100 odstotkov,« pojasnijo.

Priznavajo, da se z modernizacijo 
javne komunalne infrastrukture število 
luči javne razsvetljave povečuje, so pa, 
kot poudarijo, novejše svetilke skladne 
z uredbo, zasenčene, bolj usmerjene in 
svetijo le navzdol. »Zato večanje šte-
vila svetilk samo po sebi ne pomeni 
tudi avtomatičnega večanja svetlobne 
onesnaženosti. Prav tako izbira ener-
getsko učinkovitih svetilk kompenzira 
to rast pri porabi električne energije,« 
so prepričani. 

Svetlobno 
onesnaževanje 
najbolj učinkovito 
rešuje enostavna 
odločitev posameznika 
in upravljavca 
razsvetljave: če ni 
potrebe – ne uporabljaj.
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Zaslužen naslov Občina zdravja
V Občini Žiri uspešno uresničujejo sprejeto Vizijo in strategijo razvoja 2015–2025. Po lanskem 
odprtju nove športne dvorane se končuje še gradnja doma za starejše, snujejo pa tudi novo 
ureditev središča kraja. 

Konec lanskega septembra so v 
Žireh tudi uradno odprli eno najso-
dobnejših športnih dvoran v državi, v 
kateri je dovolj prostora za šport vseh 
generacij. Prejšnjo štirideset let staro 
dotrajano športno dvorano so nado-
mestili s sodobno tripolno dvorano 
z ločeno plesno dvorano, fitnesom, 
dvorano za borilne športe, dvorano za 
plezanje in skakalno jamo. Pridobili 
so tri tisoč kvadratnih metrov novih 
pokritih površin za šport.

Poleg tega so zgradili povezovalni 
del šole v velikosti 1500 kvadratnih 

metrov, v katerem je šola pridobila 
dve dodatni učilnici ter prostore za 
zbornico in upravo, vrtec pa dve do-
datni igralnici. Za naložbo so odšteli 
8,2 milijona evrov in je tako predsta-
vljala največjo naložbo v zgodovini 
samostojne občine.

Žiri bodo tako tudi z novimi mo-
žnostmi za športno udejstvovanje, ki 
jih ponuja sodobna športna dvora-
na, lahko še naprej zgled na podro-
čju zdravja in bodo tudi v prihodnje 
dokazovali, da je šlo letošnjo laskavo 
priznanje Občina zdravja v prave roke.

V skrbi za vse generacije
Ob športni dvorani, ki je velika 

pridobitev za vse generacije – od 
vrtčevskih otrok, šolarjev, študentov, 
do aktivne populacije do starejših – 
so v viziji in strategiji razvoja kraja 
občani izpostavili tudi potrebo po 
domu za starejše. Po večletnem pri-
zadevanju občine se je ravno v tednu 
odprtja športne dvorane v Žireh za-
čela tudi gradnja doma za starejše, ki 
se v teh dneh že bliža koncu.

V domu bo skupaj na voljo šestde-

set postelj, od tega 42 v enopostelj-
nih sobah. Za osebe z demenco je 
predvidena enota v pritličju z ne-
posrednim izhodom na vrt, v kateri 
bo prostor za dvanajst stanovalcev. 
V prvem in drugem nadstropju bodo 
sprejeli po 18 stanovalcev v dvakrat 
12 enoposteljnih sob in tri dvopos-
teljne. V podstrešnem delu hiše bo 
predvidoma bivalo 12 stanovalcev, in 
sicer v osem enoposteljnih in dveh 
dvoposteljnih sobah.

Prve stanovalce bodo v domu 
predvidoma začeli sprejemati na za-
četku prihodnjega leta. Za potrebe 
doma bodo uredili tudi 16 parkirnih 
mest. V domu bo zaposlitev lahko 
našlo približno trideset oseb, pri če-
mer bodo tako kot stanovalci doma 
prednost imeli domačini. V sklopu 
projekta Taffe se usposablja še ok-
rog štirideset prostovoljcev za delo 
s starejšimi, pripravljajo se podlage 
tudi za njihovo sodelovanje z domom. 
Želijo si namreč vzpostaviti dobro so-
delovanje s skupnostjo, saj bo tako 
to lahko pravi dom pete generacije.

S septembrsko predstavitvijo idej-
ne zasnove ureditve središča Žirov se 
občina bliža uresničitvi še ene dolgo-
letne želje Žirovcev, saj bo središče z 
novo podobo postalo prostor sreče-
vanja in druženja občanov. PR
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Že 25 let skrbijo za 
bolj uravnotežen 
razvoj Slovenije
Slovenski regionalno razvojni sklad je javna finančna ustano-
va Republike Slovenije, ki ima pomemben vpliv na spodbuja-
nje skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja. 

Pri oblikovanju finančnih progra-
mov in instrumentov se Slovenski re-
gionalno razvojni sklad (Sklad) močno 
navezuje na državne strategije ter po-
litike regionalnega razvoja in razvoja 
podeželja z  namenom zmanjševanja 
razvojnih razlik med posameznimi re-
gijami oziroma območji in trajnostno 
uravnoteženega razvoja Slovenije. 

V naslednjih petih letih želi Sklad 
po besedah njegovega direktorja 
Matjaža Ribaša postati ključna naci-
onalna finančno-razvojna institucija 
za regionalni razvoj z vzpostavljenim 
sistemom programov in finančnih 
instrumentov za zagotavljanje urav-
noteženega regionalnega razvoja in 

razvoja podeželja na območju Slove-
nije, ki bo ponujala ustrezne ukrepe 
z lastnim, državnim in tujim financi-
ranjem. Pri tem bodo podpirali pro-
jekte, ki bodo prispevali k ogljičnemu 
prehodu družbe in socialno sprejem-
ljivemu razvoju Slovenije.

Delovanje v skladu z evropskim 
zelenim dogovorom

Že v letu 2020 je Sklad prednostno 
spodbujal projekte, ki zasledujejo 
cilje evropskega zelenega dogovora, 
digitalne strategije in družbeno odgo-
vorne projekte. Taki projekti so imeli v 
primerjavi z ostalimi ugodnejšo obre-
stno mero oz. nižji pribitek. Povratne 
finančne spodbude v letih 2022 in 2023 
bodo usmerjene v uresničevanje ciljev 
evropskega zelenega dogovora. 

V okviru prednostne naloge Go-
spodarstvo za ljudi bodo povratne 
finančne spodbude Sklada usmerjene 
v ustvarjanje konkurenčnega okolja 
za mikro, mala in srednje velika pod-
jetja (v nadaljevanju: MSP), ki so te-
melj našega gospodarstva, poleg tega 
pa bodo prispevale k zmanjševanju 
revščine in neenakosti s spodbuja-
njem socialnega tržnega gospodar-
stva in zadružništva. 

Povratna in nepovratna sredstva
Sklad razpisuje tako povratna 

sredstva (najpogosteje so to posoji-
la) kot nepovratna sredstva, in sicer 
takrat, ko nastopa kot izvajalska in-
stitucija. »Posebej se bo spodbujalo 
projekte iz problemskih območij, ob-
mejnih in tistih z visoko brezposelno-
stjo,« poudarja sogovornik.

Pomoč pri pripravi vlog
Sklad bo v naslednjih letih oh-

ranjal osnovno strukturo svojega 
portfelja spodbud, ki so usmerjene v 
spodbujanje podjetništva, financira-
nje lokalnih skupnosti in neprofitnih 
organizacij ter kmetijstva in gozdar-
stva, predvsem na problemskih in 
obmejnih problemskih območjih in 
na območjih, kjer živita avtohtoni 
narodni skupnosti. Za uspešnejšo in 
lažjo pripravo vloge na razpis Sklad 
že od leta 2020 mogoča elektronsko 
oddajo vloge, kjer vlagateljem pri iz-
polnjevanju pomagajo navodila v ob-
liki tako imenovanih informatorjev, 
organizira pa tudi krajše operativne 
sestanke s potencialnimi prijavitelji. 
Na Skladu jim  svetujejo, da si osnov-
ne informacije ogledajo na njihovi 
spletni strani www.srrs.si, ki jo redno 
ažurirajo s vsemi relevantnimi infor-
macijami o razpisih.

Do zdaj pomagali že več kot 
4.500 komitentom

V 25 letih delovanja so ugodna 
razvojna sredstva Slovenskega 
regionalnega razvojnega sklada 
pomagala že več kot 4.500 ko-
mitentom pri finančni izvedbi 
njihovih projektov. Podeljeno je 
bilo več kot 341 milijonov evrov 
ugodnih razvojnih posojil, več 
kot 33 milijonov nepovratnih 
sredstev in odobrenih več kot 13 
milijonov evrov jamstev. Sklad s 
spodbudami (so)financira pro-
jekte v kmetijstvu in gozdarstvu, 
podjetništvu, projekte lokalnih 
skupnosti, neprofitnih organi-
zacij, poleg tega del sredstev 
namenja tudi projektom na 
območjih, kjer živita avtohtoni 
narodni skupnosti.

»V naslednjih 
petih letih 

želimo postati ključna 
nacionalna finančno-
razvojna institucija 
za regionalni razvoj,« 
pravi Matjaž Ribaš, 
direktor Slovenskega 
regionalnega razvojnega 
sklada.
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STKako poskušajo 
občine svoje 

občane navdušiti 
nad trajnostno 

mobilnostjo 
Avtor: Samo Kranjec 

Na področju trajnostne in e-mobilnosti so dejavne tako večje 
kot manjše občine, vse več pa se jih v zadnjih letih njunega 

načrtovanja loteva strateško. 

Kranj najbolj e-mobilnostna občina v državi
Mestna občina Kranj (MOK) je ko-

nec leta 2020 začela projekt E-mobil-
nost v MOK in spomladi letos prejela 
nagrado za najbolj e-mobilnostno 
občino v državi. Že od konca leta 
2020 poteka menjava voznega parka 
na fosilna goriva z električnimi vozili 
za občino in javne zavode; postavili 
so tudi javne polnilnice.

Na strehi OŠ Janeza Puharja 
obratuje sončna elektrarna, dve še 
gradijo. S tako pridobljeno elektri-
ko bodo polnili električna vozila, 
razlagajo v MOK. 

Od leta 2017 po mestnem jedru 
brezplačno vozi električni minibus 

Kranvaj, že nekaj časa so v mestnem 
potniškem prometu trije hibridni av-
tobusi. Prevoz z mestnimi avtobusi 
je izdatno subvencioniran, uvajajo 
nove proge (nazadnje do vasi pod 
vrhom Jošta), izvajajo postopke za 
nakup električnih avtobusov. Odprli 
so tudi Center trajnostne mobilnosti. 

Največji elektrificiran sistem za 
izposojo koles 

»Kranj se s 75 električnimi kolesi 
ponaša tudi z največjim elektrifici-
ranim sistemom za izposojo koles 
v Sloveniji (KRsKOLESOM). Izposoja 
e- in navadnih koles je sicer možna 

na kar 28 lokacijah, v sistem smo 
avgusta uvedli tudi dva trikolesni-
ka, ki sta na voljo na postajah pred 
vstopom v mestno jedro. Namenje-
na sta gibalno oviranim, prebival-
cem mestnega jedra in podjetni-
kom, tudi za lažjo dostavo manjših 
paketov najemnikom ali lastnikom 
objektov,« pravijo v MOK. 

V letu 2020 je pet občin, med 
njimi tudi kranjska, vzpostavilo 
sistem Gorenjska bike (vključno z 
Radovljico, Tržičem, Naklim in Je-
senicami); vanj je vključenih 245 
koles, od tega je več kot polovica 
e-koles. V MOK je na voljo tudi 22 

parkirnih mest za car sharing in 
souporaba električnih vozil prek 
sistema Avant2Go. 

Poskušajo zmanjšati število 
avtomobilov v mestu

Uvajajo tudi digitalne novosti, ki 
pozitivno vplivajo na urejanje pro-
metnih tokov, ekologijo in prometno 
varnost občanov. Da bi zmanjšali 
uporabo avtomobilov, nadgrajujejo 
sistem parkirnin v mestu ter name-
ščajo prikazovalnike zasedenosti 
mestnih parkirišč. V letu 2022 bo 
Kranj dobil tudi prvo parkirišče P + R 
(parkiranje na robu mesta, v središ-
če pa trajnostno: peš, (izposojeno) 
kolo, javni prevoz). 

Predvidena je tudi uvedba mestne 
kartice, ki bo omogočala številne sto-
ritve v mestu: parkiranje, potniški pro-
met, izposojo koles in e-vozil, e-pol-
njenje, izposojo v mestni knjižnici … 

Dostopna bo tudi v obliki aplikacije 
na pametnem telefonu, v prihodnje 
pa naj bi jo še nadgradili, med drugim 
z možnostjo plačevanja storitev še v 
drugih gorenjskih občinah.
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V Šentjurju načrtujejo strateško 
V občini Šentjur že vrsto let 

izvajajo projekt Evropski teden 
mobilnosti. Strateško načrtuje-
jo ter gradijo infrastrukturo, ki 
v zelenem delu mesta, ob reki, 
omogoča zdravo in varno giba-
nje, vsakodnevne poti, druženje 
in sprehode. To je mogoče, saj so 
bile zgrajene pešpoti in kolesarske 
poti skozi vse mesto in ga poveza-
le. Tako lahko prebivalci vse svoje 
poti opravijo peš ali s kolesom, 
vzpostavljen pa je tudi sistem jav-
ne izposoje koles. 

Lani so končali projekt večfazne 
izgradnje kolesarske povezave ob 
potoku Pešnica v mestu Šentjur. 
Gradnja kolesarskih povezav je 
tudi eden od ključnih ukrepov v 
okviru Dogovora za razvoj regij. V 
sodelovanju z državo in sosednjimi 
občinami izvajajo projekt Izgradnja 
kolesarske povezave na relaciji Ce-
lje–Štore–Šentjur, drugi projekt pa 

je nadaljevanje kolesarske pove-
zave iz Šentjurja vse do Rogatca. 
Občina Šentjur je samoiniciativno 
pristopila k izdelavi projektne do-
kumentacije za kolesarsko stezo na 
relaciji Proseniško–Dole–Šentjur; s 
to povezavo bodo dodatno kole-
sarsko povezali Celje in Vojnik. Pri 
vseh modernizacijah cestnih odse-
kov poskušajo, kjer je to mogoče, 
zgraditi še pešpoti. 

Lani poleti so uvedli sistem iz-
posoje javnih koles, ki je kompa-
tibilen s sistemi v občinah Celje, 
Štore, Laško, Žalec, Zreče, Sloven-
ske Konjice in Polzela. Ministrstvo 
za infrastrukturo bo v sodelova-
nju s Slovenskimi železnicami in 
občino na železniški postaji Šen-
tjur zgradilo pokrito kolesarnico 
s predvidoma 50 mesti za kolesa 
in postavilo dodatnih 30 stojal 
za kolesa. Prav tako je Razvojna 
agencija Kozjansko prek projekta 

Ride & Bike letos v naselju Šen-
tjur postavila tri nove postaje s 
30 priključnimi mesti in 15 kolesi.  

Eden večjih projektov je bila 
ureditev parkirišča parkiraj in 
prisedi (P & R) pri avtobusni po-
staji z 98 parkirnimi mesti (od tega 
osem za gibalno ovirane osebe ter 
10 za polnjenje električnih vozil). 
Na obstoječih parkiriščih v centru 
so uvedli kratkotrajno parkiranje. 
Parkirnih mest niso ukinjali, prav 
tako ne načrtujejo uvedbe par-
kirnine na parkiriščih, ampak so 
na posameznih parkirnih mestih 
uvedli modro cono (brezplačno 
dve uri trajajoče parkiranje). 

V središču Šentjurja so v 
preteklosti, s pomočjo držav-
nih sredstev, vzpostavili tudi 
dve električni polnilnici za pol-
njene električnih vozil in štiri 
nova parkirna mesta za elek- 
trična vozila.

V Loškem Potoku vožnja in ogrevanje na 
obnovljive vire

V občini Loški Potok so po be-
sedah župana Ivana Benčine leta 
2019 pridobili sredstva iz Eko skla-
da in postavili dve polnilni posta-
ji za električne avtomobile, letos 
pa so nabavili električno vozilo 
za prevoz starejših do zdravstve-
nih ustanov. Lesna zadruga Loški 
Potok je zgradila 33-kilovatno 
sončno elektrarno – s tako pro-
izvedeno elektriko polnijo elek-
trično vozilo in v celoti oskrbujejo 
DOLB Hrib - Loški Potok.

»Tako imamo vso energijo za 
ogrevanje proizvedeno iz obno-
vljivih virov. Toploto iz sekancev (iz 

lokalnih gozdov), elektriko iz sonca 
– podražitve energentov v tem delu 
nam ne pridejo do živega. Prevoze 
z električnim vozilom izvajajo člani 

društva upokojencev Loški Potok, 
tako da je ta projekt tudi promocija 
e-mobilnosti med občani,« poudar-
ja Benčina.

Celovit pristop v občini Cerklje na Gorenjskem
»Učinkovito urejanje 

prometnih tokov na šir-
šem območju letališča, 
umirjanje prometa in var-
nost znotraj naselij so po-
leg celostnega prehoda 
občine v bolj trajnostne 
oblike mobilnosti ključ-
ne strateške usmeritve na 
področju prihodnje pro-
metne politike občine,« 
pravijo v občini Cerklje 
na Gorenjskem in dodajo, 
da bodo ob tem skupaj s ponudniki 
oziroma upravljavci zagotavljali pot-
rebno infrastrukturo v podporo elek-
tromobilnosti in ustrezno nadgradnjo 
električnega omrežja.

Promocijo rabe trajnostnih oblik 
mobilnosti za pot v šolo, na delo, po 
opravkih, izvajajo z:

 ▪ zmanjšanjem motornega 
prometa velikih generatorjev 
prometa na podlagi izdelave in 
izvedbe mobilnostnih načrtov 
za večje generatorje prometa: 
Osnovno šolo v Cerkljah na Go-
renjskem, Letališče s poslovno 
cono in  Območje Krvavca;

 ▪ spodbujanjem hoje in kolesar-
jenja za prihod v šolo, na delo 
ali po opravkih. Prihodnje leto 
bosta začeli delovati dve postaji 
za izposojo koles (tudi električ-
nih), ki ju bodo zgradili v sklopu 

projekta Kolesarska veriga na 
podeželju (LAS-projekti za razvoj 
podeželja). Povezani bosta v 
sistem Gorenjska bike (https://
www.gorenjska.bike/). Eno po-
stajališče bo v središču Cerkelj 
na Gorenjskem, drugo pa pri 
nogometnem centru v Veleso-
vem. V prihodnjih letih želijo ta 
sistem v občini še razširiti;

 ▪ krepitvijo ponudbe in rabe jav-
nega potniškega prometa; 

 ▪ vzpostavitvijo boljših in bolj 
med seboj usklajenih avto-
busnih povezav s hribovskimi 
vasmi (Cerklje, Šenturška Gora) 
in vzhodnim delom občine;

 ▪ preveritvijo upravičenosti vzpo-
stavitve lastne integralne linije 
JPP ali druge oblike (prednostno 
e-vozila) za kombinirane potre-
be šolskih prevozov, prevozov 

starejših, turističnih 
sezonskih prevozov 
in prevoze na klic, z 
možnostjo prevoza 
koles;

 ▪ promocijo 
uporabe javnega po-
tniškega prometa;

 ▪ zagotavljanjem 
storitve »Prostofer«, 
ki se izvaja z električ-
nim avtomobilom in 
občanom omogoča 

dostop do nujnih storitev z vozi-
lom, prijaznim do okolja;

 ▪ uvajanjem pametnega prome-
tnega sistema v občini s pomoč-
jo sodobnih informacijsko-ko-
munikacijskih digitalnih orodij 
in tehnologij za izboljšanje 
prometne pretočnosti, varnos-
ti, digitalne kulture, povečane 
splošne ekonomske uspešnosti, 
učinkovitejšega urbanistič-
nega planiranja in predvsem 
izboljšanih klimatskih razmer, 
kar na koncu prispeva k dvigu 
kakovosti življenja občanov, in 
sicer s sodelovanjem pri izvedbi 
treh pilotnih projektov v okviru 
regijskega projekta »Pametni 
prometni sistem Gorenjske«. 
Projekt je v začetni fazi, vendar 
se prvi ukrepi predvidevajo v 
letu 2022.

V občini Dobrovnik sodelujejo tudi s sosednjimi 
občinami

V občini Dobrovnik za trajnostno 
mobilnost skrbijo z:

 ▪ dvema brezplačnima polnilnica-
ma za električne avtomobile;

 ▪ pospešeno gradnjo kolesarskih 
stez;

 ▪ načrtovanjem dodatnih treh 
kolesarskih stez, od tega dveh v 

sodelovanju s sosednjimi obči-
nami v okviru Dogovora za razvoj 
regij, za tretjo pa še čakajo 
ustrezen razpis, saj je namenje-
na turizmu;

 ▪ izvajanjem aktivnosti ob tednu 
mobilnosti (dan brez avtomo-
bila);

 ▪ sodelovanjem v skupnem 
projektu z drugimi občinami za 
nakup električnih koles;

 ▪ predvideno nabavo električnega 
službenega vozila za vzdrževanje 
turističnega območja Bukovni-
ško jezero.
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Očina Kočevje v projekt s Toyoto
V občini Kočevje trenutno gradijo 

kolesarske povezave za sklenjeno 
mestno omrežje (vrednost je štiri 
milijone evrov, sofinancira pa jih 
tudi EU). Projektirajo pa tudi že 
novo mestno pešpot vzdolž leve-
ga brega reke Rinže. V letu 2019 so 
začeli projekt Vsi v mesto za trajno-
stno urbano regeneracijo mestnega 
jedra in hkrati ureditev prometne 
politike mesta prek participacije z 
občani, kjer v ospredje postavljajo 
ljudi, ne vozila. 

V sodelovanju s Toyoto Adrio in 
Zavodom Sopotniki pripravljajo pi-
lotni projekt Toyota Go, nekateri so 
ga poimenovali kar podeželski uber. 
Gre namreč za prevoze na zahtevo, 
vendar na mnogo bolj razpršenem 
območju; občina Kočevje je namreč 
največja občina, ki ima izrazito raz-
pršeno poselitev. 

Vzpostavili so tudi javni sistem 
za izposojo koles KOLU, v načrtu 
pa je že nadgradnja in širitev sis-
tema. Že 10 let dejavno sodelujejo 
v Evropskem tednu mobilnosti, k 
pešačenju spodbujajo denimo z na-
pisi na tleh, peš kažipoti. Kolesarje 

nagovarjajo motivacijske tablice na 
naslonih za kolesa. 

Vrtec in šole pa k trajnostni mo-
bilnosti spodbujajo najmlajše po 
različnih poteh, z igrami in z akci-
jami, kot so Pešbus, Kokoška Rozi 
in podobnimi. 

»Trajnostne poti spodbujamo 
tudi na občini, na krajše poti se 
namreč odpravimo peš ali s služ-
benimi kolesi. Vsekakor moramo 
izpostaviti tudi odlično sodelovanje 
države pri gradnji državnih kolesar-
skih povezav. Del, ki je v Kočevju 
že dokončan, je namreč uspešno v 
uporabi in jasno kaže na potrebo 
ljudi po tovrstni infrastrukturi. Ne 
nazadnje pa je na področju mo-
bilnosti ena največjih pridobitev 
ponovna vzpostavitev železniške 
povezave z Ljubljano,« poudarjajo 
v občini Kočevje. 

V občini Puconci prva e-polnilna postaja že pred 
osmimi leti

Občina Puconci se je že drugo 
leto zapored udeležila mednarodne 
pobude Evropski teden mobilnosti. 
Letos so v ta namen kupili doda-
tna tri električna kolesa in dodatno 

postajališče zanje, ki sodi v sistem 
izposoje koles Soboški biciklin. Eno 
postajališče s petimi kolesi je bilo 
v občini postavljeno že v letu 2019.

Dodatno e-mobilnost spodbuja-

jo tri polnilne postaje za električne 
avtomobile, dve od teh sta bili prav 
tako postavljeni v letu 2019 in zago-
tavljata brezplačno polnjenje vozil, 
ena postaja pa deluje že od leta 2013.
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Dejavni tudi v občini 
Laško

V občini Laško za trajnostno in e-mobilnost skrbijo z:
 ▪ akcijami v šolah in vrtcih na temo prometne varnosti,
 ▪ aktivnostmi v okviru Evropskega tedna mobilnosti in
 ▪ aktivnostmi v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu občine Laško.
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Logistika mora biti kos vse 
hitrejšim spremembam
V okviru dostave v zadnji 
milji vstopa v koncept ra-
zvoja pametnih mest, inte-
grativna informacijska teh-
nologija pa prinaša revolucijo 
pri upravljanju oskrbovalne 
verige. 

Pandemija covida-19 nas je prisilila 
k spremenjenemu razmišljanju o priho-
dnosti mest. Raste želja po odpornej-
ših, vključujočih in trajnostnih mestih. 
Koncept pametnih mest pridobiva 
večjo pozornost, saj upravljavci mest 
zaznavajo njihov potencial za reševanje 
kompleksnih urbanih izzivov.

Droni za dostavo v zadnji milji
Tudi na Fakulteti za logistiko Uni-

verze v Mariboru temu namenjajo iz-
jemno pozornost. Ne zgolj v razvoju 
pametnih mest in skupnosti, temveč 
tudi na posameznih mikroravneh, ki jih 
pametne rešitve za področje logistike 
in oskrbovalnih verig nagovarjajo – od 
pametnega kontejnerja, prek pametne-
ga državljana do pametnih rešitev na 
področju dostav v zadnji milji. 

Ti v okviru projekta namenjajo iz-
jemno pozornost. Droni so namreč 
postali vse bolj dostopni in napovedi 
kažejo, da bodo postali nepogrešljivi v 
dostavah pošiljk. Na fakulteti razvijajo 
platformo, ki bo omogočala izvajanje 
avtonomnih letov dronov. Rešitev je 
avtomatiziran sistem registracije letal-
nikov in operaterjev oziroma pilotov, 
ki morajo izpolnjevati (prihodnje ali 
drugačne ali spremenjene) zakonske 
zahteve za letenje. Prav tako je avto-
matiziran sistem najave in odobritve 
leta (glede na več dejavnikov) in tudi 
sistem spremljanja leta v realnem času.

Pospešena digitalna preobrazba
Na Fakulteti za logistiko ugotavljajo, 

da je uporaba integrativne informa-

cijske tehnologije na vseh področjih 
današnjega poslovnega okolja povzro-
čila revolucijo v konceptu in praksi 
upravljanja oskrbovalne verige. Lo-
gistika, mobilnost in transport so že 
dosegle določeno raven digitalizacije, 
digitalna transformacija pa se dogaja 
hitro in bolj intenzivno kot v ostalih 
segmentih našega življenja. 

»Omenjena tehnološka revolucija 
ne sme postati boj med človekom in 
strojem, ampak priložnost oziroma 
kanal, preko katerega lahko dodatno 
razvijamo človeške potenciale. Pame-
tni sistemi bodo spreminjali globalne 
oskrbovalne verige z upoštevanjem 
tehnološkega razvoja, potrošnjo, zah-
tev za ohranjanje ali izboljšanje okolja, 
geopolitične in demografske dejavnike. 
S tem se bo spreminjala paleta potreb-
nih kompetenc, kje in kako bodo ljudje 
delali, nastali bodo novi managerski 
poslovni modeli, spreminjala se bo tudi 
regulacija,« poudarjajo.

Dejavnost logistike bo potrebova-
la visoko kvalificirane inženirje, s po-
znavanjem interneta stvari, big data 
analize, računalniških in matematič-
nih metod. Nastala bodo nova delov-
na mesta v logistiki, ki bodo zahtevala 
visoko tehnološko pismenost in prila-
godljivost. »Na fakulteti se zavedamo, 
da so za zahtevno upravljanje oskrbo-

valnih verig potrebne tako mehke kot 
tehnološko napredne kompetence in 
te v času študija pridobijo tudi naši 
študenti,« razlagajo.

Logist mora biti prilagodljiv
Najsodobnejša znanja, ki jih pri-

dobivajo in razvijamo v sodelovanju 
s partnerji iz gospodarstva, so se-
stavni del njihovi študijskih progra-
mov. »Najpomembnejša kompetenca 
inženirja logistike je prilagodljivost. 
Kovidne razmere so pokazale, da je 
ta še kako pomembna, saj sta se logi-
stika in upravljanje oskrbovalnih verig 
spremenjenemu načinu poslovanja 
prilagodili praktično čez noč. Naše za-
vedanje pri pripravi in izvajanju študija 
temelji na dejstvu, da mora biti sodo-
ben logist sposoben videti širšo sliko, 
pri čemer je kritično razmišljanje nuj-
no, mora se znati prilagoditi različnim 
situacijam, umirjeno se mora odzivati 
na stresne situacije, orientiran mora 
biti k iskanju nenehnih izboljšav in biti 
učinkovit projektni vodja. Logistika je 
izjemno kompleksna in velikokrat igra 
kritično vlogo v poslovanju podjetja 
in njegovi konkurenčnosti, zato so 
izobraženi, kompetentni in usposo-
bljeni logisti nepogrešljiv del vsakega 
podjetja,« poudarjajo na Fakulteti za 
logistiko.
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se prometne 
varnosti 
poskuša lotiti 
čim bolj 
celostno
Avtorica: Urška Kužner 

izgradnji varnih kolesarskih povezav 
in si želijo, da bi kolesarstvo posta-
lo sestavni del identitete in podobe 
lokalne skupnosti, zato s pomočjo 
evropskih sredstev urejajo kolesar-
sko infrastrukturo. Prihodnje leto, ko 
bo projekt Ureditev mreže kolesarskih 
povezav v Mestni občini Celje končan, 
bodo imeli v mestu in okolici 44 na 
novo urejenih odsekov kolesarskih po-
vezav v skupni dolžini 30 kilometrov, 
ki bodo z nekaj manj kot 27 kilometri 
že zgrajene kolesarske infrastrukture 

omogočale udobno in prijetno ko-
lesarjenje. Projekt je ocenjen na 2,3 
milijona evrov. Polovico potrebnih 
sredstev bodo prejeli iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, petino 
sredstev bodo prispevali iz občinske-
ga računa, preostalo pa bodo prejeli 
iz državnega proračuna in iz sredstev 
zakona o financiranju občin.

 
Prihodnje leto bodo 
imeli v mestu Celje 

in okolici 44 na novo 
urejenih odsekov 

kolesarskih povezav v 
skupni dolžini

30 
kilometrov.

Preverili smo, kaj konkretno na 
področju prometne varnosti 
počnejo v posameznih obči-

nah. V občini Murska Sobota so še 
posebej pozorni, da vse novogradnje 
v prometu investitorji izvedejo v 
skladu s projektno dokumentacijo, 
ki mora biti izdelana tako, kot zah-
teva zakonodaja, zatečena stanja pa 
obravnavajo na sejah občinskega sve-
ta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in iščejo možne rešitve. Ob-
čina Ig vsako leto zagotovi sredstva 
v proračunu za varnost v prometu, v 
Ankaranu pa se doseganja ciljev na 
področju urejanja prometa lotevajo 
s strateškim dokumentom – Celostno 
prometno strategijo (CPS) za obdobje 
2021–2025. Ta bo, pravijo, pripomogla 
k večji varnosti v prometu, izboljša-
la bo učinkovitost javnega prometa, 
spodbujala pešačenje in kolesarjenje, 
posledično pa zmanjšala negativne 
vplive na okolje ter na onesnaženje 
zraka in tako pomembno izboljšala 
kakovost bivanja v občini. 

V občini Celje opozarjajo, da je tre-
ba razdeliti pojem varnosti na dva dela 
– prvi se izvaja v obliki izobraževanj, 
drugi pa je namenjen ukrepom na te-
renu. Na terenu na določenih kritičnih 
odsekih cest umirjajo promet, postav-
ljajo dodatno horizontalno in verti-
kalno prometno signalizacijo, izvajajo 
rekonstrukcije križišč v denivelirana 
križišča (dvignjena ploščad križišča) 
ter gradijo krožišča, ki zagotavljajo 
večjo varnost in pretočnost prome-
ta. Veliko pozornosti namenjajo tudi 

Tako na nacionalni ravni kot tudi na lokalni je 
področje varnosti v prometu tisto, ki dobi zelo 
veliko pozornosti. A kot ugotavljajo na Agenci-
ji za varnosti prometa, se je letos kljub stalnim 
opozorilom in akcijam na terenu, prizadeva-
njem Policije in vseh organizacij, ki skrbijo za 
varnost v prometu, krivulja prometnih nesreč s 
smrtnim izidom obrnila navzgor.
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Projekti za izboljšanje varnosti v 
prometu

Občina Murska Sobota veliko vla-
ga v projekte za izboljšanje varnosti 
v prometu – izvajajo preventivne 
akcije, skrbijo za objave na spletnih 
straneh občine, promovirajo javni 
potniški promet, spodbujajo pa tudi 
trajnostno mobilnost in izvajajo uk-
repe za umirjanje prometa, kjer je 
to upravičeno. 

V občini Ankaran so v okviru CPS 
lansko poletje uvedli javno služ-
bo upravljanja parkirišč in plačljiv 
parkirni režim na javnih parkiriščih 

v upravljanju občine. S tem si želijo 
zmanjšati pritisk na nekatere dele 
obale in pripomoči tudi k spoštova-
nju ukrepov, povezanih s covidom-19. 
Poleg tega občina v poletnem času 
zagotavlja brezplačni avtobus, ki vozi 
med naseljem in plažami ter s tem 
omogoča lažjo mobilnost občanom 
in turistom, hkrati pa tudi vse ude-
ležence spodbuja k izbiri trajnostnih 
rešitev ter zmanjševanju rabe osebnih 
vozil. Uredili bodo tudi krožišče z Že-
lezniške na Jadransko. S krožiščem se 
bodo uredile tudi druge površine za 
pešce in kolesarje – ranljive udele-
žence v prometu. Načrtovana je tudi 
ureditev Jadranske ceste z novim 
pločnikom in kolesarsko potjo od kro-
žišča z Železniško cesto do Sončnega 
parka, nadalje skozi Ankaran do Or-
topedske bolnišnice Valdoltra, nato 
pa še v etapah do mejnega prehoda 
Lazaret. Občina Ankaran je omogočila 
ureditev varne pešpoti in obalne po-
vezave športnorekreacijskega parka 
Sv. Katarina z naseljem Ankaran. Po-
leg predpisane prometne signalizaci-
je je občina na območjih umirjenega 
prometa v okolici šole in vrtca še pred 
letošnjim začetkom šolskega leta na 
prometne znake dodatno namesti-

la nove odsevne valje. Z začetkom 
vsakega šolskega leta se otrokom na 
poti v šolo pridružijo prostovoljci, ki 
poskrbijo, da šolarji varno prispejo 
do šole. V Ankaranu so postavljeni 
tudi trije merilniki hitrosti.

Nujno je ozaveščanje občanov
V občini Celje se zavedajo, da je 

pomembno tudi ozaveščanje ob-
čanov o prometni varnosti. Skupaj 
z Zavodom Vozim že več let izva-
jajo delavnice prometne varnosti 
in mobilnosti za vse dijake tretjih 
letnikov srednjih šol, letos tudi za 
devetošolce. Skupno bodo izvedli 30 
delavnic, v katerih mlade poučijo o 
upoštevanju prometnih predpisov in 
se z njimi pogovarjajo o spremem-
bah potovalnih navad. Gre za projekt 
Mestna občina Celje – Varna in mla-
dim prijazna. Poseben je zato, ker 
dijake obiskujejo invalidi, ki so se 
poškodovali v prometnih nesrečah. 
Preventivni projekti, ki so namenjeni 
zagotavljanju večje prometne var-
nosti in v katerih redno sodelujejo 
kot partnerji, so: Jumicar in Kolesarč-
ki, Pasavček, Izdelava digitalnih načr-
tov šolskih poti, tekmovanje Kaj veš 
o prometu in Priprave na kolesarske 
izpite za dijake osnovnih šol. Skrbijo 
tudi za ljudi na invalidskih vozičkih 
in postavljajo klančine ter urejajo 
parkirna mesta za invalide na ob-
močju ožjega mestnega jedra ter ob 
zdravstvenih in drugih pomembnih 
institucijah. Dobro sodelujejo tudi s 
Policijsko postajo Celje. Prav tako v 
Mestni občini Celje veliko pozornosti 
namenjajo zagotavljanju varne poti 
v šolo osnovnošolskim otrokom. V 
sodelovanju s celjskimi osnovnimi 
šolami zagotavljajo različne oblike 
brezplačnih prevozov otrok (organizi-
rani prevoz, mestni avtobus Celebus, 
povračilo stroškov ipd.).

Postali bodo bolj prijazni do 
kolesarjev 

Tudi občina Ribnica je leta 2017 
izdelala celostno prometno strate-
gijo, ki jo uresničujejo skozi akcij-

V okviru projekta Me-
stna občina Celje – Var-
na in mladim prijazna 
dijake in osnovnošolce 
obiskujejo invalidi, ki so 
se poškodovali v prome-
tnih nesrečah. Mlade 
poučijo o upoštevanju 
prometnih predpisov in 
se z njimi pogovarjajo o 
spremembah potovalnih 
navad. 

ski načrt. Ta vključuje vzpostavitev 
izhodišč glede celovitega urejanja 
parkiranja, celovito umirjanje pro-
meta na območju šole in vrtca ter 
središča naselja Ribnica, študijo 
ribniške obvoznice, nakup do oko-
lja prijaznih vozil za izvajanje javnih 
služb, postavitev električnih polnil-
nic, sodelovanje z delodajalci na 
področju spodbujanja sopotništva, 
nadzor nad prekoračenimi hitrostmi 
vozil. Ukrepi, ki pripomorejo k večji 
varnosti najšibkejših udeležencev v 
cestnem prometu, so med drugim 
izgradnja pločnikov, izgradnja kole-
sarskih poti in kolesarskih stez, širi-
tev con umirjenega prometa, gradnja 
naprav za umirjanje prometa, ure-
janje varnih šolskih poti in javnega 
prostora v okolici šol.

V Ribnici ugotavljajo, da je na dr-
žavnih in občinskih cestah v zadnjem 
času vse več kolesarjev. V prihodnje 
jim bo treba posvetiti več pozornosti 
ter več sredstev nameniti izgradnji 
kolesarskih stez in kolesarskih poti. 
S tem bo kolesarjem zagotovljena 
večja prometna varnost, voznikom 
motornih vozil pa bo prihranjena 

vožnja za počasi vozečimi kole-
sarji. Osrednji del naselja Ribnica, 
Škrabčev trg, nameravajo preurediti 
tako, da bo več površin namenjenih 
pešcem in kolesarjem. Trenutno je 
večina prostora namenjena vozišču 
in parkirnim površinam. Trg želijo 
narediti bolj privlačen za obiskoval-
ce in ustvariti prostor, primeren za 
javne prireditve in druženje.

Najpomembneje je zavarovati 
najbolj ranljive udeležence

V Ankaranu se zavedajo, da je naj-
pomembneje v prometu zavarovati 
najranljivejše udeležence in hkrati 
spodbujati trajnostne oblike prome-
ta. Merilniki hitrosti poleg signali-
zacije hitrosti vožnje tudi zbirajo 
podatke o številu vozil, merijo pov-
prečno in najvišjo hitrost ter zbirajo 
podatke o številu izmerjenih hitrosti. 
Statistika meritev kaže, da je bila po-
stavitev merilnikov hitrosti smiselna 
in uspešna.

V občini Murska Sobota menijo, 
da mora biti varnost v cestnem pro-
metu ustrezna na vseh javnih cestah. 
Posebno pozornost pa zahtevajo ob-
močja, kjer se pričakuje večje število 
ranljivejših udeležencev v cestnem 
prometu (javne ustanove, predvsem 
okrog vrtcev in šol, postaje in posta-
jališča javnega potniškega prevoza, 
mestna središča, goste urbane po-
selitve). 

V Celju so s pomočjo evropskih 
in državnih sredstev namestili več 
polnilnic za električne avtomobile 
ter s sofinanciranjem Eko sklada 
kupili deset avtobusov na stisnjeni 
zemeljski plin. V sodelovanju z jav-
nim podjetjem Energetika Celje so v 

Trnovljah zgradili sodobno polnilni-
co na stisnjeni zemeljski plin, ki ni 
namenjena samo polnjenju celebu-
sov, ampak tudi drugim vozilom na 
to vrsto pogona, zgradili pa so tudi 
sistem vozlišča Park & Ride. Sistem 
izposoje javnih koles KolesCE je zelo 
priljubljen in ima že več kot 10 tisoč 
registriranih uporabnikov.

Razbremeniti želijo cesto mimo 
šole  

V Ribnici ugotavljajo, da je držav-
na, glavna cesta G2-106 speljana sko-
zi naselje Ribnica in je glavna nosil-
ka tranzitnega prometa na povezavi 
Ljubljana–Kočevje–Petrina in najbolj 
prometno obremenjena cesta v Rib-
nici. Cesta poteka po Šolski in Mer-
harjevi ulici mimo Osnovne šole dr. 
Franceta Prešerna. Gost promet na 
šolski poti ogroža varnost učencev, 
prezračevanje učilnic pa je omejeno 
zaradi čezmernega hrupa in izpušnih 
plinov. Z izgradnjo obvozne ceste 
okoli mesta Ribnica in s preusme-
ritvijo dela prometa z Merharjeve, 
Šolske in Gorenjske ceste na Severno 
servisno cesto in cesto Ob železnici 
bi se prometna varnost na območju 
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna 
občutno izboljšala. Hkrati pa na tej 
cesti še vedno ni zgrajenih pločni-
kov, zato si večina prebivalcev ne upa 
hoditi v bližini motornega prometa, 
ki na odprtih odsekih dosega velike 
hitrosti. Pešcem je treba zagotoviti 
varnejše prečkanje prometnih cest 
z izgradnjo dvignjenih ploščadi, ki bi 
umirile promet v križiščih in omogo-
čile varnejši prehod čez cesto pred-
vsem v okolici šole in drugih javnih 
ustanov, še dodajajo na občini. 

Najbolj ogroženi so pešci 

»Pešci so najpogostejši, pa tudi 
najbolj izpostavljeni udeležen-
ci v prometu. Največ nesreč z 
udeležbo pešcev se zgodi v je-
senskih in zimskih mesecih, ko 
so dnevi krajši, vidljivost slab-
ša, ceste pa zaradi vremenskih 
razmer spolzke,« so opozorili 
na Agenciji za varnosti prometa 
in dodali, da je zato med 1. in 
10. oktobrom 2021 potekala na-
cionalna preventivna akcija za 
večjo varnost pešcev. Policisti 
so v tem času izvajali poostren 
nadzor in ugotovili 1.242 kršitev, 
Agencija za varnost prometa pa 
je skupaj s partnerji izvedla šte-
vilne preventivne dogodke na 
terenu. 
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Mlade spodbujajo k dejavnemu 
vključevanju v družbo
Načrt dela na področju del z mladimi izhaja predvsem iz izhodišč Resoluci-
je o strategiji Evropske unije za mlade 2019–2027, Evropske listine o lokal-
nem mladinskem delu in seveda iz lokalnih prioritet in potreb.

Iz participativnega procesa, ki je 
vključeval mlade iz vse Evrope, je 
nastalo 11 evropskih ciljev mladih, 
ki odražajo mnenja evropskih mladih 
in predstavljajo vizijo udeleženih v 
strukturnem dialogu. Tudi občina Di-
vača se trudi slediti ciljem navedenih 
načrtov in s tem namenom sodeluje 
pri različnih evropskih in državnih 
projektih, ki pomagajo uresničeva-
ti kakovostno delo z mladimi in za 
mlade. 

Na podlagi te strategije bodo v 
naslednjih letih zagotovili potrebne 
vire za spodbujanje mladih, da pos-
tanejo aktivni državljani, zagovorniki 
solidarnosti in prinašalci pozitivnih 
sprememb, navdihnjeni z vrednotami 
EU in evropsko identiteto.

Prav tako načrtujejo izboljšanje 
odločitve politike z vidika učinka teh 
odločitev na mlade v vseh sektorjih, 

zlasti v zaposlovanju, izobraževanju, 
zdravstvu in socialnem vključevanju, 
ter prispevati k odpravi revščine mla-
dih in vseh oblik diskriminacije.

Skladno s splošnimi cilji evropske 
strategije želijo mladim omogočiti, da 
postanejo arhitekti svojega življenja, 
skrbijo za osebni razvoj do samostoj-
nosti, okrepijo svojo odpornost in 
pridobijo življenjske spretnosti, da 
bodo kos spreminjajočemu se sve-
tu. Ustvariti želijo družbo, v kateri so 
vsi mladi okoljsko aktivni, izobraženi 
in sposobni ustvarjati spremembe v 
svojem vsakdanjem življenju.

Prizadevajo si za trajnostni razvoj 
in energetsko učinkovitost

Usmeritev občine Divača k traj-
nostnemu in zelenemu razvoju ni 
zgolj prazna obljuba, ampak smela 
odločitev, ki jo občinske strukture 

dejavno uresničujejo. Eden od ko-
rakov k temu je vstop v Zeleno she-
mo slovenskega turizma – Slovenia 
Green Destination, katere namen je 
s praktičnim in učinkovitim orodjem 
uvajati in pospeševati trajnostne po-
slovne modele v slovenski turizem 
ter krepiti osnovo za trženje zelene 
ponudbe.

Znotraj projekta so pripravili 
vrsto aktivnosti in tako začrtali pot 
do končnega cilja: vzpostaviti okolje, 
primerno za visoko kakovost zelene 
avtentične ponudbe za obiskovalce 
ter hkrati omogočiti sobivanje na-
ravnih danosti, kulturne dediščine 
in lokalnega prebivalstva.

Plod zelenega in trajnostnega ra-
zvoja je tudi sodelovanje na širšem 
območju destinacije, zato je uvelja-
vljanje dobrih praks na širšem ob-
močju prav gotovo cilj razvoja Divače 
kot ene izmed delov območja Krasa 
in Brkinov.

Občina Divača je dobro poznana 
tudi po svoji energetski učinkovitosti. 
Leta 2013 je bila izbrana za energet-
sko najbolj učinkovito slovensko ob-
čino v kategoriji malih občin, leta 2017 
pa je prejela tudi posebno priznanje 
za aktivnosti na področju obnovlji-
vih virov energije in učinkovite rabe 
energije na konferenci En.občina & 
En.management 017.

Občina premore službeni elek-
trični avtomobil, v sklopu operacije 
Sopotniki 2.0 pa so letos sofinanci-
rali še 6-mesečni najem hibridnega 
avtomobila Zavodu Sopotnik, ki vo-
zilo uporablja za storitev izvajanja 
brezplačnih prevozov za starejše ose-
be in ranljive skupine na podeželju 
občine Divača.
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Sprehodite se po kozjanskih hribih 
Pešpoti po Kozjanskih gričih in vršacih so vedno bolj polne pohodnikov, ki se med drugim ve-
selijo tudi razgledov, kot nagrado za vzpon. Želja po gibanju, spoznavanju neokrnjene narave 
in umirjanju v čistem okolju nas žene v odkrivanje novih kotičkov, ki polnijo dušo in nudijo 
užitke, ki ostanejo v spominu. 

V letošnjem letu je med domači-
ni že dolgo znana pohodna pot na 
Vetrnik, na Županov breg, dobila 
oznake in na vrhu urejen naravni pla-
to s klopco ljubezni in daljnogledom. 
Pot je zdaj dostopna vsem pohodni-
kom, ki se želijo povzpeti na drugi 
najvišji vrh Vetrnika, na nadmorsko 
višino 709 metrov. Prične se v trgu 
Kozje in se vzpenja po gozdnatem 
pobočju, v senci dreves. Na koncu 
nas na najvišjem pobočju preseneti-
jo suhi travniki z izredno veliko biot-
sko pestrostjo (orhideje, metulji), kjer 
lahko pozno pomladi in poleti naš-
tejemo več kot 50 rastlinskih vrst na 
kvadratni meter. Z vrha pa nas čaka 
čudovit razgled po Kozjanskem in čez 
meje te pokrajine. V kratkem bo obi-
skovalce te vzpetine nežno pobožal 
veter, ujet med strune vetrne harfe.

Po kozjanskih gričih vodijo tudi 
druge, pred kratkim urejene poti. 
Pot na grad Drachenburg ponuja 
pogled v zgodovino Kozjega. Prične 
se pri ribniku v Kozjem in zaključi 
pri apnenici v Bister Grabnu. In-
formacijske, usmerjevalne ter opi-
sne table spoznavajo obiskovalca 
z bogatim rastlinskim in živalskim 
svetom tega območja, sreča se tudi 
s staro apnenico in delom obzidja 

gradu Drachenburg. Na vrhu poti se 
odpre čudovit razgled na trg Kozje 
in širšo okolico. Pot je opremljena s 
klopmi, da lahko pohodniki sedejo, 
se spočijejo in uživajo v neokrnje-
ni naravi. Tistim, ki imajo radi malo 
daljše poti, priporočamo, da uberejo 
uhojeno traso po Zmajevem hrbtu, ki 
se iz gradu Drachenburg nadaljuje do 
Brediča proti Staremu trgu, tam pa 
se naveže na pot XIV. divizije.

V osrčje Kozjanskega parka pa po-
hodnike vabi tudi Grajska pot Podsre-
da. Poteka od srednjeveškega trga 
Podsreda, mimo Levstikovega mlina 

na reki Bistrici in skozi gozd do gradu 
Podsreda. Označena je s smernimi in 
informacijskimi tablami, s pomočjo 
katerih je pohodnikom ponujena 
možnost raziskovanja izjemne bi-
otske pestrosti in bogate kulturne 
dediščine. Na vrhu je postanek na 
»Najbolj grajskem med gradovi na 
Slovenskem«, ki od preteklega leta 
vabi goste, da se prepustijo užitkom 
grajskega oddiha v apartmajih in so-
bah. Tam si lahko privoščimo obisk 
Centra interpretacije narave Kozjan-
skega parka in Biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje, ki individu-
alne obiskovalce seznani s ključnimi 
in uporabnimi informacijami za ogled 
točk naravne in kulturne dediščine. 

Po poteh Kozjanskih gričev pridete 
do samotnih kotičkov, legend, izročil 
in pripovedi, ob katerih se čas ustavi. 
Neokrnjena narava, dobra hrana in 
gostoljubni ljudje so razlogi, da se 
ustavite in preživite lepe trenutke v 
osrčju Kozjanskega. 

Na spletni strani www.kozje.si/ob-
java/562041 preverite, kam vse vas še 
lahko ponese korak.
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Za družbo brez 
odpadkov se je treba 

zavzemati na vseh 
ravneh

Avtorica: Jerneja Srebot 
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padkov iz gospodinjstva dvakrat na 
leto,« pravijo na občini Pivka.

Dvakrat na leto imajo organizirano 
tudi akcijo zbiranja nevarnih odpad-
kov s premično zbiralnico, vse nave-
dene frakcije in druge vrste odpadkov, 
ki nastajajo v gospodinjstvu, pa lahko 
občani oddajo v zbirnem centru prek 
celega leta.

Ukrepati je treba že na začetku 
proizvodne verige

Cilj številnih uvedenih ukrepov je 
povečati delež »koristnih odpadkov«, 
ki jih je mogoče znova uporabiti ali 
preusmeriti nazaj v gospodarstvo ter 
zmanjšati delež nekoristnih odpad-
kov, ki na koncu končajo na odlaga-
liščih odpadkov.

Kljub temu iz občine Pivka po-
ročajo, da se skupna količina proi-
zvedenih odpadkov na ravni občine 
za zdaj ne zmanjšuje. Podobno kot 
marsikje je namreč odvisna tudi od 
splošnih gospodarskih razmer – več-
ja gospodarska rast ima za posledico 
tudi večje količine nastalih odpad-
kov.

Na občini zato pozivajo k reše-
vanju problema tudi z druge strani. 
»Za zmanjševanje količin odpadkov 
bo v prvi vrsti treba več narediti na 
začetku verige: pri proizvajalcih 
izdelkov, ki bodo morali ponovno 
začeti izdelovati produkte, ki bodo 
imeli daljšo življenjsko dobo in 
bodo narejeni iz trajnostnih mate-
rialov.«

Ob pravilnem ločevanju je črn 
zabojnik napol prazen

V občini Vrhnika so se za moder-
nizacijo ravnanja z odpadki odločili 
že leta 1994, ko so na pobudo Ko-
munalnega podjetja Vrhnika podprli 
začetek ločenega zbiranja odpadkov 
v gospodinjstvih.

»Kako drzna je bila ta odločitev, 
kaže tudi to, da je bila prva zakono-
daja, ki je uvedla obvezno ločevanje 
odpadkov na nacionalni ravni, spre-
jeta šele leta 2001,« pravijo v Komu-
nalnem podjetju Vrhnika.

Leta 1995 so občanom razdelili ze-
lene zabojnike za zbiranje bioloških 
odpadkov in pilotno uvedli ekološke 
otoke za zbiranje steklene, papirna-
te ter plastične oziroma kovinske 
embalaže v centru Vrhnike in v na-
selju Dragomer. Podatki kažejo, da 
se je količina mešanih komunalnih 
odpadkov s 4.362 ton v letu 2009 (23 
tisoč prebivalcev) zmanjšala na pred-
vidoma 1.800 ton v letu 2021 (25 tisoč 
prebivalcev).

Vsak dan zavržemo kar 350 
tisoč plastenk

V Sloveniji smo med rekorderji 
po količini uporabe plastenk, 
saj jih dnevno zavržemo kar 350 
tisoč. Da bi zmanjšali njihovo 
število, so v klubu Rotary Slove-
nija začeli gibanje Adijoplasten-
ka.si, za katero so v sodelovanju 
s Steklarno Hrastnik zasnovali 
novo steklenico. Z njo želijo 
čim bolj spodbuditi trajnosten 
življenjski slog z manj odpadki, 
ne samo v zasebnem življenju, 
ampak tudi širše. Sledijo nače-
lu delovanja z zgledom, cilj pa 
je čim več ljudi navdušiti, da bi 
razmišljanje zero waste (brez 
odpadkov) zares ponotranjili. 
Gibanju za zmanjšanje upora-
be plastenk se pridružuje tudi 
predsedniška palača s predse-
dnikom Borutom Pahorjem na 
čelu.

Stopnja ločevanja odpadkov v 
Sloveniji počasi narašča, a os-
taja precej prostora za izbolj-

šave, menijo v društvu Ekologi brez 
meja. Predvsem v večstanovanjskih 
objektih in v podjetjih, kjer nastajajo 
komunalni odpadki, še vedno pa je 
velik manko na področju zmanjše-
vanja količin odpadkov. Razlog za to 
je po njihovem mnenju v pomanjka-
nju sistemskih iniciativ, kar pomeni, 
da je pobuda v glavnem prepuščena 
posameznikom.

»Od posameznikov lahko priča-
kujemo precej, ne smemo pa vsega 
prevaliti nanje – sami lahko preho-
dimo le določen del poti do družbe 
z manj odpadki, pri tem nam morajo 
z alternativami in regulativami po-

magati proizvajalci in odločevalci,« 
pravijo v društvu.

Ekologi brez meja se zavzemajo za 
dobro načrtovane strategije zero waste 
na ravni občin, ki se osredotočajo tako 
na izboljšanje ločenega zbiranja kot na 
izboljšanje spodbujanja vnovične upo-
rabe, zmanjševanja količin odpadkov, 
poenostavitev in prihrankov.

Prebivalci večinoma dobro 
sprejemajo novosti

Številne občine se količine odpad-
kov trudijo zmanjšati z ločenim zbi-
ranjem, ekološkimi otoki in zbirnimi 
centri ter raznimi zbirnimi akcijami za 
odlaganje denimo nevarnih ali več-
jih kosovnih odpadkov. Ponekod so 
uvedli tudi zbiranje odpadnega olja, 

ki ga občani v za to namenjenih poso-
dah lahko predajo na zbirnem mestu.

»Ločeno zbiranje odpadnega olja se 
je odlično obneslo, učinek je viden tudi 
pri delovanju čistilnih naprav,« pravijo 
na občini Pivka, kjer so ta ukrep uvedli 
pred nekaj leti. Občani so po njihovih 
besedah vedno dobro sprejeli novosti 
glede ločenega zbiranja, je pa poleg sa-
mega uvajanja novosti treba poskrbeti 
tudi za ustrezno ozaveščenost. 

»Občanom poskušamo čim bolj 
olajšati ravnanje z odpadki, uveden 
imamo sistem zbiranja 'od vrat do vrat'. 
Po tem sistemu se v okviru opravljanja 
javne službe zbirajo mešani komunalni 
odpadki, mešana odpadna embalaža 
in biološki odpadki, poleg tega imajo 
občani možnost odvoza kosovnih od-

Ob vse bolj zeleni prihodnosti, za katero si prizadevata Slovenija 
in Evropa, je ravnanje z odpadki pomemben kazalnik napredka. 
Za zmanjšanje količine tako imenovanih nekoristnih odpadkov – 
to so tisti, ki končajo v črnih zabojnikih – morajo sodelovati odlo-
čevalci, komunalna podjetja in posamezniki.
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»Ločeno zbiranje odpadkov je 
učinkovito, ko odnesemo vso emba-
lažo na ekološki otok, ko z organskimi 
odpadki napolnimo zeleni zabojnik 
ali še bolje – kompostiramo doma, 
ostanek odpadkov pa odložimo v 
črnega. Pravilno ločujemo takrat, ko 
je črni zabojnik napol prazen,« po-
udarjajo.

Pomembno je ozaveščanje občanov
Za uspešno zmanjševanje količine 

odpadkov je pomembno ozaveščanje 
občanov in spodbujanje k pravilne-
mu ločevanju že doma, kjer odpadki 
nastanejo. To ne pomeni le ločevanja 
organskih odpadkov, temveč skrb-
no prebiranje različne embalaže, ki 
spada med koristne odpadke in ki jo 
odlagamo na ekoloških otokih.

Od začetka ločenega zbiranja po-
tekajo v občini Vrhnika tudi dejav-
nosti, namenjene ozaveščanju obča-
nov oziroma predstavljanju pomena 
ločevanja odpadkov. Njihov namen 
je pri občanih vzbuditi zavest, da so 
odpadki surovina in da z njihovim lo-
čevanjem ohranjamo neobnovljive 
naravne vire ter vplivamo na ceno 
ravnanja z odpadki.

»Prav ozaveščanje uporabnikov je 
najpomembnejše za uspešno loče-
no zbiranje odpadkov. V 26 letih smo 
tako dosegli lepe rezultate. Za občane 
občin Borovnica, Log - Dragomer in 
Vrhnika je po vseh teh letih ob spod-

budi Javnega podjetja Komunalnega 
podjetja Vrhnika ločevanje odpad-
kov postalo nekaj samoumevnega,« 
pravijo.

Poleg pojavljanja v lokalnih medi-
jih in izvajanja raznih akcij za potrebe 
obveščanja izdajajo tudi svoj časopis 
in pripravljajo predavanja, ki so te-
matsko pripravljena za pet starostnih 
skupin in se jih na letni ravni udeleži 
od tisoč do 1.500 slušateljev.

Veliko temelji na dobro izpeljanih 
projektih

Z ozaveščanjem želijo v Komunal-
nem podjetju Vrhnika povečati nara-
vovarstveno zavest občanov, poleg 
tega pa so za ta namen izvedli tudi 
številne akcije in projekte, ki bi služili 
kot spodbuda k vestnemu ravnanju z 
odpadki. Leta 1999 so se tako odlo-
čili za finančno spodbudo, ob kateri 
lahko občani ločeno zbrane odpadke 
(steklo, pločevinke, papir in mešana 
embalaža) namesto na ekološki otok 
pripeljejo v zbirni center.

»S projektom Kompostirajmo, vrni-

mo naravi, ki ga izvajamo že nekaj let, 
poskušamo spodbuditi čim več obča-
nov, da bi organske odpadke kompo-
stirali doma, v svojih kompostnikih,« 
pravijo v podjetju. V vseh treh občinah 
(Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika) 
tako trenutno kompostira biorazgrad-
ljive odpadke dobrih 26 odstotkov go-
spodinjstev, medtem ko 74 odstotkov 
gospodinjstev oddaja biorazgradljive 
odpadke iz zelenih zabojnikov.

Skrb za okolje se privzgaja že od 
malega

Za učinkovito delovanje na pod- 
ročju dela z odpadki je nujno sodelo-
vanje z lokalno javnostjo, še posebej 
pa z raznimi organizacijami in institu-
cijami. Velik vpliv na razvoj okoljske 
zavesti ima izvajanje projektov v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 
kjer se otroci s skrbjo za okolje sre-
čujejo že od malega. Eden takšnih pri-
merov je denimo Vrtec Vrhnika. »Gre 
za zgleden primer dobre prakse daleč 
naokoli. Razmišljanje zaposlenih v 
vrtcu je sorodno strategiji zero waste, 

»Od posameznikov lahko pričakujemo precej, 
ne smemo pa vsega prevaliti nanje – sami 

lahko prehodimo le določen del poti do družbe z manj 
odpadki, pri tem nam morajo z alternativami in 
regulativami pomagati proizvajalci in odločevalci,« 
pravijo v društvu Ekologi brez meja.

Z ozaveščanjem želijo v Komu-
nalnem podjetju Vrhnika po-
večati naravovarstveno zavest 
občanov, poleg tega pa so za ta 
namen izvedli tudi številne ak-
cije in projekte, ki bi služili kot 
spodbuda k vestnemu ravnanju 
z odpadki. Leta 1999 so se tako 
odločili za finančno spodbudo, 
ob kateri lahko občani ločeno 
zbrane odpadke (steklo, ploče-
vinke, papir in mešana embala-
ža) namesto na ekološki otok 
pripeljejo v zbirni center.
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Z inovativnim vodenjem 
procesov čiščenja odpadnih voda 
za zgled tudi drugim
V Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik so v zadnjih dveh letih razvili napreden sistem 
vodenja procesa čiščenja odpadne vode. Inovativen pristop, ki ga na podlagi nenehnega spre-
mljanja in pridobljenih izkušenj pri vodenju procesov terciarnega čiščenja odpadne vode da-
nes izvajajo edini v Sloveniji, bo zagotovo koristil tudi drugim slovenskim strokovnjakom, ki 
se soočajo s težavami obvladovanja procesov na čistilnih napravah.  

Četrti največji v Sloveniji
Centralna čistilna naprava Domžale 

– Kamnik (CČN) je danes po zmogljivo-
sti s 149.000 PE četrti največji sistem za 
čiščenje odpadne vode v Sloveniji. »S 
čiščenjem odpadnih voda z območja 
občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Ko-
menda, Trzin in Cerklje na Gorenjskem 
odgovorno skrbimo za varovanje oko-
lja in vodotoka Kamniška Bistrica. Iz 
šestih občin sprejemamo komunalno, 
padavinsko in industrijsko odpadno 
vodo po večinoma mešanem in delno 
ločenem kanalizacijskem sistemu, v 
obdelavo in čiščenje pa sprejemamo 
tudi pripeljane biološko razgradljive 
odpadke, greznične vsebine, blato 
malih čistilnih naprav in ostale tekoče 
odpadke,« razlagajo v CČN.  

Uvajanje vrhunske tehnologije
Med leti 2014 in 2017 je pri njih po-

tekala nadgradnja čistilne naprave na 
terciarno čiščenje s SBR tehnologijo, 
ki jim omogoča učinkovito odstra-
njevanje organskih ter dušikovih in 
fosfornih snovi iz odpadnih voda. Te 
so podvržene izrazitim nihanjem obre-
menitve tudi na račun vdora tujih voda 
ob padavinah in odpadnih voda iz raz-
ličnih industrijskih virov. V letu 2020 so 
v čiščenje sprejeli za 7,5 milijona ku-
bičnih metrov odpadnih voda, celotna 
obremenitev pa je znašala 125.000 PE. 
Anaerobna obdelava blata s strojnim 
zgoščanjem in energetiko je ob rednih 
naložbeno vzdrževalnih vlaganjih tudi 
po nadgradnji ostala nespremenjena. 

S proizvodnjo električne in to-
plotne energije na kogeneracijskih 
enotah iz bioplina, nastalega pri ana-
erobni presnovi organskih snovi, da-
nes pokrivajo 80 % lastnih potreb po 
električni energiji, s toplotno energijo 
pa so 100-odstotno samooskrbni. 

Procesi čiščenja odpadne vode so 
kompleksni in tehnološko izjemno 
zahtevni 

Izboljšanje in implementacija siste-
ma vodenja biološkega procesa s teh-
nologijo sekvenčnih šaržnih reaktorjev 
(SBR) je bila primarno izvedena zaradi 
rasti nitastih bakterij, hkrati pa so želeli 
izboljšati proces denitrifikacije, zmanj-
šati rabo energije in izboljšati bio- 
loško odstranjevanje fosforja. Nitasti 
mikroorganizmi imajo s čezmernim raz-
raščanjem v določenih obdobjih leta 
velik vpliv na lastnosti aktivnega blata 
pri usedanju in zgoščanju. S procesnimi 
nastavitvami in ukrepi jim je v CČN us-
pelo stabilizirati pogoje in optimizirati 
sistem vodenja tehnološkega procesa. 

Kljub novim tehnologijam je 
inovativno vodenje procesov 
čiščenja nujno

Ob danih tehnoloških zmožnostih, 
spreminjajočih se pogojih in omejitvah 
so tako v CČN Domžale-Kamnik skupaj 
s projektantom in računalničarji razvili 
inovativen način vodenja SBR bazenov 
z enostavnim preklopom s štiri-ba-
zenskega na tri-bazenski režim. Za 
občasno obratovanje s tremi linijami 
v času nižjih obremenitev morajo tako 
za predpisano stopnjo odstranjevanja 
celotnega dušika zlasti v času nižjih 
temperatur zagotavljati ustrezno vi-
soko starost blata z zadostno količino 
nitrifikacijskih bakterij. S to dodatno 
možnostjo so zagotovili stabilnost bio- 
loškega procesa čiščenja odpadne 
vode z visokim učinkom čiščenja ob 
sočasno zmanjšani porabi električne 
energije in uporabljenih kemikalij. 

»Dosežki ekipe v CČN Domžale-Ka-
mnik dokazujejo, da je k zagotavljanju 
pravih rešitev vedno treba pristopati 
interdisciplinarno,« poudarjajo v CČN. 
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saj s svojimi projekti vestno skrbijo 
za okolje. Med drugim uporabljajo 
čistila, ki nimajo slabega vpliva na 
okolje, izvajajo program, ki ostanke 
hrane zmanjšuje na minimum, in ot-
rokom pripravljajo ekološko pridela-
no zelenjavo z lastnega vrta,« pravijo 
v vrhniškem komunalnem podjetju.

Med projekti, ki so jih izvedli v vrt-
cu, izstopa tudi projekt uvedbe pral-
nih plenic, v katerega so zaposleni 
ob podpori Ekologov brez meja, Zero 
Waste Slovenija in komunalnega pod-
jetja Vrhnika vložili veliko truda za 
zagon in izvajanje. Poleg zmanjšanja 
količine plenic, ki se sicer odlagajo 
kot odpadek, so pralne plenice boljša 
izbira tudi za zdravje otrok.

V letu 2019 so v okviru depoja Ko-
munalnega podjetja Vrhnika sešili 
tudi vrečke iz blaga za zračne blazine, 
ki so jih prejeli starši otrok vrtca Vrh-
nika. Vrečke so namenjene prenosu 

oblačil iz vrtca do doma in obratno 
ter nadomeščajo vrečke za enkratno 
uporabo, ki so jih uporabljali prej.

Za uspeh je treba sodelovati
»Zavedamo se, da je poleg delova-

nja komunalnega podjetja za dosego 
opisanih rezultatov bistvenega pome-
na tudi okoljska zavest občanov. Ker 
je ta v občinah Borovnica, Log - Dra-
gomer in Vrhnika že zdaj visoko raz-
vita, verjamemo, da bomo s skupnimi 
močmi dosegli postavljene cilje in jih 
verjetno še presegli,« ponosno pove-
do v Komunalnem podjetju Vrhnika. 

»Potrebni so le volja, sodelovanje 
in razumevanje trajnostnega razvoja 
kot temeljnega vodila pri ohranjanju 
narave. Verjamemo, da nam bo sle-
dilo še veliko komunalnih podjetij in 
lokalnih skupnosti in da bo strategija 
Zero Waste postala vodilo vseh, ki ži-
vimo v Sloveniji,« sklenejo. 

»Ločeno zbiranje 
odpadnega olja se 
je odlično obneslo, 
učinek je viden tudi 
pri delovanju čistilnih 
naprav,« pravijo na 
občini Pivka, kjer so 
ta ukrep uvedli pred 
nekaj leti. Občani so 
po njihovih besedah 
vedno dobro sprejeli 
novosti glede ločenega 
zbiranja, je pa poleg 
uvajanja novosti treba 
poskrbeti tudi za 
ustrezno ozaveščenost. 
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Življenje in delo v 
Občini Razkrižje v 
letu 2021
Čeprav si tega še ne želimo priznati, je pandemija Co-
vida-19 močno razdvojila in prizadela našo družbo, po-
sledice te preizkušnje pa bodo zaznamovale naša življe-
nja in delo še dolgo po tem. Osebni stik smo zamenjali z 
digitalnimi mediji, življenjske stiske tistih, ki digital-
nih medijev niso vešči, pa so ostale in se še poglobile.

Kljub oteženim razmeram čez vse 
leto smo si v Občini Razkrižje priza-
devali izboljšati kakovost življenja na 
tem obmejnem območju. Veliko napora 
smo vložili v to, da se ljudje niso po-
čutili sami in pozabljeni ter da številni 
ukrepi v premagovanju pandemije niso 
zaustavili življenja, ki je bilo še posebej 
oteženo prebivalcem na obeh straneh 
meje.

Prav pri reševanju težav in stisk lju-
di smo se ponovno začeli zavedati po-

membnosti medsebojnega sodelovanja 
lokalne in nacionalne ravni. Z namenom 
povečanja domače samooskrbe smo 
nadaljevali z uresničevanjem Lokalne 
Eko Zdrave Tržnice in pripravo projektov 
vključno z ureditvijo obmejne lokalne in 
državne prometne infrastrukture.

Naredili smo prve korake v uresni-
čevanju iniciative PRIMOKIZ, ki se za-
vzema za kakovosten celostni razvoj 
predšolskih otrok. V skrbi za vse ob-
like delovanja občine na družbenem 

in gospodarskem področju smo začeli 
aktivnosti pobude prenosa dobre pra-
kse URBACT Platforma za NVO.

Čez leto so v sodelovanju z raznimi 
institucijami potekale najrazličnejše 
preventivne akcije, aktivnosti in do-
godki, uspešno pa je bilo izvedenih tudi 
nekaj prireditev. Naše življenje in delo 
se nadaljujeta, čeravno ne bosta več 
tekla po istih tirih kot poprej.
Avtor: Monika Holc, Občinska 
uprava Občine Razkrižje

V Sloveniji se širi mreža za oddajo 
še delujočih aparatov
Kotičke za ponovno uporabo je mogoče najti na 18 lokacijah, skupaj pa naj bi jih do leta 2024 
zraslo 60.

Družba ZEOS, d.o.o., največja slo-
venska shema za odpadno električno 
in elektronsko opremo, opaža, da se 
tudi med pravilno zbranimi e-od-
padki najde kar 1–2 % še delujočih 
naprav, ki po nepotrebnem končajo 
v predelavi materiala. V sklopu nji-
hovega novega projekta Life Spod-
bujamo e-krožno pod sloganom #Še 
sem uporaben! so se zato zavezali k 
postavitvi in upravljanju kotičkov za 
ponovno uporabo. Kotičke postavljajo 
na zbirne centre lokalnih izvajalcev 
služb ravnanja z odpadki s projektni-
ma partnerjema Zbornico komunalne-
ga gospodarstva pri GZS in podjetjem 
TSD, d. o. o. 

Ozaveščanje in podaljšanje 
življenjske dobe aparatov

Projekt je sofinanciran s strani Mi-
nistrstva za okolje in prostor RS ter 
Evropske komisije in je usmerjen v 
ozaveščanje ter spreminjanje navad 
potrošnikov in ostalih deležnikov 
za podaljševanje življenjske dobe 
aparatov. S projektnimi orodji, kot 
so potujoča popravljalnica, spletna 
platforma in kotički ponovne uporabe 
ter organizacijo dogodkov za splošno 
in strokovno javnost promovira krožne 
poslovne modele, popravila aparatov, 
souporabo in ponovno uporabo apa-
ratov.

V Sloveniji najdete kotičke za ponov-
no uporabo že na 18 lokacijah, izvajalci 
projektnih aktivnosti pa jih nameravajo 
do konca tega leta postaviti še 22 oz. 
do konca projekta (ki se zaključi 2024) 
vseh skupaj 60. Po številu zbranih apa-
ratov prednjačijo občine, kjer so kotički 
prisotni najdlje: Celje, Jesenice, Ljuto-
mer in Grosuplje. Vse njihove lokacije 
najdete na krozno.zeos.si.

Široka paleta aparatov
V kotičkih se zbirajo aparati, ki so 

delujoči in primerni za ponovno upo-
rabo: belo tehniko – pralne stroje, 
hladilnike, pečice, male gospodinjske 
aparate, zabavno elektroniko – radie, 
zvočnike, LCD televizije in monitorje, 
svetila, računalniško opremo ter orodje 
za dom in vrt; skratka vse naprave, ki 
delujejo na elektriko ali baterije. Vsem 
zbranim aparatom namreč projektni 
partner TSD, d. o. o. čez postopek 

priprave za ponovno uporabo preveri 
funkcionalnost in električno varnost 
ter jih vrne na trg po primerni ceni ali 
pa jih podari. 

Prodajno mrežo bodo organizatorji v 
letu 2022 razširili z vključevanjem lokal-
nih centrov ponovne uporabe in sple-
tno platformo krožnega gospodarstva. 
Na njej bodo potrošnike ozaveščali o 
možnostih koriščenja krožnih storitev 
in blaga s področja e-opreme ter o 
okoljskih učinkih krožnega ravnanja.

PR
O

M
O

#ŠE SEM 
UPORABEN!

več uporabljati, ne odvrzite v smeti. Raje ga 
prinesite v kotiček za ponovno uporabo, kjer ga 
bomo pregledali in pripravili za novega lastnika.

S TEM BOSTE:
Zmanjšali količino e-odpadkov.
Zmanjšali svoj ogljični odtis.
Varovali boste naravo. 
Socialno šibkejši bodo uporabljali vaš aparat. 
Spodbujali zelena delovna mesta.
Varovali svoje zdravje in zdravje vseh otrok.

PARTNERJI PROJEKTA LIFE18 GIE/SI/000008 LIFE    SPODBUJAMO E-KROŽNO

WWW.ZEOS.SI WWW.KROZNO.ZEOS.SI

Svojega še delujočega aparata, ki ga ne želite 

LOKACIJE KOTIČKOV NAJDETE NA:
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TURIZEMMarsikaterega 
ponudnika so lani 

rešili boni 

Država je v času epidemije zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 za zmanj-
šanje posledic zaprtja države na gospodarstvo sprejela sveženj ukrepov 
pomoči. Med njimi so bili tudi boni, v prvem svežnju turistični boni (TB), 
katerih namen je bil odpraviti posledice epidemije v turizmu in izboljšati 
gospodarski položaj turističnih ponudnikov. Oseba je lahko bon uporabi-
la samo za plačilo turistične nastanitve (prenočitve), medtem ko so drugi 
sveženj bonov (BON21) sprejeli z namenom odprave posledic epidemije v 
gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Omenjeni boni so precej izboljšali 
turistično sliko v posameznih občinah. 

Občina Piran je že lani moč-
no vodila po številu unov-
čenih bonov in ta trend se 

nadaljuje tudi letos. Julija in avgusta 
so našteli 743.500 prenočitev, kar je 
osem odstotkov več kot lani in devet 
odstotkov več kot leta 2019, zasedeni 
pa so tudi jesenski meseci. Ugota-
vljajo, da so boni gotovo pripomogli 
k večji zasedenosti zmogljivosti, saj 
so gosti večinoma prebivalci Slove-
nije. Kot so pojasnili, so pred epide-
mijo domači gosti poleti ustvarili le 
četrtino vseh prenočitev na desti-
naciji, lani pa so se številke obrnile 
in domačih prenočitev je bilo kar 70 
odstotkov. 

Moravske Toplice so bile po unov-
čevanju turističnih bonov lani poleti 
tretja najbolj priljubljena destinacija 
v državi, lanska analiza pa je jeseni 
Moravske Toplice uvrstila na visoko 
peto mesto med vsemi slovenskimi 
destinacijami. V občini je bilo med 
19. junijem 2020 in 30. septembrom 
letos unovčenih kar 87.519 turi-
stičnih bonov v skupni vrednosti 
12.170.915,26 evra. Podatki veljajo 
za stare bone, saj podatkov o novih 
bonih po občinah še ni. 

Domači gostje odkrili dolenjske 
zidanice 

V občini Dobrovnik navajajo, da 
imajo malo prenočitvenih zmoglji-
vosti, saj jih obiščejo predvsem eno-
dnevni obiskovalci, ki sicer prenoču-
jejo v sosednjih termalnih občinah. 
Zato so bili bolj veseli letošnjih bo-

nov, ki so jih obiskovalci lahko unov-
čili tudi pri drugih dejavnostih (hrana, 
pustolovski park ipd.). 

Kot pravijo na Zavodu za turizem 
in šport Kamnik, je bilo po podat-
kih Fursa v letu 2020, od začetka 
unovčevanja (19. junija 2020) do 30. 
septembra 2020, v občini Kamnik 
unovčenih 20.267 bonov v skupni 
vrednosti 2.665.269,25 evra. Meni-
jo, da je bilo spodbujanje potrošnje 
na področju turizma dobrodošlo, 
čeprav iz podatkov izhaja, da sta se 
tako obisk kot tudi prenočevanje vi-
šala obratno sorazmerno z 
višino pomoči v bonih; le-
tošnja vrednost bonov je 
nižja od lanske, širša pa 
je tudi možnost njihovega 
unovčevanja. Iz tega tako 
težko razberejo, koliko so 
boni sami po sebi ljudi pri-
peljali v Kamnik.

V občini Novo mesto 
pravijo, da je bila večina 
gostov pred pandemijo 
tujcev (od 75 do 80 od-
stotkov), medtem ko se je 
v času pandemije razmerje 
obrnilo v korist domačih gostov, k 
temu pa so pomembno pripomogli 
boni. To so zaznali predvsem po-
nudniki nastanitev v zidanicah, saj 
pred pandemijo skoraj niso imeli 
domačih gostov, v času epidemije 
koronavirusa pa so tudi domači 
gostje odkrili dolenjske vinorodne 
gorice, možnosti aktivnosti v naravi, 
zidanice in nastanitve v njih. 

Nekaterim občinam boni niso 
pomagali 

Za koliko se je torej zaradi uvedbe 
bonov povečal obisk turistov v posa-
mezni občini? V občini Moravske Topli-
ce ugotavljajo, da se je obisk povečal 
predvsem v terminih, ki običajno niso 
bili zanimivi. Občina Dobrovnik je v 
prejšnjih letih imela veliko organizira-
nih skupin, ki so k njim prispele z av-
tobusi iz Slovenije, Madžarske, Avstrije 
in Hrvaške. V času koronavirusa je šte-
vilo tujih obiskovalcev precej upadlo, 
vendar jim je zaradi bonov uspelo pri-

dobiti več slovenskih obiskovalcev in 
ohranjati število gostov iz preteklih 
let. Boni pa niso veliko koristili občini 
Vrhnika, kjer imajo sestavo prenoči-
tev drugačno kot v večini turističnih 
krajev. Pri njih se ustavijo večinoma 
tuji prehodni gosti, tudi poslovneži, 
ki iščejo cenejšo prenočitev v okolici 
glavnega mesta. Navadno prihajajo k 
njim tudi zaključne skupine turistov, ki 

Avtorica: Urška Kužner

Moravske Toplice so 
bile po unovčevanju 

turističnih bonov lani 
poleti tretja najbolj 

priljubljena destinacija 
v državi.
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TURIZEM

Če prodajamo zeleno, postanimo resnično 
zeleni!

To, da rast turizma merimo v številu prihodov, prenočitev in de-
narja, ni v skladu s trajnostno usmeritvijo panoge, je pred nedavnim 
na Dnevih slovenskega turizma poudarila klimatologinja Lučka Kajfež 
Bogataj. Prepričana je, da bi morali postati resnično zeleni, če že 
naše destinacije prodajamo kot takšne. Poudarila je merila, kot so 
poraba energije na turistično prenočitev, poraba vode in količina 
zavržene hrane ter ogljični odtis turistov. Z upoštevanjem vsega tega 
bi lahko po njenem mnenju znižali stroške in povečali ugled. Pravi, 
da pri evalvaciji strategije turizma manjkajo podatki, ali smo postali 
bolj zeleni – ali smo med izvajanjem strategije naredili hotele bolj 
energetsko učinkovite, ali porabljajo manj vode, ali so zmanjšali 
količino odpadkov ter zamenjali energente za prijaznejše do okolja? 
Opozorila je tudi na to, da se mora turizem prilagajati podnebnim 
spremembam – tako bi na primer morala smučarska središča upošte-
vati, da zime ne bodo več dolge in snežene, pomisliti pa moramo tudi 
na vse pogostejše vremenske ujme, ki bi lahko v prihodnje ogrožale 
tudi življenja turistov.

Kot je poudarila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja 
Pak, je treba razmisliti, kakšen turizem želimo, kako hitro in kako daleč 
ga želimo razvijati. Dejala je, da uravnoteženi kazalniki trajnostnega tu-
rizma v ospredje postavljajo vse tri vidike trajnosti – okoljsko, družbeno 
in ekonomsko. Zato je nujno načrtovanje turističnega povpraševanja 
s ciljem uravnotežene rasti in desenzonalizacije, podjetja v turistični 
panogi pa morajo sprejemati ukrepe za razogljičenje panoge in stopiti 
na pot digitalne transformacije. 

Deležniki slovenskega turizma so se v preteklosti povsem po-
enotili glede smeri razvoja slovenskega turizma v zeleno, trajno-
stno in butično ponudbo, na katero lahko panoga računa kot temelj 
okrevanja. Tudi v pokoronskem obdobju trajnost ostaja osrednji 
poudarek, nadgrajeno zeleno ponudbo pa bo moral spremljati še 
digitalni napredek. A. Š.

prenočijo in se nato odpravijo naprej 
na dražje destinacije. Zaradi korona-
virusa so v letu 2020 ostali brez teh 
prenočitev, Slovencev je tradicionalno 
malo, pod 10 odstotkov. Upajo, da se 
izpad ne bo nadaljeval in da se bodo 
kmalu povrnili na število prenočitev 
pred letom 2020, nadejajo se vnovič-
nega prihoda tujcev. Boni so bili zanje 
sicer dobrodošel ukrep, a ne v tolikšni 
meri kot za občine, ki so izrazito turi-
stično usmerjene. 

V občini Piran težko ocenijo, za 
koliko se je povečal obisk zaradi bo-
nov, poletni meseci so namreč vedno 
zelo dobro zasedeni. Se je pa občutno 
spremenila sestava gostov. Veliko tuj-
cev se ni odločilo potovati v tujino, 
z boni pa so bili tudi Slovenci bolj 
motivirani počitnikovati doma.

Na Zavodu za turizem in šport Ka-
mnik menijo, da je bilo spodbujanje 
porabe na področju turizma dobrodoš-
lo. Po njihovem mnenju so najbolj pri-
dobili ponudniki namestitev, medtem 
ko so bile spremljajoče dejavnosti od-
rinjene na stranski tir. V Kamniku imajo 
številne rokodelce in druge turistične 
ponudnike, ki so bili močno odvisni od 
povpraševanja (tujih) turistov. Ti ponu-
dniki od lanskih bonov niso imeli niče-
sar, promet pa jim je občutno upadel. 
Nekaterim se je uspelo rešiti s spletno 
prodajo, drugim žal ne. 

V občini Novo mesto zaradi pande-
mije lani težko govorijo o občutnem 
povečanju obiska, če primerjajo po-
datke z letom pred pandemijo. Gle-
dano samo statistiko domačih turi-
stov je bilo v letu 2020 teh več za tri 
odstotke, kljub temu pa so našteli 35 
odstotkov manj domačih prenočitev 
kot v letu 2019. 

Znajti se bodo morali tudi brez 
pomoči države

Preverili smo tudi, kako bodo ob-
čine skrbele za turizem brez spod-
bud države. Občina Moravske Topli-
ce v ospredje postavlja nastanitvene 
zmogljivosti ter razgibano pokrajino, 
rekreacijo, širokosrčnost domačinov 
in dobro hrano. Neokrnjena narava, 

tišina in mir so prednosti te destina-
cije. Pripravljajo pa tudi novo digita-
lizirano doživetje s področja nepre-
mične kulturne dediščine na primeru 
romanske rotunde v Selu. 

Pri prihodih in prenočitvah doma-
čih turistov po besedah Zavoda Ka-
mnik še vedno niso ujeli lanskega ozi-
roma preteklih let, vendar verjamejo, 
da bodo v kratkem tudi te vrednosti 
dosegli in presegli. Veliko delajo na 
promociji manj znanih krajev v obči-
ni – tako so se na primer tematske 
znamke, ki jih izdajajo, pokazale kot 
velik uspeh, z znamkami pa želijo 
Sloveniji in širše predstaviti tudi ne-
koliko bolj skrite kotičke občine. Za 
večjo prepoznavnost in boljše sode-
lovanje s sosednjimi občinami prip-
ravljajo posodobitev vsebin, vezanih 
na Kamnik, na katere usmerja Turizem 
Ljubljana, in kamor bodo dodali nove 
znamenitosti in nove ponudnike.

V občini Novo mesto ugotavljajo, 
da se delež med domačimi in tuji-
mi gosti počasi vrača na čas pred 
obdobjem epidemije koronavirusa, 
so se pa letos naučili, da bo treba 
še več pozornosti namenjati priva-

bljanju slovenskega gosta. Da bodo 
kot destinacija še naprej zanimivi 
za goste, bodo razvijali atraktivne 
turistične produkte, nadgrajevali 
turistično infrastrukturo ter izvajali 
marketinške aktivnosti. Pri obliko-
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Nova pridobitev Občine Ljubno
Občina Ljubno je 29. septembra slavnostno odprla vrata novega Kulturno Poslovnega Centra 
Ljubno. S tem nazivom je poimenovan prenovljen kompleks stavb Zadružnega doma Ljubno 
ter Kulturnega doma Ljubno in Kongresnega Centra KLS.

Prenovljena dvorana Kulturnega 
doma Ljubno in Kongresnega centra 
KLS sprejme do 171 obiskovalcev. So-
dobno urejena omogoča izvedbo kako-
vostnih kulturnih, poslovnih in drugih 
prireditev.

V Zadružnem domu je odslej Knjižni-
ca Ljubno z edinstvenim domoznanskim 

kotičkom z bogato zbirko knjig, ki jo je 
občini Ljubno podaril pokojni Peter Bre-
znik. Poleg knjig je občini podaril tudi 
zbirko več kot 1000 etnoloških predme-
tov, ki pričajo o bivanjski kulturi, obi-
čajih in razvedrilu prebivalcev Zgornje 
savinjske doline v zadnjih 200 letih.

Etnološka zbirka bo v obliki začasnih 
tematskih razstav urejena v mansar-
dnih prostorih Zadružnega doma, kjer 
domujeta že dve drugi zbirki:

- interaktivna flosarska zbir-
ka, ki nas popelje v teme o življenju in 
liku splavarja, njegovi noši in opremi, 
o vsakdanjiku na splavu in življenju 
doma, trgovini z lesom in o zaslužku, 
ki ga je to delo prinašalo;

- zbirka Ljubenskih cvetnone-
deljskih potic ali butaric, katerih izde-
lovanje je vpisano v register nesnovne 

dediščine Slovenije in prepoznano kot 
mojstrovina državnega pomena.

Že drugi teden po otvoritvi je pre-
novljena dvorana gostila tri poslovne 
dogodke, skupaj z muzejskima zbirka-
ma pa več kot 15 skupin obiskovalcev 
– nekaj manj kot 600 obiskovalcev, od 
tega skoraj 300 osnovnošolskih otrok.
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Med TOP 100 trajnostnimi zgodbami tudi sedem slovenskih destinacij
Na seznam 100 najboljših traj-

nostnih destinacijskih zgodb (Top 
100 Destination Sustainability 
Stories) organizacije Green Desti-
nations se je uvrstilo tudi sedem 
slovenskih destinacij. Lestvica, 
ki so jo objavili v okviru spletne 
konference Global Green Destinati-
ons Days, na podlagi zgodb razvoja 
odgovornega turizma opozarja na 
najbolj trajnostne destinacije na 
svetu.

Pripravljavce lestvice so v Slo-
veniji z dobrimi primeri uvajanja 
trajnostnih praks prepričali Bohinj 
s spodbujanjem trajnostne mobil-
nosti, Logarska dolina – Solčavsko 
s prizadevanjem za krajše nabavne 
verige in promocijo lokalne hra-
ne, Rogla-Pohorje s strateškim 
vodenjem združene destinacije 
štirih občin, Ljubljana s projektom 
združevanja kulinarike in kultu-
re KulKul trenutek, Miren Kras s 
projektom promocije kulinarične 

dediščine špargljev, dolina Soče 
s strategijo okrevanja turizma po 
epidemiji covida-19 in Ajdovščina 
s spletno tržnico lokalnih proizvo-
dov Tržnica na borjaču.

Kot so pojasnili v Slovenski tu-
ristični organizaciji (STO), zgodbe 
omenjenih destinacij lahko služijo 
kot navdih drugim, s svojim delom 
in pristopi pa ustvarjajo kakovo-
stno okolje za lokalne prebivalce 
in hkrati atraktivno izkušnjo za 
obiskovalce.

Na omenjeni konferenci je ime-
la pomembno vlogo tudi Slovenija, 
ki je vodila dan, posvečen zmanj-
ševanju vpliva turizma na planet, 
kar je našo državo v mednarodni 
skupnosti znova izpostavilo kot 
eno vodilnih destinacij na področ- 
ju razvoja odgovornega turizma. 
STO je med drugim opozorila tudi 
na nadgradnjo Zelene sheme slo-
venskega turizma z orodji, ki bodo 
pripomogla k zmanjševanju vpliva 

turizma na okolje. Poudarili so, da 
bo med prvimi projekt za zmanjša-
nje količine plastike za enkratno 
uporabo v turistični dejavnosti.

Zelena shema slovenskega tu-
rizma (ZSST) je nacionalni pro-
gram in certifikacijska shema, ki 
pod krovno znamko SLOVENIA 
GREEN združuje vsa prizadevanja 
za trajnostni razvoj turizma v Slo-
veniji, destinacijam in ponudni-
kom ponuja konkretna orodja za 
oceno in izboljšanje trajnostnega 
delovanja, skozi znamko Slovenia 
Green to zeleno delovanje tudi 
promovira. Omenjena shema tudi 
letos pridobiva nove člane. V njej 
je 59 slovenskih destinacij, znak 
Slovenia Green pa nosi tudi 88 
ponudnikov nastanitev, štirje 
parki, osem turističnih agencij, 
šest turističnih znamenitosti, eno 
naravno kopališče in 30 restavra-
cij oziroma gostinskih ponudni-
kov. A. Š.

vanju novih doživetij se bodo po-
skušali usmeriti v personalizirana, 
butična doživetja oziroma doživetja, 
povezana z naravo, v tako imenovane 
outdoor produkte. 

Zadovoljni z odločitvijo o uvedbi 
bonov

V občini Moravske Toplice so z od-
ločitvijo države, da uvede turistične 
bone, zelo zadovoljni. Iz občine Do-
brovnik sporočajo, da so bili boni go-
tovo v veliko pomoč turističnim desti-
nacijam in ponudnikom, pozdravljajo 
predvsem letošnje bone, ki jih je bilo 
mogoče uporabiti tudi za druge na-
mene, ne samo prenočitve. Predlaga-
jo, da bi zaposleni del regresa lahko 
prejeli v obliki letošnjih bonov, ki bi 
se uporabili za različne storitve, ne 
samo prenočitev. 

Mnenje Zavoda za turizem in šport 
Kamnik je, da bi se država morala v 

reševanje celotnega gospodarstva 
vključiti z nižanjem stopenj obdavčit-
ve, kar bi spodbudilo porabo in pod-
jetjem dalo več manevrskega pros-
tora, tega zdaj nimajo. Občine same 
imajo komaj kaj možnosti spodbuja-
nja razvoja podjetništva, zato prosijo 
državo, naj pri tem priskoči na pomoč.

V občini Piran si želijo, da ob mo-
rebitnem poslabšanju razmer ne bi 
prišlo do vnovičnega zaprtja gospo-
darstva, na Vrhniki pa si želijo, da bi 
država pomagala pri odpravi oziroma 
sproščanju izpolnjevanja pogojev PCT 
in s tem omogočila prihod večjega 
števila tujih turistov. 

Sodelujte 
z nami! 
Pridružite se vodilnemu švedskemu proizvajalcu 
visokokakovostne prehrane za hišne ljubljenčke 
z dostavo na dom.

Husse uspešno posluje že od leta 1987 in je danes preko franšiz in distributerjev prisoten že 
v več kot 50 državah po svetu. 
Na področju prodaje in dostave prehrane po Sloveniji vabimo k sodelovanju nove sodelavce. 

Za več informacij nas pokličite na 041 505 092, ali nam pišite na tomaz.cepon@husse.si.

Husse Slovenija, 
Dašis d.o.o., 
Gorenjesavska 13b, 4000 Kranj www.husse.si
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Emisije CO2: 324−127 g/km. Kombinirana poraba goriva: 12,4−4,8 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 6d. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. *Višina Podjetniškega bonusa je odvisna od 
modela vozila. Podjetniški bonus za model Transporter 6.1 do 4.350 EUR, za model Crafter do 2.500 EUR, za model Caddy do 2.290 EUR. **Bon 
za financiranje v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV. Leasingojemalec je opravičen do bonusa v obliki 
znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z vključenim DDV in brezplačne letne vinjete v primeru sklenitve pogodbe o finančnem 
ali operativnem leasingu ali kreditu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in hkratno sklenitvijo kasko in 
obveznega zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: 
Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.) pod pogoji 
akcije VWGVBONVIN_2021. Več na www.porscheleasing.si. Ponudba velja do 31.12.2021.

www.vw-gospodarska.si

Za vse, ki gradijo 
prihodnost
Z Gospodarskimi vozili Volkswagen boste kos prav vsaki nalogi. 
Transporter 6.1 uresničuje svoje poslanstvo in najbolje opravi 
delo za vas. V prostornem in zmogljivem Crafterju boste zlahka 
prevažali še tako velik tovor. Samozavestni Caddy pa je v svoji novi 
podobi še bolj prilagodljiv, napreden in pripravljen na vse. 

Izberite najboljše zase. Preverite ugodno ponudbo Volkswagen 
Gospodarskih vozil na vw-gospodarska.si

Podjetniški bonus  
do 4.350 EUR*

Bon za financiranje 
1.000 EUR**

+ Letna vinjeta**
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