Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 13. 1. 2019
Število objav: 1
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska dejavnost, ...: 0
Inženirska zbornica ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Zbor za oživitev ... ZORG: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon o ... načrtovanju: 0
Zakon o ... arhitektih: 0
Inženir geodezije: 0
Odgovorni geodet: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih zemljišč: 0
200 let ... Slovenskem: 0

Naslov

Pečečniku končno dati dovoljenje, da obnovi podrtijo

Zaporedna št.
1

Medij; Doseg

Nedeljske novice; 102.000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 1. 2019

Stran v zbirki:
4

Avtor

D. V.

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Stran: 7

Površina: 333 cm2

...prostor vložil zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. To pomeni, da se ne umika iz projekta, ampak
gre za postopek po novi, prenovljeni gradbeni zakonodaji. Pečečnikov sveti sedež med Vodovodno, Drenikovo in
Dunajsko bi, ko bi dobil končno podobo, bržčas izstopal in bi bil edinstven dosežek. To bi bil prvi...
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Sobota

Država: Slovenija

Kazalo

Doseg: 102.000
Stran: 7
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Površina: 333 cm2
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Da

je s športnimi

objekti

hudič, kot bi rekli nekateri, je pravzaprav splošna

res-

izjavo o umiku svoje vloge iz
Potem ko je na Agencijo RS za okolje podal
okoljevarstvenega soglasja za gradnjo Bežigrajskega šporpostopka
pridobitve

nica.

parka (BŠP), je investitor Joe Pečečnik pri ministrstvu za okolje in prosTo pomeni,
da
vložil zahtevo za izdajo integralnega
gradbenega dovoljenja.
gre za postopek
po novi, prenovljeni
se ne umika iz projekta,
ampak
gradbeni
zakonodaji. Pečečnikov sveti sedež med Vodovodno, Drenikovo in Dunajsko
bi, ko bi dobil končno podobo, bržčas izstopal in bi bil edinstven dosežek.
po drugi svetovni vojni, ki bi ga zgradili
To bi bil prvi velik projekt
z
zasebnim denarjem. Pa čeprav sta med ustanovitelji podjetja BŠP, d. o. o., tudi
državna družbenika OKS (13 odstotkov) in MO Ljubljana (28 odstotkov), sicer
družbene ureditve iz socializma v kapitalizem
ozibolj kot posledica tranzicije
roma delitve družbenega
kot pa logične poslovne
simbioze med
premoženja
zainteresiranimi partnerji.
Med velike projekte z oznako nacionalni spada
tnega
tor

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nordijski

center

v Planici, ki še zlepa

ni tako izkoriščen, kot naj bi bil. Ljudski

v Mariboru še čaka na obnovo zadnje četrtine oziroma na gradbeni poseg
na zahodni tribuni, ki je, seveda, edinstvena zaradi spomeniško
zaščitenega
vrt

Stožice so posebno poglavje. Krojači športne infrastrukture v samostojni
državi so v resnih težavah. V obdobju debelih krav niso izpeljali niti enega velikega samostojnega
državnega projekta, z izjemo manjših butičnih izdelkov
z lepotnimi
napakami na lokalni ravni, med njimi večino s pomočjo javno-zasebnega partnerstva
ali z evropskimi
sredstvi. Pa še te bi prešteli na prste ene
roke. Sodelujoči v naši tokratni spletni anketi menijo, da bi morali Pečečniku
»končno dati dovoljenje,
da podrtijo obnovi«. Nič manj pa ni zanimiv odziv sošportnih
delujočih, da je vsaj v glavnem mestu države premalo
objektov. D. V.
loka.
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