Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 8. 6. 2020
Število objav: 5
Internet: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 2
Inženirski dan: 0
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Naslov

Koronavirus omejil naložbe nemških podjetij

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 7. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investicij odločilo 44 odstotkov sodelujočih (aprila 38 odstotkov), da sploh ne bo vlagalo, pa jih je odgovorilo 20
odstotkov (aprila 19 odstotkov). V gradbeništvu je optimizma nekoliko več. Da bodo vlagali pozneje, se je odločilo 30
odstotkov vprašanih (aprila 31 odstotkov), 15 odstotkov sodelujočih podjetij pa zaradi...

Naslov

SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve

Medij

Racunalniske-novice.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje
električne energije V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji
za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o
stalnem...

Naslov

Barva, čopič in... packarija v Trnovskem gozdu!

Medij

Pzs.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 6. 2020

Avtor

Mateja Pate

Teme

Gradbeni zakon

...planinskih poti. Obstajajo npr. razne tematske in druge pohodne poti, ki nimajo v ozadju nikakršnega predpisa, razen
v definiciji enostavnih objektov gradbenega zakona. Zakon o planinskih poteh obravnava le planinske poti, planinske
obhodnice - vključno z evropskimi pešpotmi, te naj bi tudi zaščitil z registracijo; dodatno...

Naslov

Občine, ki ne uporabljajo plastike za enkratno uporabo

Medij

Spodnjepodravje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 6. 2020

Avtor

M. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...števila izdelkov za vsakdanjo rabo. Plastika se tako potrebuje skoraj povsod, tako v trgovini za distribucijo proizvodov
– za embalažo in transport, v gradbeništvu, v tekstilni industriji, v avtomobilski industriji, za medicinske pripomočke, za
električno in elektronsko opremo ter v kmetijstvu. K vse večji količini...

Naslov

Ankaran in sprejemanje OPN

Medij

Obalaplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 6. 2020

Avtor

Petra Mežnarc

Teme

Gradbena parcela

...bi postala zelene površine. Veliko je oškodovancev, ki so zemljišče plačali po ceni, ki velja za gradbene parcele,
sedaj pa se jim po njihovim besedah to razvrednoti. Poznamo primer, kjer je nekdo plačal 90.000 evrov za gradbeno
parcelo, sedaj pa bi jo občina želela spremeniti v zeleno površino. Mermolja je na to odgovoril, da je za...
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Koronavirus omejil naložbe nemških podjetij
Pandemija covida-19 vpliva tudi na naložbeno dejavnost nemških podjetij. Polovica jih je naložbene projekte prestavila v
prihodnost, 28 odstotkov pa jih je povsem preklicalo, je pokazala raziskava münchenskega inštituta za gospodarske
raziskave Ifo. "To so zaskrbljujoči podatki za dolgoročni razvoj gospodarstva," so opozorili v Ifu.
Naložbe so najbolj omejila proizvodna podjetja. Da so projekte prestavili v prihodnost, je maja odgovorilo 64 odstotkov
vprašanih, kar je osem odstotnih točk več kot aprila. Projekte je povsem preklicalo 32 odstotkov vprašanih (aprila 25
odstotkov), so ta teden sporočili iz Ifa.
V storitvenih dejavnostih je naložbene projekte zamaknilo 45 odstotkov vprašanih (aprila 44 odstotkov), preklicalo pa jih
je 28 odstotkov (aprila 22 odstotkov).
V trgovini se je za preložitev investicij odločilo 44 odstotkov sodelujočih (aprila 38 odstotkov), da sploh ne bo vlagalo, pa
jih je odgovorilo 20 odstotkov (aprila 19 odstotkov).
V gradbeništvu je optimizma nekoliko več. Da bodo vlagali pozneje, se je odločilo 30 odstotkov vprašanih (aprila 31
odstotkov), 15 odstotkov sodelujočih podjetij pa zaradi posledic pandemije sploh ne načrtuje naložb (aprila 13 odstotkov).

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

Skupno je prestavitev naložb v prihodnost maja napovedalo 50 odstotkov podjetij (aprila 46 odstotkov), povsem preklicalo
pa jih je 28 odstotkov (aprila 22 odstotkov).
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SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve
Razpoložljivi termini

1.

Kdaj?

Čas trajanja

Cena v € z DDV

Vrsta izobraževanja

12.06.2020 do 12.06.2020

1 dan

243.00 €

Seminar

0

Opombe

Natisni besedilo

Velikost pisave

A

A

Nove Uredbe, Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijsko omrežje električne energije
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem
seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev.
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z
električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) sta že v polni veljavi. Zadnja sprememba Uredbe in tudi določila v Energetskem
zakonu sta določila definicije za vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije:
V primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo
stavbe;
V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne potrebe preko
dveh ali več merilnih mest
Samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, ki so na distribucijsko omrežje
priključeni znotraj iste transformatorske postaje in se povežejo v skupnost, z namenom pridobivanja in koriščenja električne
energije, proizvedene v lastni napravi za samooskrbo.

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

Pa tudi samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, ... z električno energijo iz obnovljivih virov. Na tak način
bodo koristi sistema samooskrbe lahko deležni tudi tisti, ki do sedaj niso mogli biti.
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Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti:
kdo se po novi uredbi lahko samooskrbuje,
kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
priključevanja in obratovanja elektrarn,
na kakšen način se bo obračunavala proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe in kaj skupnost OVE,
kako lahko svojo električno energijo pridobivajo poslovni objekti, večji odjemalci, …
kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo,
predlog novih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter osnutek Navodil za
priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
novi tehnični smernici s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah in zaščiti stavb pred delovanjem strele v
povezavi s samooskrbo z električno energijo.
Več informacij in možnost prijave na povezavi.
Predavatelja
Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el.,
je bila zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je bila kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive
vire energije odgovorna za politiko na tem področju. Od julija 2018 je prokuristka v družinskem podjetju A-SOL energija d.o.o., katere
osnovna dejavnost je montaža fotonapetostnih naprav za samooskrbo z električno energijo, tako za posameznike kot za večje
poslovne subjekte. Aktivno je sodelovala pri sprejemanju Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije na evropski ravni in njeni
implementaciji v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove
proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids
Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost. Izkušnje ima tudi s področja varnosti električnih proizvodov, saj je bila
vodja delovne skupine za nadzor na Tržnem inšpektoratu RS. V času od leta 2011 je objavila več strokovnih člankov v zvezi z
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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!

zakonodajo, standardizacijo in fotonapetostno tehnologijo, aktivno pa je sodelovala tudi s slovensko prevajalsko službo Evropskega
parlamenta pri uvajanju novih terminov s slovenski jezik.
mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,
prokurist podjetja E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na
področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri
vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne
opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC
SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno
sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do
danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske
gradnje ter električne mobilnosti. Je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za
električna vozila.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE) in član regijskega odbora pisarne IZS v Mariboru.
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Barva, čopič in ... packarija v Trnovskem gozdu!
Planinska kultura | Poti |
Odbor za založništvo in informiranje | Komisija za planinske poti |
Objavil(a): Matej Ogorevc
Kar nekaj časa je že minilo, od kar sem se z Velikega Golaka nazadnje zazrla v šklapatorne
(skalnate kotanje, vrtače) Trnovskega gozda in s pogledom pobožala Deželo tam spodaj … Po
nekaj metrih sem obstala kot vkopana.

V topli poznopopoldanski svetlobi sem po nedavno zapadlem snegu prikorakala do grebena, od koder se odpre pogled na Julijce.
Za trenutek sem prisluhnila tišini, ki je bila tako gosta, da bi jo lahko z nožem rezal, potem pa malce pomislila, kje bom
nadaljevala pohod. Na levo, proti Srednjemu in Malemu Golaku, sem zavila že prejšnji teden, torej pojdimo tokrat na desno. Kar
nekaj časa je že minilo, od kar sem se z Velikega Golaka nazadnje zazrla v šklapatorne (skalnate kotanje, vrtače) Trnovskega
gozda in s pogledom pobožala Deželo tam spodaj ... Po nekaj metrih sem obstala kot vkopana. Na svetlo sivi skali se je bohotil
velik rdeč obroč, ki je bil od daleč videti kot Knafelčeva markacija. Kaj za vraga ...?! V nejeveri sem korakala naprej, a bliže kot
sem bila vrhu, bolj se je zaprepadenost razraščala v jezo.
Pot s Staniša na Veliki Golak po besedah Dušana Brusa, domačina s Predmeje in markacista pri PD Ajdovščina, nikoli ni bila
označena. Po novem v spodnjem delu steze dvome ob nekaj razpotjih prežene rdeča črta na skalah. Vršni del poti pa je »junak z
barvo in čopičem« dobesedno iznakazil. Od sedelca, kjer se steza dotakne Slovenske planinske poti, ki pripelje z Vojskega in se
nadaljuje proti Malemu Golaku, pa do vrha Velikega Golaka sem bila priča posledicam nedoumljivega pleskarskega izražanja
nekoga, ki je samovoljno označil stezo na območju naravnega rezervata Golaki in Smrekova draga. S kakšnim motivom? Ne
glede na to, ali je to storil iz objestnosti, nevednosti ali bog ne daj žlehtnobe, gre za zgovoren primer, kaj nam v gorah ne sme
pasti na pamet. Zato je nastal ta zapis, podkrepljen s slikovnim gradivom. Če bi kdo rad s čopičem nanašal barvo na skale in
drevesa, zidove in plotove, se lahko pridruži markacistom v planinskih društvih. Dušan Brus pravi, do bodo pomoči pri
označevanju poti zelo veseli, a le, če bo risanje markacij pod njihovim nadzorstvom. »Markacisti imamo že z vzdrževanjem
obstoječih planinskih poti veliko dela. Takšno divje markiranje za nas pomeni dodatno delo, saj bomo morali oznake odstraniti.«

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

Za nekaj pojasnil v zvezi z označevanjem planinskih poti pa smo se obrnili na Bogdana Seligerja, načelnika Komisije za
planinske poti Planinske zveze Slovenije.
Katere poti se lahko markirajo?
Imamo Zakon o planinskih poteh (ZPlanP), ki govori o planinskih poteh in načinih označevanja. To pomeni, da lahko nosijo
predpisane oznake iz omenjenega zakona le registrirane planinske poti. Vprašanje je zastavljeno preširoko, izven okvirov
planinskih poti, ki so skrb PZS in planinskih društev - skrbnikov planinskih poti. Obstajajo npr. razne tematske in druge pohodne
poti, ki nimajo v ozadju nikakršnega predpisa, razen v definiciji enostavnih objektov gradbenega zakona. Zakon o planinskih
poteh obravnava le planinske poti, planinske obhodnice - vključno z evropskimi pešpotmi, te naj bi tudi zaščitil z registracijo;
dodatno pa imamo tudi zaščiteno Knafelčevo markacijo kot blagovno znamko in ve se, kdo in v kakšne namene lahko to
markacijo uporablja.
Kdo lahko markira planinske poti?
Vsaka registrirana planinska pot ima skrbnika, ki mora vzdrževati planinske poti tako, kot zahteva ZPlanP, tako tudi učimo na
usposabljanjih za markaciste. Skrbnik mora zagotoviti, da je mreža planinskih poti, za katere je zadolžen, primerno prehodna in
označena (markirana).
Kaj storiti v primeru, če na terenu naletimo na divje markiranje?
Postopke, in kdo lahko uradno postopa, se da razbrati iz omenjenega ZPlanP. Planinsko društvo - skrbnik planinskih poti na
svojem območju - lahko le opozori pristojni inšpekcijski organ, tudi zato, da zaščiti sebe.
Kaj storiti z oznakami, ki nastanejo na tak način?
Planinsko društvo, ki je skrbnik, mora le zagotoviti, da so planinske poti nedvoumno označene. Če je nekdo naredil odcep
neregistrirane poti od planinske poti in pri tem uporabil označevanje, ki je predpisano za planinske poti, mora skrbnik odstraniti
oznake, ki bi planinca lahko zavedle, da bi skrenil z registrirane planinske poti, najmanj v vidnem delu okoli planinske poti.
Morda veste, kako pogosti so primeri divjega markiranja?
Po dostopnih informacijah se občasno zgodi, da se pojavijo neregularne poti, ki so označene z oznakami za planinske poti. Pred
leti nas je na en primer opozorila gozdarska inšpekcija, na drugega pa GRZS. Zgodi se tudi, da skrbniki sami delajo prestavitve
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ali nove planinske poti, ki jih ne izvedejo pravilno po predpisanih postopkih; včasih je vzrok lahko tudi zamenjava generacij v
društvu, pri čemer kljub vsej razpoložljivi tehniki ni bil opravljen prenos zatečenega stanja.
So predvidene kakšne sankcije za samovoljno označevanje poti?
Sankcije so predvidene v omenjenem ZPlanP. Tiste, ki samovoljno markirajo z oznakami za planinske poti, redko odkrijemo, to je
kot iskanje igle v kopici sena. Običajno se nekje pojavi nekaj, kar ni prav, storilca je težko izslediti, zato ostane le to, da mora
skrbnik planinskih poti tistega področja odstraniti oznake. Lahko se včasih koga najde, ko se pohvali, kako je markiral poti.
Skrbnik ima že z zadostitvami zahtevam ZPlanP (pravilnim urejanjem planinskih poti, sanacijo bližnjic - kar je običajno Sizifovo
delo - ipd.) več kot dovolj dela.
V katero kategorijo označevanja poti sodi postavljanje kamnitih možicev?
Postavljanje kamnitih možicev je eden od prvotnih načinov označevanja, omenjeni ZPlanP jih ne predvideva, zato ne sodijo med
načine označevanja planinskih poti. Najdemo jih seveda tudi na planinskih poteh, postavijo jih pohodniki zato, ker je kamenje v
bližini ali pa ker skrbnik ne opravlja svoje naloge tako, kot bi jo moral.
Ob ponovnem obisku v začetku maja so bile markacije že prekrite s sivo barvo.

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

Prispevek, objavljen v majski številki Planinskega vestnika, je pripravila Mateja Pate.
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Občine, ki ne uporabljajo plastike za enkratno uporabo
7. junija, 2020

Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru svoje
redne letne skupščine slavnostno podelila plakete občinam brez plastike za enkratno
uporabo na dogodkih.
Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Aleksander Jevšek je z MOP novembra lani
podpisal sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih

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

občinah.

Dogovor o omejitvi rabe plastike. Foto: Twitter
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Katere občine so pristopile k dogovoru “Brez plastike”
K dogovoru, ki je prostovoljen lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti
organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi
plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni
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pribor).

“SKUPNOST OBČIN IN VSAKA POSAMIČNA OBČINA, KI JE
PRISTOPILA K PODPISU SPORAZUMA ZAVEDA
PROBLEMATIKE VZTRAJNEGA PORASTA NASTAJANJA
PLASTIČNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA PLASTIČNIH
ODPADKOV V OKOLJE IN NEGATIVNEGA VPLIVA NA
OKOLJE, ZDRAVJE IN GOSPODARSTVO. PRIZADEVANJE ZA
ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA S PLASTIKO JE POZIV K
UKREPANJU, DA SE ZDRUŽIMO V BOJU PROTI ENEMU OD
VELIKIH OKOLJSKIH IZZIVOV NAŠEGA ČASA. VSAK IZMED
NAS JE POVABLJEN K RAZMISLEKU, KAKO SPREMENITI
SVOJE VSAKDANJE NAVADE, DA BI ZMANJŠALI TEŽKO
BREME ONESNAŽEVANJA S PLASTIKO ZA OKOLJE,
PROSTOŽIVEČE ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE – IN
SVOJE LASTNO ZDRAVJE. ČEPRAV IMA PLASTIKA VELIKO
KORISTNIH NAČINOV UPORABE, SE PREVEČ ZANAŠAMO
NA NJENO RABO ZA IZDELKE ZA ENKRATNO UPORABO, IN
TO S HUDIMI POSLEDICAMI ZA OKOLJE. 48 OBČIN, KI SO
PRISTOPILE K SPORAZUMU, SE TEGA ŽE ZAVEDA IN S
SVOJIMI DEJANJI POZITIVNO VPLIVA NA OKOLJE, ZDRAVJE
IN GOSPODARSTVO,” JE OB PODELITVI PRIZNANJ
POUDARILA PREDSTAVNICA MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN
PROSTOR MAG. TANJA BOLTE.
Med občinami Spodnjega Podravja so k dogovoru pristopile naslednje občine:
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Križevci
Ljutomer
Juršinci
Destrnik
Markovci
Majšperk
Plastike je preveč
Po nekaterih ocenah se v svetovnem merilu vsako minuto proda milijon plastičnih
steklenic s pijačami, vsako leto se uporabi okoli 500 milijard plastičnih vrečk za enkratno
uporabo, itd.

GLEDANO V CELOTI SE SKORAJ POLOVICA PROIZVEDENIH
PLASTIČNIH MATERIALOV UPORABI ZA IZDELKE ZA
ENKRATNO UPORABO.
Svetovna proizvodnja plastike se je povečala za dvajsetkrat od šestdesetih let prejšnjega
stoletja. V naslednjih dvajsetih letih naj bi se še podvojila. V svetovnem merilu skoraj
tretjina zavržene odpadne plastične embalaže ne vstopi v sistem zbiranja odpadkov, kar
pomeni, da odpadna plastika konča v okolju.
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Vsako leto v oceane zaide do 13 milijonov ton odpadne
plastike, kjer duši koralne grebene in ogroža morske
živalske in rastlinske vrste. Plastični odpadki, ki končajo v
oceanih, lahko v enem samem letu tudi do štirikrat
obkrožijo Zemljo in lahko razpadajo tudi več sto let.
Zadnjih nekaj let se krepi tudi zavedanje, da je prisotnost
odpadkov v svetovnih morjih velika grožnja, saj po

Minister Vizjak o problematiki plastike.

nekaterih ocenah odpadki iz plastičnih materialov

Foto: Twitter

predstavljajo med 60 in 90% vseh odpadkov v oceanih in
na obalah po vsem svetu. Ocena je, da 80 % plastičnih odpadkov v morjih izhaja iz
kopnega, kot posledica slabega ravnanja/gospodarjenja s plastiko na kopnem.

11

07.06.2020

Spodnjepodravje.si

Nedelja, 11:34

Država: Slovenija

Kazalo

4/5

https://spodnjepodravje.si/obcine-ki-ne-uporabljaj...

V EU vsako leto v okolju konča 75 000 do 300 000 ton mikroplastike. Velika količina
mikroplastike je posledica drobljenja večjih kosov plastičnih odpadkov, znatne količine pa
pridejo v okolje tudi neposredno, zaradi česar jim je veliko težje slediti in preprečevati
njihovo nastajanje.
Osnovni vzroki za povečevanje količine odpadkov iz plastike in njihovo širjenje v
morskem okolju so povezani z vrednostno verigo in trgom plastike ter ravnanjem
posameznikov in družbenimi trendi.

ZARADI PLASTIČNOSTI, TRPEŽNOSTI IN INERTNOSTI,
PREDVSEM PA NIZKE CENE PROIZVODNJE PLASTIKA
UPORABLJA ZA IZDELAVO VELIKEGA ŠTEVILA IZDELKOV ZA
VSAKDANJO RABO.
Plastika se tako potrebuje skoraj povsod, tako v trgovini za distribucijo proizvodov – za
embalažo in transport, v gradbeništvu, v tekstilni industriji, v avtomobilski industriji, za
medicinske pripomočke, za električno in elektronsko opremo ter v kmetijstvu.
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K VSE VEČJI KOLIČINI PLASTIČNIH ODPADKOV PRIPOMORE
VSE VEČJA POTROŠNJA PLASTIKE ZA „ENKRATNO
UPORABO“.
Plastika se proizvaja skoraj izključno iz nafte in za njeno proizvodnjo se uporabi približno
8 % svetovne proizvodnje nafte, in sicer 4 % za proizvodnjo plastike kot surovine, 3 – 4
% za energijo pri proizvodnji plastike.
Občine brez plastike za enkratno uporabo na dogodkih
Vir: gov.si
Preberite še:
Želite biti redno obveščeni o novostih

Nepovratna sredstva za ohranjanje

v vaši občini? Všečkajte FB stran:
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in razvoj podeželja in kmetijstva v
MO…

Ko uporabljamo Google,
onesnažujemo okolje!!! – 5. MAREC
– SVETOVNI DAN VARČEVANJA Z
ENERGIJO

Še en razlog zakaj ostati doma –
velika onesnaženost zraka

Se bo v nevarni laguni Šturmovci
vendarle kaj premaknilo
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Ankaran in sprejemanje OPN
7. junija, 2020
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Sprejemanje občinskih prostorskih načrtov je vedno občutljiva zadeva. Predvsem zaradi
tega, ker je izjemno težko upoštevati vse želje in se hkrati držati trajnostnih smernic
občine. Tudi Občina Ankaran se je lotila tega podviga.
24.4. 2020 je Občina Ankaran pripravljen predlog OPN posredovala Ministrstvu za okolje in
prostor (MOP). Po objavi OPN na spletni strani ministrstva pa je Občina podala vlogo še 22
nosilcem urejanja prostora za izdajo drugega mnenja in vlogo MOP, da presodi o
sprejemljivosti OPN na okolje.

Največje jabolko spora so zemljišča, ki so bila stavbna, po novem OPN-ju pa bi postala
zelene površine. Veliko je oškodovancev, ki so zemljišče plačali po ceni, ki velja za
gradbene parcele, sedaj pa se jim po njihovim besedah to razvrednoti. Poznamo primer,
kjer je nekdo plačal 90.000 evrov za gradbeno parcelo, sedaj pa bi jo občina želela
spremeniti v zeleno površino. Mermolja je na to odgovoril, da je za vse tovrstne spremembe
občina pripravila strokovne podlage, ki utemeljujejo, zakaj je ta sprememba
predlagana. »Potrebno je vedeti, da na teh stavbnih zemljiščih še ni pravice graditi. Res so
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opredeljene kot stavbna zemljišča, ampak za večino njih velja, da je potrebno sprejeti še
prostorski izvedbeni akt, ki šele določa neko gradnjo,« je izpostavil in dodal, da je Občina
Ankaran imela nesorazmerno veliko stavbnih zemljišč.

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

Zanimalo nas je tudi, ali bodo tisti, ki so pri novem OPN-ju oškodovani, dobili
odškodnino.
Kot na primer oseba, ki je za 90.000 evrov kupila gradbeno parcelo, ki jo občina spreminja v
zelene površine. »Mi smo že na javni obravnavi povedali, da so v zvezi s tem naša vrata
odprta. Občina se je seveda pripravljena z lastniki pogovarjati, kako problem rešiti,« je
povedal Iztok Mermolja. Ob tem je dodal, da bo potrebno pogledati zgodovino, ali je lastnik
kupil kmetijsko zemljišče in mu je potem prostorski akt spremenil namensko rabo v stavbno
in je s tem pridobil vrednost ali je nekdo res kupil zemljišče kot stavbno in je sedaj
oškodovan. Občani in tudi večji investitorji, ki so lastniki parcel, se obračajo na njih in se z
njimi dogovarjajo o rešitvi. Z nekaterimi so se že dogovorili, ali jim bodo zagotovili
primerno nadomestno zemljišče, ali bo občina postala lastnik obstoječe nepremičnine ali
tretji izhod, mogoče primerno odškodnino ali kakšno drugo možnost«.
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Zanimalo nas je še, na kakšen način se bo povečalo število prebivalcev v občini, kot je to
napovedal sedanji župan Gregor Strmčnik. Mermolja je ob tem pojasnil, da prostorski
razvojni scenarij predvideva, da se bo število prebivalcev dvignilo na 5. 000 (iz 3. 200).
Prepričan je, da je to še vedno možno: »Prostorski razvoj je načrtovan tako, da se območja
za poselitev organsko širijo okoli samega naselja, da ni gradnja razpršena. Nova zemljišča
za stanovanjsko gradnjo so pripojena k naselju, povečini gre za enostanovanjske hiše.«

Rdeči križ Slovenije kot oškodovanec v novem OPN
Pogovarjali smo se tudi z Vesno Mikuž, predsednico Rdečega križa Slovenije, ki je lastnik
Mladinskega zdravilišča Ankaran in območja okoli njega. »Predlagane spremembe vplivajo
na vrednost naših zemljišč, ki so v našem letnem načrtu predvidena za prodajo. Ta se
znižuje. Obžalujemo, da so bile prezrte naše utemeljitve za dozidavo v Mladinskem
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič. Na ta način Občina Ankaran ustavlja trajnostno
naravnan in ekonomsko utemeljen razvoj Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli
rtič in s tem slabo vpliva na zmožnosti odzivanja na rastoče potrebe otrok iz vse Slovenije za
zdraviliško zdravljenje.«
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Na Rdečem križu so prepričani, da so ob ja
pripombe. »Ker se je občina nanje
odzvala tako kot se je, bo potrebno
počakati, da se postopek sprejemanja
OPN zaključi. Med tem časom bodo
organi RK presodili, ali je zahteva za
odškodnino smiselna,« je še dodala
predsednica RKS Mikuževa.
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Mermolja je ob tem pojasnil, da so
parcele v lasti Rdečega križa na več
različnih delih Ankarana in na občini so
prepričani, da Rdeči križ za opravljanje
njihove dejavnosti vseh teh zemljišč ne potrebuje. »Kot rečeno, jih na področju Debelega
rtiča ne omejujemo. Rdeči križ je dodal željo, da želi na tem delu zgraditi garažno hišo. Mi
smo mnenja, da tega ne potrebujejo, saj otroci ne vozijo avtomobilov. Uporabniki tega
območja so povečini otroci, zanje ni potrebe za parkiranje. Za zaposlene je parkirišč
dovolj,« je poudaril direktor občinske uprave Občine Ankaran.
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»Na območju Bolnišnice Valdoltra je predviden prostor za širitev bolnišnice in tudi tukaj ne
jemljemo stavbnih zemlljišč,« je še dodal.

Mermolja o parcelah Rdečega križa nadalje pojasnjuje: »Pred Casinojem Andor, ob
Jadranski cesti, kjer je območje v lasti Rdečega križa, območje spreminjamo v zelene
površine, za katere smo prepričani, da jih je mogoče urediti na kakovosten način. Rdeči
križ ima v Ankaranu še parcelo, ki je danes dejansko gozd. Menimo, da ni strokovne
podlage, ki bi na tem območju dopuščala gradnjo. Delno je sicer stavbnega značaja, vendar
menimo, da ni osnove za to in da ni možno, da se to območje nameni poselitvi. Še eno
območje, ki je v lasti Rdečega križa je zraven naselja. Danes je to kmetijsko zemljišče,
ampak smo mi glede na cilj 5.000 prebivalcev, za to, da se tam vzpostavi četrto lokalno
središče ob obali. Urejene so prometnice, glavnina komunalne opreme, oskrba občanov je
pri roki. Ta naša poteza je v prid Rdečemu križu. Še vedno smo mnenja, da za opravljanje
svoje osnovne dejavnosti te parcele ne potrebujejo. Želijo jo odprodati, kar so objavili že
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javno, vendar še ni prišlo do sklenitve kupoprodajnega posla. Tudi na ta način, da ta
prostor namenjamo za poselitev, se vrednost teh nepremičnin dviguje in je ta ekonomski
učinek OPN-ja v korist Rdečega križa«.

Sprejem OPN je bil prvotno načrtovan za junij 2020. V luči trenutnih razmer je, skladno z
Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS- CoV-2, realno pričakovati
nekajmesečni zamik.

Aktivnosti, ki so že v načrtih Občine Ankaran in jih bodo občani najprej pridobili, so:
– ureditev območja tržnice,
– ureditev dodatnih parkirnih mest v centru naselja,
– pokopališče in s tem povezana obnova Oljčne poti, ureditev mirujočega prometa tako za
potrebe pokopališča kot tudi župnije, peš povezave med centrom naselja in območjem
pokopališča, ureditev zelenih površin z urbano opremo in otroškimi igrali (projekt je že v
teku),
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– prizidek šole in vrtca, izgradnja nove telovadnice in zunanjih športnih ter otroških igrišč,
ureditev hudournika, zelenih in urbanih površin ob bloku Regentova 6-10,
– omogočanje nove stanovanjske gradnje na območju Sončnega parka brez priprave OPN,
– preprečitev nezaželene gradnje v priobalnem pasu in zavarovanih območjih kulturne
dediščine in naravnih vrednot in KP Debeli rtič ter
– možnost razvoja na območjih predvidenih za turistično dejavnost.
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Petra Mežnarc
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