Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 11. 11. 2020
Število objav: 19
Internet: 16
Radio: 2
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 19
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Inšpektorji odkrili 112 nelegalnih in 30 nevarnih objektov

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 11. 2020

Avtor

STA , N. S.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...določenimi z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in
pri tem ne gre za dopustna odstopanja skladno z gradbenim zakonom. Nevaren objekt pa je objekt, ki ne izpolnjuje
bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet...

Naslov

Najprej na črno postavila objekt, zdaj toži občino

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 11. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Žibršah zgradila brez upravnih dovoljenj. Na ljubljanskem upravnem sodišču so potrdili prejem tožbe Moljkove proti
logaški občini. Zgodba o domnevni črni gradnji v Logatcu se je začela lani, ko so na gozdarskem inšpektoratu
obravnavali nedovoljeni posek dreves na zemljišču s parcelno številko 1590/19 v katastrski...

Naslov

Zavod za gradbeništvo kontaktna točka za urbano mobilnost

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zavod za gradbeništvo Slovenije je postal nacionalna kontaktna točka Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo
(EIT) na področju urbane mobilnosti. Vsem deležnikom bodo...

Naslov

Inšpektorji v letošnji akciji odkrili 112 nelegalnih in 30 nevarnih objektov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...določenimi z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in
pri tem ne gre za dopustna odstopanja skladno z gradbenim zakonom. Nevaren objekt pa je objekt, ki ne izpolnjuje
bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet...

Naslov

Sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje za kanalizacijo v Industrijski coni Laze

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Upravno sodišče je ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti izdanemu gradbenemu
dovoljenju za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze. Civilna iniciativa za zeleno Stražišče je bila tako
uspešna v sporu s kranjsko občino glede projekta komunalnega...
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Naslov

Sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje za kanalizacijo v Industrijski coni Laze
(dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Upravno sodišče je ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti izdanemu gradbenemu
dovoljenju za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze. Civilna iniciativa za zeleno Stražišče je bila tako
uspešna v sporu s kranjsko občino glede projekta komunalnega...

Naslov

Sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje za kanalizacijo v Industrijski coni Laze
(dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Upravno sodišče je ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti izdanemu gradbenemu
dovoljenju za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze. Civilna iniciativa za zeleno Stražišče je bila tako
uspešna v sporu s kranjsko občino glede projekta komunalnega...

Naslov

Finance o pridobivanju soglasij pri infrastrukturnih projektih (11. 11.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 10. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Nataša Koražija v komentarju Kaj vse je čudno pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij, piše o tem, da se pri
načrtovanju prenov in gradnji prog pri nas težko dogovorimo, kaj sploh hočemo. Zamude pri velikih infrastrukturnih
projektih sicer niso slovenska posebnost, je pa velika razlika med...

Naslov

Napoved - Slovenija, 11. 11. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 11. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...10.00 novogoriški župan Klemen Miklavič si bo skupaj z vodjo projekta Tejo Savelli (Projekt), vodjo nadzora in
inženirjem Leonom Pahorjem ter vodjo investicije na mestni občini Zoranom Ušajem ogledal potek gradnje zimskega
bazena, namestnik vodje del Marko Špacapan pa bo na gradbišču predstavil potek del; gradbišče, vstop...

Naslov

Ravnatelji strokovnih šol opozarjajo: Pouk na daljavo je smrt za obrtniške poklice, mladim
delamo škodo

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 11. 11. 2020

Avtor

Barbara Bradač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...delodajalcih trenutno ne morejo nabirati izkušenj, saj so gostilne, lokali, frizerski in kozmetični saloni zaprti. Nekoliko
na boljšem so le poklici, povezani z gradbeništvom in strojništvom. Kljub trudu in iznajdljivosti učiteljev pri šolanju na
daljavo ravnatelji pozivajo ministrico za izobraževanje in vlado, naj vsaj dijake,...
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Naslov

Na Dobrovi se obeta gradnja trgovinskega centra

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 11. 2020

Avtor

Andraž Rožman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Na Dobrovi se obeta gradnja trgovinskega centra Občina Dobrova - Polhov Gradec je povabila zasebnega
investitorja h gradnji trgovinskega centra. Ali ga bodo zares zgradili, je odvisno od tega, ali bo investitorju uspelo
odkupiti vsa...

Naslov

88 novih neprofitnih najemnih stanovanj

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 11. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ponedeljkovi seji sprejemal dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za sosesko Zvezna, v
kateri ljubljanski stanovanjski sklad načrtuje gradnjo 88 neprofitnih najemnih stanovanj. (Foto: Luka Cjuha) Na
ponedeljkovi seji mestnega sveta bodo ljubljanski mestni svetniki odločali o potrditvi dopolnjenega...

Naslov

Dars naj bi graditelju trojanskega predora plačal dobrih 10 milijonov evrov

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 11. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...poravnavo, vredno okoli deset milijonov evrov. To je najvišji znesek, kar jih je družba Dars po končanem projektu
kdaj plačala gradbincu, ki je sodeloval pri gradnji avtocest. A zahtevek, ki ga je preko sodišča terjala italijanska družba,
Dars pa je tožbo na prvi stopnji (nepravnomočno) izgubil, je bil še višji. Sodna...

Naslov

Kaj vse je čudno pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 11. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dolgi rok zgraditi še eno cev. Drugega tira proti Gorenjski še nismo niti začeli umeščati v prostor, gradnja naj bi prišla
na vrsto v naslednji finančni perspektivi po letu 2027. Pri načrtovanju prenov in pri gradnji prog se pri nas težko
dogovorimo, kaj sploh hočemo. Pri drugem tiru Divača - Koper se že več kot dve...

Naslov

Zapora Titove ceste zaradi prenove nadvoza čez železniško progo

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 10. 11. 2020

Avtor

Romana Erjavec

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:14

Trajanje: 3 min

...bo zaradi del zaprta kar pol leta. Župan Blaž Račič. BLAŽ RAČIČ (župan Občine Jesenice) V tem času bodo podrli ta
most in pa zgradil novega. V času gradnje bo možen prehod čez železnico preko začasnega mostu za pešce in za
kolesarje. ROMANA ERJAVEC (novinarka) Za vas ostali promet pa so vzpostavljeni obvozi...
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Naslov

Razveljavljeno gradbeno dovoljenje za fekalno kanalizacijo v IC Laze

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 10. 11. 2020

Avtor

Aljana Jocif

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:16

Trajanje: 2 min

...stranka z interesom so nad sodbo razočarani. Aljana Jocif. ALJANA JOCIF (novinarka) Alpe Adria Green in Civilna
iniciativa Stražišče ne nasprotujeta gradnji kanalizacije, opozarjata pa na nevarnost poplavljanja in onesnaževanja
bližnjega stanovanjskega naselja. Fekalna kanalizacija bi morala biti celovito urejena...

Naslov

Kaj vse je čudno pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 11. 11. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 362 cm2

...proti Avstriji dolgoročno zgraditi še eno cev. Drugi tir proti Gorenjski šele počasi umeščamo v prostor, gradnja naj bi
prišla na vrsto v naslednji finančni perspektivi po letu 2027. Pri načrtovanju prenovin gradnji prog se pri nas težko
dogovorimo, kaj sploh hočemo. Pri drugem tiru Divača-Koper se že več kot dve desetletji...

Naslov

Inšpektorji v letošnji akciji odkrili 112 nelegalnih in 30 nevarnih objektov

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...določenimi z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in
pri tem ne gre za dopustna odstopanja skladno z gradbenim zakonom. Nevaren objekt pa je objekt, ki ne izpolnjuje
bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet...

Naslov

Sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje za kanalizacijo v Industrijski coni Laze

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kranj, 10. novembra (STA) - Upravno sodišče je ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti
izdanemu gradbenemu dovoljenju za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze. Civilna iniciativa za zeleno
Stražišče je bila tako uspešna v sporu s kranjsko občino glede projekta komunalnega...

5

24ur.com
Država: Slovenija

10.11.2020
Torek, 13:10

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/inspektorji-...

1/3

Inšpektorji odkrili 112 nelegalnih in 30 nevarnih
objektov
Ljubljana, 10.11.2020, 13:03 | Posodobljeno pred 13 minutami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

STA / N.S.

Tudi v letošnji akciji nadzora nad objekti so gradbeni inšpektorji
ugotovili velik odstotek nedovoljenih objektov. Od odkritih 145,
jih je bilo 112 nelegalnih, 30 pa nevarnih. Zanje so odredili
ustavitev gradenj oz. prepoved uporabe in rok za njihovo
odstranitev oz. zavarovanje.

Od 1. februarja do 1. septembra letos so gradbeni inšpektorji na območjih, ki jih
nadzirajo, preverjali, ali gradnja objekta, za katero je inšpektorat s prijavo prejel

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

namig o nedovoljeni gradnji, poteka zakonito oz. ali je investitor zanjo pridobili
gradbeno dovoljenje in ali dela izvaja skladno z gradbenim dovoljenjem.
Iz inšpektorata za okolje in prostor so danes sporočili, da so gradbeni
inšpektorji v tem času opravili 683 inšpekcijskih nadzorov in uvedli skoraj 400
postopkov, od tega 386 upravnih in 14 prekrškovnih. V 269 upravnih zadevah,
ki so bile zaključene do 5. novembra, so inšpektorji odkrili 145 nedovoljenih
objektov in izdali kar 154 inšpekcijskih odločb.
Za 112 odkritih nelegalnih objektov so odredili
V akciji je sodelovalo 58
ustavitev gradnje in rok za njihovo odstranitev.
inšpektorjev.
Za 30 nevarnih objektov pa so odredili
takojšnjo prepoved uporabe in rok za njihovo
odstranitev oz. zavarovanje. Za tri neskladne objekte so inšpektorji izdali
odločbe. Izdali so tudi tri odločbe o prepovedi uporabe zaradi neskladne
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uporabe objekta, in sicer do izdaje uporabnega dovoljenja oz. novega
gradbenega dovoljenja.
Pri treh objektih so gradbeni inšpektorji pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem
objektu ugotovili še druge nepravilnosti in kršitve gradbenega zakona, zanje so
izdali odločbe za odpravo nepravilnosti v določenem roku. Izdali so tudi tri
odločbe z izrekom inšpekcijskega ukrepa v zvezi s prijavo začetka gradnje in
izpolnjevanjem bistvenih zahtev objekta.
V sklopu akcije je bilo uvedenih 14 prekrškovnih postopkov. Izdani sta bili dve

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

odločbi o prekršku v višini izrečenih glob 2000 evrov, trije plačilni nalogi v višini
4000 evrov in pet odločb z izrečenim opominom.

Gradnja FOTO: Shutterstock

V zadevah, ki so bile predmet nadzora do 5. novembra in nepravilnosti niso bile
ugotovljene oz. so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, pa je bilo
izdanih 70 sklepov o ustavitvi postopkov, trije sklepi o ustavitvi izvršbe in osem
ustavitev postopka. V teh osmih zadevah so zavezanci ali sami izvršili odločbo
ali pa legalizirali objekt.
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Ker za določene prekrškovne zadeve in upravne inšpekcijske postopke še niso
bili pridobljeni vsi podatki za ugotovitev dejanskega stanja, bodo ugotovitveni
postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okviru akcije. "Že sedaj pa
lahko rečemo, da je tudi letos gradbena inšpekcija odkrila velik odstotek
nedovoljenih objektov," so navedli na inšpektoratu. V do sedaj obravnavanih
zadevah je bilo takih kar 53,9 odstotka.
"Ker v 30 odstotkih obravnavanih zadev v času poročanja še ni bilo odločeno
oz. ugotovitveni postopki v teh zadevah še potekajo, je pričakovati, da bo
odstotek ugotovljenih nedovoljenih objektov po dokončanju vseh upravnih
zadev še bistveno višji," so izpostavili.
Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali je zgrajen brez dokončnega
gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim
dovoljenjem, če ga gradbeno-tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim
dovoljenjem. Nelegalen objekt je tudi objekt, za katerega je bilo gradbeno
dovoljenje ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali
razveljavljeno, in objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, če je

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

zgrajen v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali drugim predpisom
občine.
Neskladen objekt je objekt, ki ima vsaj dokončno gradbeno dovoljenje, vendar
se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem
tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in
pri tem ne gre za dopustna odstopanja skladno z gradbenim zakonom.
Nevaren objekt pa je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev, tako da
neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti,
promet ali sosednje objekte.
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Najprej na črno postavila objekt, zdaj toži
občino
Investitorica prepričana, da so logaški občinski svetniki kršili ustavo, saj turističnega objekta niso
legalizirali.
Fotografija: V inšpekcijski odločbi piše, da je treba nezakonito zgrajen objekt v Žibršah do julija
porušiti. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Odpri galerijo
V inšpekcijski odločbi piše, da je treba nezakonito zgrajen objekt v Žibršah do julija porušiti. FOTO:
Bojan Rajšek/Delo

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

Bojan Rajšek
10.11.2020 ob 07:00
10.11.2020 ob 10:58

Bojan Rajšek
10.11.2020 ob 07:00
10.11.2020 ob 10:58
Poslušajte
Čas branja: 5:12 min.
Delite
Logatec – Pred kratkim upokojena občinska uradnica in podjetnica Antonija Moljk je na Upravno
sodišče v Ljubljani vložila tožbo proti nekdanjemu delodajalcu – logaški občini. Prepričana je, da se ji
je zgodila krivica, saj ji občinski svetniki niso želeli legalizirati bivalnega objekta za turistične
namene, ki ga je v Žibršah zgradila brez upravnih dovoljenj. Na ljubljanskem upravnem sodišču so
potrdili prejem tožbe Moljkove proti logaški občini.
Zgodba o domnevni črni gradnji v Logatcu se je začela lani, ko so na gozdarskem inšpektoratu
obravnavali nedovoljeni posek dreves na zemljišču s parcelno številko 1590/19 v katastrski občini
Ž
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Žibrše. Proti Antoniji Moljk kot lastnici zemljišča so takrat tudi uvedli prekrškovni postopek. Gradbeni
inšpektor je Moljkovi letos izdal odločbo, s katero ji je naložil, naj takoj ustavi gradnjo delno
vkopanega enostanovanjskega objekta, namenjenega za začasno nastanitev, saj zanj ni imela
pridobljenega gradbenega dovoljenja.
V primeru rušenja objekta nekdanja uradnica pričakuje odškodnino.
Nelegalni objekt mora odstraniti do julija prihodnje leto.
Moljkova zanika poslovanje z občino in/ali državo.
Ta objekt mora Antonija Moljk do 6. julija prihodnje leto odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje na
svoje stroške. Na gradbenem inšpektoratu še dodajajo, da se inšpekcijski postopek nadaljuje do
vzpostavitve zakonitega stanja, ki se lahko vzpostavi tudi z legalizacijo objektov. In prav v tem grmu
tiči zajec, saj so občinski svetniki na septembrski seji logaškega občinskega sveta na tajnem
glasovanju sprejeli amandma, s katerim so iz predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o občinskem prostorskem načrtu (OPN) izločili črno gradnjo takratne občinske uradnice Antonije
Moljk in je niso legalizirali.

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

Prepoved škodljivega ravnanja
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev je nedvoumen, pravijo na ministrstvu za javno upravo. V njem
piše, da javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes v
nasprotju z njegovimi pooblastili. Tudi zakon o delovnih razmerjih ureja prepoved škodljivega
ravnanja in hkrati določa, da se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki
ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim
interesom delodajalca. »Ni torej nujno, da škoda dejansko nastane.
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Nelegalna gradnja nekdanje občinske uradnice, smer Žibrše. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Dovolj je že verjetnost, da bi neko dejanje delodajalcu lahko škodovalo,« so prepričani na
ministrstvu za javno upravo. Po naših informacijah je Moljkova v tožbi zoper občino Logatec
izpostavila, da ji je bila z izločitvijo njene nezakonite naložbe kršena ustavna pravica enakosti pred
zakonom, saj so občinski svetniki zgolj njeno črno gradnjo izločili iz odloka, medtem ko so druge
črnograditelje brez pripomb potrdili. V tožbi se sklicuje tudi na evropsko konvencijo o varstvu
človekovih pravic ter listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Izpoved nekdanje uradnice
Moljkova pravi, da je objekt začela graditi šele po tem, ko so na kmetijskem in okoljskem ministrstvu
dali pozitivno mnenje k njeni pobudi, in da je pričakovala, da ima tudi podporo občine, ki naj bi
podpirala turizem. V primeru rušitve njene hiše v Žibršah sodni spor ocenjuje na 200.000 evrov.
Logaški župan Berto Menard ima o vloženi tožbi svoje mnenje. Razume pa jo v tistem delu, ko
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pravi, da ji je bila kršena pravica enakosti pred zakonom, saj so občinski svetniki njeno vlogo pri
sprejemanju odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN SD
8) z vloženim amandmajem izvzeli.
200.000
evrov odškodnine v tožbi zahteva Antonija Moljk

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

Moljkova je v vloženi tožbi zapisala, da je bila 20 let uslužbenka na finančni upravi in prav toliko
časa tudi v logaški občini, kjer se je pred kratkim upokojila, v vsem tem času pa nikoli ni prišla
navzkriž z zakonom. Naš vir zatrjuje, da ima Moljkova že dve desetletji registrirano dejavnost
računovodskega, knjigovodskega in davčnega svetovanja ter registrirano oddajanje zasebnih sob
gostom. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je na račun njenega podjetja letos ustvarila
dobrih 31.000 evrov, od tega ji je logaška občina nakazala 28.000 evrov (lani dobrih 21.000) in
finančna uprava letos dobrih 3000 evrov.

Za hišo občinske uradnice je že izdana odločba o rušenju. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
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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!

Moljkova je za Delo povedala, da na svoj transakcijski račun, ki ima samo enega za s. p. in zasebne
namene, nikoli ni prejela sredstev od države ali občine, razen osebnega dohodka. Pravi, da tudi
nadur ni imela nikoli izplačanih, »kar pa ne pomeni, da nisem česa naredila tudi zunaj delovnega
časa«.
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Zavod za gradbeništvo kontaktna točka za
urbano mobilnost
Zavod za gradbeništvo Slovenije je postal nacionalna kontaktna točka Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo
(EIT) na področju urbane mobilnosti. Vsem deležnikom bodo do konca leta na voljo različni dogodki, ki jih bo zavod
organiziral z namenom informiranja, povezovanja in predstavitve možnosti za koriščenje evropskih sredstev.
"Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije verjamemo v povezovanje in vključevanje vseh deležnikov na področju urbane
mobilnosti. Prepričani smo, da lahko zgolj skupaj, v sodelovanju z univerzami, gospodarstvom in mestnimi oblastmi,
dosežemo hiter prehod inovacij na trg ter oblikovanje čistega in prijetnega življenjskega in delovnega mestnega okolja," je
dejal direktor zavoda Aleš Žnidarič.
EIT, ki deluje v okviru Evropske komisije, je iniciativo urbana mobilnost zagnal lani. V okviru skupnosti znanja in inovacij
EIT urbana mobilnost, ki šteje več kot 80 članov, je do leta 2026 na voljo do 400 milijonov evrov, do katerih so upravičena
tudi slovenska podjetja, izobraževalne in raziskovalne ustanove ter mesta, so navedli na zavodu za gradbeništvo.
"Gre za odlično priložnost za razvoj na področju urbane mobilnosti. Ta poleg razvoja avtonomnih vozil, pametnih
tehnologij upravljanja, preprečevanja vplivov urbanega transporta na okolje ter ostalih aktualnih tematik za mesta zajema
tudi razvoj in gradnjo infrastrukture z novimi materiali, ki vodijo k manjši porabi energije in zmanjšujejo okoljske vplive v
mestih," so poudarili.

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

Zavod bo ta in prihodnji mesec organiziral posvetovalne delavnice za ugotavljanje izzivov na področju urbane mobilnosti
v mestih, serijo predavanj za študente, hekaton za oblikovanje inovativnih rešitev in spletno delavnico za imetnike
inovativnih rešitev o komercializaciji njihovih proizvodov. 7. in 8. decembra bo pripravil spletno konferenco, na kateri bo
slovenskim deležnikom predstavil skupnost evropskega inštituta urbana mobilnost.
Vse podjetnike, ki bi želeli pridobiti dodatna znanja na področju komercializacije svojih idej, so povabili, naj se do 15.
novembra prijavijo na poseben razpis skupnosti EIT urbana mobilnost. Izbrana zagonska podjetja na njem lahko prejmejo
15.000 evrov nagrade, šest mesecev brezplačnega treninga, prostore, neposredni dostop do živih laboratorijev in dostop
do mest za oblikovanje novih storitev in proizvodov.
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Inšpektorji v letošnji akciji odkrili 112 nelegalnih
in 30 nevarnih objektov
Gradbeni inšpektorji so tudi v letošnji akciji nadzora nad objekti ugotovili velik odstotek nedovoljenih objektov. Odkrili so
jih 145, med njimi jih je bilo 112 nelegalnih, 30 pa nevarnih. Zanje so odredili ustavitev gradenj oz. prepoved uporabe in
rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje.
Gradbeni inšpektorji so od 1. februarja do 1. septembra letos na območjih, ki jih nadzirajo, preverjali, ali gradnja objekta,
za katero je inšpektorat s prijavo prejel namig o nedovoljeni gradnji, poteka zakonito oz. ali je investitor zanjo pridobili
gradbeno dovoljenje in ali dela izvaja skladno z gradbenim dovoljenjem. V akciji je sodelovalo 58 inšpektorjev.
Kot so danes sporočili iz inšpektorata za okolje in prostor, so gradbeni inšpektorji v tem času opravili 683 inšpekcijskih
nadzorov in uvedli skoraj 400 postopkov, od tega 386 upravnih in 14 prekrškovnih. V 269 upravnih zadevah, ki so bile
zaključene do 5. novembra, so inšpektorji odkrili 145 nedovoljenih objektov in izdali kar 154 inšpekcijskih odločb.
Za 112 odkritih nelegalnih objektov so bili odrejeni ustavitve gradenj in roki za njihovo odstranitev. Za 30 nevarnih
objektov so bile odrejene takojšnje prepovedi njihove uporabe in rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje. Za tri
neskladne objekte so inšpektorji izdali odločbe. Izdali so tudi tri odločbe o prepovedi uporabe zaradi neskladne uporabe
objekta, in sicer do izdaje uporabnega dovoljenja oz. novega gradbenega dovoljenja.
Pri treh objektih so gradbeni inšpektorji pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem objektu ugotovili še druge nepravilnosti in
kršitve gradbenega zakona, zanje so izdali odločbe za odpravo nepravilnosti v določenem roku. Izdali so tudi tri odločbe z
izrekom inšpekcijskega ukrepa v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev objekta.

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

V sklopu akcije je bilo uvedenih 14 prekrškovnih postopkov. Izdani sta bili dve odločbi o prekršku v višini izrečenih glob
2000 evrov, trije plačilni nalogi višini 4000 evrov in pet odločb z izrečenim opominom.
V zadevah, ki so bile predmet nadzora do 5. novembra in nepravilnosti niso bile ugotovljene oz. so bile v času, ko je
potekala akcija že odpravljene, pa je bilo izdanih 70 sklepov o ustavitvi postopkov, trije sklepi o ustavitvi izvršbe in osem
ustavitev postopka. V teh osmih zadevah so zavezanci ali sami izvršili odločbo ali pa legalizirali objekt.
Ker za določene prekrškovne zadeve in upravne inšpekcijske postopke še niso bili pridobljeni vsi podatki za ugotovitev
dejanskega stanja, bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije. "Že sedaj pa lahko
rečemo, da je tudi letos gradbena inšpekcija odkrila velik odstotek nedovoljenih objektov," so navedli na inšpektoratu. V
do sedaj obravnavanih zadevah je bilo takih kar 53,9 odstotka.
"Ker v 30 odstotkih obravnavanih zadev v času poročanja še ni bilo odločeno oz. ugotovitveni postopki v teh zadevah še
potekajo, je pričakovati, da bo odstotek ugotovljenih nedovoljenih objektov po dokončanju vseh upravnih zadev še
bistveno višji," so izpostavili.
Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali je zgrajen brez dokončnega gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji,
določenimi z gradbenim dovoljenjem, če ga gradbeno-tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem. Nelegalen
objekt je tudi objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali
razveljavljeno, in objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, če je zgrajen v nasprotju s prostorskim
izvedbenim aktom ali drugim predpisom občine.
Neskladen objekt je objekt, ki ima vsaj dokončno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji,
določenimi z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in pri
tem ne gre za dopustna odstopanja skladno z gradbenim zakonom.
Nevaren objekt pa je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi,
premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte.
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Sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje za
kanalizacijo v Industrijski coni Laze
Upravno sodišče je ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti izdanemu gradbenemu dovoljenju
za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze. Civilna iniciativa za zeleno Stražišče je bila tako uspešna v sporu
s kranjsko občino glede projekta komunalnega urejanja cone, ki je po mnenju iniciative neustrezen.
Kot so pojasnili v mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, se zavedajo, da je gradnja
kanalizacijskega omrežja v Industrijski coni Laze potrebna. Vendar pa ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in
onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja, so opozorili.
Pojasnili so, da v coni obratujejo veliki proizvajalci industrijske odpadne vode, med njimi Ekol in Ekorel, ki predelujeta
nevarne in nenevarne odpadke, ter livarstvo Blisk, ki se ukvarja s tlačnim litjem aluminija. V postopku izdaje gradbenega
dovoljenja pa je bilo, kot so poudarili, nepopolno in napačno ugotovljeno dejansko stanje glede količine industrijskih
odpadnih vod, ki nastajajo v tehnoloških postopkih podjetij v Industrijski coni Laze.
Tožnik v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja ni imel možnosti sodelovanja v dokaznem postopku in izpostaviti
napačnih izhodišč projektiranja ter dejstva, da projektirana zmogljivost kanalizacije ni ustrezna, so spomnili v AAG.
Iz okoljevarstvenega dovoljenja za Ekorel izhaja, da je dnevna količina industrijske odpadne vode na iztoku 66 kubičnih
metrov. Odpadne vode se poleg tega zbirajo še v 40 kubičnih metrov veliki nepretočni greznici in tudi pri drugih podjetjih,
kot so Ekol, Blisk in Don Don. Zato je v gradbenem dovoljenju navedena zmogljivost črpališča z zadrževalnikom volumna
19 kubičnih metrov bistveno premajhna, so poudarili v AAG.

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

Poleg tega so enocevni sistemi kanalizacije, kot so ga na kranjski občini načrtovali za Industrijsko cono Laze, zastareli. V
EU in tudi pri nas se večinoma gradijo samo še dvocevni sistemi, ki imajo ločena sistema za odvajanje fekalnih in
meteornih voda, je izpostavil predsednik AAG Vojko Bernard.
"V AAG smo bili vse skozi prepričani, da so naše trditve pravilne, kar je tudi potrdilo upravno sodišče, ki je razsodilo v
korist AAG, predvsem pa v korist tamkaj živečih prebivalcev," je Bernard zapisal ob odločitvi sodišča, ki so jo stranke v
postopku prejele v teh dneh.
Sodišče je v sodbi po opravljeni javni razpravi 7. oktobra razsodilo, da se tožbi AAG ugodi in da se odločba Upravne
enote Kranj z izdanim gradbenim dovoljenjem za investicijo Mestne občine Kranj iz julija 2018 odpravi.
Sodišče zadevo vrača prvostopenjskemu organu v ponovni postopek, v katerem bo moral dati AAG možnost izjave ter po
vsebini presoditi njegove ugovore in po tako izvedenem postopku o zadevi ponovno odločiti ter svojo odločitev tudi
argumentirano obrazložiti.
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Sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje za
kanalizacijo v Industrijski coni Laze
(dopolnjeno)
Upravno sodišče je ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti izdanemu gradbenemu dovoljenju
za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze. Civilna iniciativa za zeleno Stražišče je bila tako uspešna v sporu
s kranjsko občino glede projekta komunalnega urejanja cone, ki je po mnenju iniciative neustrezen.
Kot so pojasnili v mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG), se zavedajo, da je gradnja
kanalizacijskega omrežja v Industrijski coni Laze potrebna. Vendar pa ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in
onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja, so opozorili.
Pojasnili so, da v coni obratujejo veliki proizvajalci industrijske odpadne vode, med njimi Ekol in Ekorel, ki predelujeta
nevarne in nenevarne odpadke, ter livarstvo Blisk, ki se ukvarja s tlačnim litjem aluminija. V postopku izdaje gradbenega
dovoljenja pa je bilo, kot so poudarili, nepopolno in napačno ugotovljeno dejansko stanje glede količine industrijskih
odpadnih vod, ki nastajajo v tehnoloških postopkih podjetij v Industrijski coni Laze.
Tožnik v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja ni imel možnosti sodelovanja v dokaznem postopku in izpostaviti
napačnih izhodišč projektiranja ter dejstva, da projektirana zmogljivost kanalizacije ni ustrezna, so spomnili v AAG.

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

Iz okoljevarstvenega dovoljenja za Ekorel izhaja, da je dnevna količina industrijske odpadne vode na iztoku 66 kubičnih
metrov. Odpadne vode se poleg tega zbirajo še v 40 kubičnih metrov veliki nepretočni greznici in tudi pri drugih podjetjih,
kot so Ekol, Blisk in Don Don. Zato je v gradbenem dovoljenju navedena zmogljivost črpališča z zadrževalnikom volumna
19 kubičnih metrov bistveno premajhna, so poudarili v AAG.
Poleg tega so enocevni sistemi kanalizacije, kot so ga na kranjski občini načrtovali za Industrijsko cono Laze, zastareli. V
EU in tudi pri nas se večinoma gradijo samo še dvocevni sistemi, ki imajo ločena sistema za odvajanje fekalnih in
meteornih voda, je izpostavil predsednik AAG Vojko Bernard.
"V AAG smo bili vse skozi prepričani, da so naše trditve pravilne, kar je tudi potrdilo upravno sodišče, ki je razsodilo v
korist AAG, predvsem pa v korist tamkaj živečih prebivalcev," je Bernard zapisal ob odločitvi sodišča, ki so jo stranke v
postopku prejele v teh dneh.
Sodišče je v sodbi po opravljeni javni razpravi 7. oktobra razsodilo, da se tožbi AAG ugodi in da se odločba Upravne
enote Kranj z izdanim gradbenim dovoljenjem za investicijo Mestne občine Kranj iz julija 2018 odpravi.
Sodišče zadevo vrača prvostopenjskemu organu v ponovni postopek, v katerem bo moral dati AAG možnost izjave ter po
vsebini presoditi njegove ugovore in po tako izvedenem postopku o zadevi ponovno odločiti ter svojo odločitev tudi
argumentirano obrazložiti.
V Mestni občini Kranj so v odzivu na sodbo poudarili, da ne gre za vsebinsko odločitev sodišča o neustreznosti projekta,
ampak za odpravo odločbe zaradi napak v postopku. "Razlog za odpravo gradbenega dovoljenja in vrnitev zadeve v
ponoven postopek je pomanjkljiva obrazložitev drugostopenjskega organa, to je ministrstva za okolje in prostor. Torej gre
za povsem procesno odločitev in se sodišče o sami vsebini gradbenega dovoljenja in argumentih AAG ni izreklo," so
pojasnili.
Na občini so nad posledicami sodbe sicer razočarani, saj gre, kot so zapisali, za izredno pomemben projekt varovanja
okolja v javnem interesu. Začetek izgradnje kanalizacije je zaradi te tožbe zamaknjen že nekaj let in bo zamaknjen še
naprej, dokler upravna enota ne izda ali zavrne novega gradbenega dovoljenja v ustreznem in pravilnem postopku, so še
dodali na občini.
Glede problematike Industrijske cone Laze na občini pričakujejo tudi večje sodelovanje ministrstva za okolje in prostor. K
dialogu pa vabijo tudi Civilno iniciativo za zeleno Stražišče.
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V civilni iniciativi so na drugi strani s sodbo sodišča zadovoljni, a jih žalosti, da se do takšnih rešitev pride šele s pomočjo
sodišča. "Žalostno je to, da se morajo navadni ljudje s svojim znanjem, denarjem, entuziazmom in še čim boriti, da bi
živeli v zdravem okolju," so izpostavili.
V Mestni občini Kranj v odgovoru na prispevek poudarjajo, da je AAG tožila Slovenijo oziroma ministrstvo za okolje in
prostor ter ne Mestne občine Kranj. "Tako ne moremo govoriti, da je bila civilna iniciativa uspešna v sporu s kranjsko
občino, kvečjemu je dosegla pozitivno sodbo v svojem tožbenem zahtevku do Republike Slovenije in zastopnika
ministrstva za okolje in prostor," so zapisali.

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

Kot so dodali, je napačna tudi navedba AAG, da je bilo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja nepopolno in napačno
ugotovljeno dejansko stanje glede količine industrijskih odpadnih vod. Upravno sodišče namreč o tem ni odločalo, saj je
treba izpodbijano odločbo odpraviti že zaradi kršitve pravice do izjave. Sodišče torej ni ugotovilo ničesar, kar bi bilo
narobe v projektu, so poudarili na občini.
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Sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje za
kanalizacijo v Industrijski coni Laze
(dopolnjeno)
Upravno sodišče je ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti izdanemu gradbenemu dovoljenju
za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze. Civilna iniciativa za zeleno Stražišče je bila tako uspešna v sporu
s kranjsko občino glede projekta komunalnega urejanja cone, ki je po mnenju iniciative neustrezen.
Kot so pojasnili v mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, se zavedajo, da je gradnja
kanalizacijskega omrežja v Industrijski coni Laze potrebna. Vendar pa ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in
onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja, so opozorili.
Pojasnili so, da v coni obratujejo veliki proizvajalci industrijske odpadne vode, med njimi Ekol in Ekorel, ki predelujeta
nevarne in nenevarne odpadke, ter livarstvo Blisk, ki se ukvarja s tlačnim litjem aluminija. V postopku izdaje gradbenega
dovoljenja pa je bilo, kot so poudarili, nepopolno in napačno ugotovljeno dejansko stanje glede količine industrijskih
odpadnih vod, ki nastajajo v tehnoloških postopkih podjetij v Industrijski coni Laze.
Tožnik v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja ni imel možnosti sodelovanja v dokaznem postopku in izpostaviti
napačnih izhodišč projektiranja ter dejstva, da projektirana zmogljivost kanalizacije ni ustrezna, so spomnili v AAG.

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

Iz okoljevarstvenega dovoljenja za Ekorel izhaja, da je dnevna količina industrijske odpadne vode na iztoku 66 kubičnih
metrov. Odpadne vode se poleg tega zbirajo še v 40 kubičnih metrov veliki nepretočni greznici in tudi pri drugih podjetjih,
kot so Ekol, Blisk in Don Don. Zato je v gradbenem dovoljenju navedena zmogljivost črpališča z zadrževalnikom volumna
19 kubičnih metrov bistveno premajhna, so poudarili v AAG.
Poleg tega so enocevni sistemi kanalizacije, kot so ga na kranjski občini načrtovali za Industrijsko cono Laze, zastareli. V
EU in tudi pri nas se večinoma gradijo samo še dvocevni sistemi, ki imajo ločena sistema za odvajanje fekalnih in
meteornih voda, je izpostavil predsednik AAG Vojko Bernard.
"V AAG smo bili vse skozi prepričani, da so naše trditve pravilne, kar je tudi potrdilo upravno sodišče, ki je razsodilo v
korist AAG, predvsem pa v korist tamkaj živečih prebivalcev," je Bernard zapisal ob odločitvi sodišča, ki so jo stranke v
postopku prejele v teh dneh.
Sodišče je v sodbi po opravljeni javni razpravi 7. oktobra razsodilo, da se tožbi AAG ugodi in da se odločba Upravne
enote Kranj z izdanim gradbenim dovoljenjem za investicijo Mestne občine Kranj iz julija 2018 odpravi.
Sodišče zadevo vrača prvostopenjskemu organu v ponovni postopek, v katerem bo moral dati AAG možnost izjave ter po
vsebini presoditi njegove ugovore in po tako izvedenem postopku o zadevi ponovno odločiti ter svojo odločitev tudi
argumentirano obrazložiti.
V Mestni občini Kranj so v odzivu na sodbo poudarili, da ne gre za vsebinsko odločitev sodišča o neustreznosti projekta,
ampak za odpravo odločbe zaradi napak v postopku. "Razlog za odpravo gradbenega dovoljenja in vrnitev zadeve v
ponoven postopek je pomanjkljiva obrazložitev drugostopenjskega organa, to je ministrstva za okolje in prostor. Torej gre
za povsem procesno odločitev in se sodišče o sami vsebini gradbenega dovoljenja in argumentih AAG ni izreklo," so
pojasnili.
Na občini so nad posledicami sodbe sicer razočarani, saj gre, kot so zapisali, za izredno pomemben projekt varovanja
okolja v javnem interesu. Začetek izgradnje kanalizacije je zaradi te tožbe zamaknjen že nekaj let in bo zamaknjen še
naprej, dokler upravna enota ne izda ali zavrne novega gradbenega dovoljenja v ustreznem in pravilnem postopku, so še
dodali na občini.
Glede problematike Industrijske cone Laze na občini pričakujejo tudi večje sodelovanje ministrstva za okolje in prostor. K
dialogu pa vabijo tudi Civilno iniciativo za zeleno Stražišče.
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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!

V civilni iniciativi so na drugi strani s sodbo sodišča zadovoljni, a jih žalosti, da se do takšnih rešitev pride šele s pomočjo
sodišča. "Žalostno je to, da se morajo navadni ljudje s svojim znanjem, denarjem, entuziazmom in še čim boriti, da bi
živeli v zdravem okolju," so izpostavili.
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Finance o pridobivanju soglasij pri
infrastrukturnih projektih (11. 11.)
Nataša Koražija v komentarju Kaj vse je čudno pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij, piše o tem, da se pri
načrtovanju prenov in gradnji prog pri nas težko dogovorimo, kaj sploh hočemo. Zamude pri velikih infrastrukturnih
projektih sicer niso slovenska posebnost, je pa velika razlika med nami in denimo Avstrijci.

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

"Glavna razlika med Avstrijo in nami je, da je pri nas pridobivanje papirjev nepredvidljivo dolga in draga komponenta. Še
bolj nepredvidljiv in dolgotrajen je bil postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo vozlišča
Pragersko, čeprav gre tudi tu za poseg na že obstoječi trasi proge. Na direkciji za infrastrukturo so začeli pridobivati
okoljevarstveno soglasje pomladi 2017. Pomladi 2019 je bil izbran izvajalec za nadgradnjo vozlišča, pogodba z Rikom in
RŽDI je bila podpisana lani poleti, prenove pa ni bilo mogoče začeti, ker so na ARSO zahtevali vedno nove analize.
Nazadnje so dodatno zahtevali analizo izkopane zemljine, za kar je moral DRSI izpeljati nov razpis in za študijo odšteti
vrtoglavih 243 tisoč evrov. Glavno odkritje je bilo, da zemljina ni kontaminirana."
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Napoved - Slovenija, 11. 11. (sreda)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 11. novembra.
POLITIKA
BRUSELJ - Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo razpravljali o rezultatu predsedniških volitev v
ZDA ter vplivu ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo, glasovali pa bodo tudi o
predlogu uredbe za vzpostavitev programa za ukrepe EU na področju zdravja za obdobje 2021-2027. (do 13.)
LJUBLJANA - Videokonferenca ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem
Božinovićem. Pogovarjala se bosta predvsem o sodelovanju med državama pri preprečevanju nezakonitih migracij (ob
13. uri).
9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o ratifikaciji Konvencije
Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih
prireditvah ter mednarodno dejavnost DZ; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog mnenja k predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin
ter se seznanili z osnutki pokrajinske zakonodaje, udeležil se je bo tudi minister minister za javno upravo Boštjan Koritnik;
DZ, Šubičeva 4 in preko videokonference, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo o
poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi v letu 2019; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO

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

LJUBLJANA - Začetek spletnega posveta o poslovanju z nepremičninami v organizaciji Zbornice za poslovanje z
nepremičninami pri GZS. (do 13.) (program v nadaljevanju) (STA)
9.00 spletna konferenca o ekonomski in družbeni preobrazbi Slovenije v času četrte industrijske revolucije, ki jo pripravlja
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije, zbrane bosta
nagovorila vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič in direktorica Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš; prijava na sta.si/q4XYU5 (STA)
9.00 odprtje virtualne letne konference kakovosti z naslovom Kakovost v novi dobi - dobi domišljije, ki jo pripravlja
Slovensko združenje za kakovost in odličnost, uvodna nagovora bosta imela predsednik SZKO Marko Lotrič in minister
za javno upravo Boštjan Koritnik (še 12.); prijava na sta.si/qNUFeQ
10.00 odprtje spletnega dogodka slovenske lesne industrije Dan slovenskega lesarstva, nagovor bo imel minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek; ob 10.50 novinarska konferenca, na kateri bodo sodelovali minister
Počivalšek, generalni direktor direktorata za lesarstvo na MGRT Anton Danilo Ranc in v.d. direktorja Spirita Tomaž
Kostanjevec; ob 11. uri okrogla miza o priložnostih zelene industrije, ob 15.40 pa podelitev nacionalne nagrade za naj
leseno gradnjo 2020; prijava na sta.si/qg9V2H (STA)
PROGRAM SPLETNEGA POSVETA O POSLOVANJU Z NEPREMIČNINAMI
9.00 odprtje posveta, uvodne nagovore bodo imeli direktor GZS Zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan
Udovič, generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac ter
predsednica upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami Vera Zevnik; prijava na sta.si/qMpVJN
9.15 okrogla miza o prenovi stanovanjske zakonodaje, na kateri bodo sodelovali vodja sektorja za stanovanja na
ministrstvu za okolje in prostor Anita Hočevar-Frantar, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Miha Juhart in
direktor upravniških storitev v družbi Habit Velenje Rajko Fajmot; prijava na sta.si/qMpVJN
10.50 okrogla miza z naslovom Ali bodo spremembe stanovanjskega zakona olajšale dostopnost do stanovanj?, na kateri
bodo sodelovali direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Sašo Rink, vodja sektorja za
stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Anita Hočevar-Frantar, direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec
in Dušan Jukič iz podjetja Zarja Novo mesto; prijava na sta.si/qMpVJN

22

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

11.11.2020
Wednesday,
Sreda,
00:15 00:15

Kazalo

https://www.sta.si/2830055/napoved-slovenija-11-11...

2/3

13.00 okrogla miza o vplivu koronavirusa na trg nepremičnin, na kateri bodo sodelovali Jovica Jakovac (NLB), Artur Olaj
(Pošta Slovenije), Andrej Lazar (DUTB) in Luka Prebil (BTC), Bojan Ivanc (GZS), Maša Žlajpah Puš (Nai Significa) ter
Franci Gerbec in Marko Novak (Slovensko nepremiLJUBLJANA - S projekcijo filma Gagarin se bo začel letošnji 31.
Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe, ki bo zaradi epidemioloških razmer potekal na spletu, in ga bo mogoče
spremljati preko Facebook strani Liffa in Youtube kanala Cankarjevega doma. (do 22.)čninsko združenje - Fiabci
Slovenija); prijava na sta.si/qMpVJN
DRUŽBA
9.00 odprtje spletne letne konference ocenjevalcev vrednosti v organizaciji Slovenskega inštituta za revizijo, uvodni
nagovor bo imel predsednik sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti Samo Javornik (še 12.); ob 10. uri bo Tomaž
Košak z Banke Slovenije predstavil makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji; ob 14. uri okrogla miza o
ocenjevanju s pomočjo elektronskih modelov; prijava na sta.si/qlUxNl
9.00 odprtje spletne mednarodne strokovne konference Kreativna učna okolja v organizaciji Šolskega centra Celje, na
kateri bodo med drugim spregovorili o poučevanju gluhih in naglušnih v času koronavirusa ter delu na daljavo z otroki
priseljencev, zbrane bosta nagovorila šolska ministrica Simona Kustec ter direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla;
prijava na konferenca@sc-celje.si
9.00 odprtje spletne konference o participaciji mladih z naslovom Mladost je norost, po občini skače, kjer je most, ki jo
pripravlja Mestna občina Novo mesto, na njej pa bosta med drugim direktorica Urada RS za mladino Dolores Kores in
direktor Movita, nacionalne agencije evropskih programov Erasmus+, Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota,
Uroš Skrinar; na povezavi sta.si/qlIJLG
10.00 novogoriški župan Klemen Miklavič si bo skupaj z vodjo projekta Tejo Savelli (Projekt), vodjo nadzora in inženirjem
Leonom Pahorjem ter vodjo investicije na mestni občini Zoranom Ušajem ogledal potek gradnje zimskega bazena,
namestnik vodje del Marko Špacapan pa bo na gradbišču predstavil potek del; gradbišče, vstop s parkirišča ob Rejčevi
ulici, NOVA GORICA

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

13.00 spletna novinarska konferenca Pedagoškega inštituta, na kateri bodo spregovorili o morebitnih pravnih nejasnosti
glede imenovanja direktorja Pedagoškega inštituta; na povezavi sta.si/q3iszK
13.00 spletna novinarska konferenca Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, na kateri bodo spregovorili o
pomembnosti gibanja, zlasti otrok in mladine, v času epidemije bolezni covid-19, ter predstavili model covid-19 pri
izvajanju programa rehabilitacijske telesne vadbe srčno-žilnih bolnikov; prijava na sta.si/qFtxjX
16.00 seja mestnega sveta Mestne občine Kranj na daljavo, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo odloka o
uporabi sredstev proračunske rezerve ter letni program športa za leti 2021 in 2022; prijava na elektronski naslov
pr@kranj.si
16.00 spletni strokovni posvet ob 100. obletnici podpisa Rapalske pogodbe v organizaciji Parka vojaške zgodovine Pivka,
na katerem bo imel nagovor predsednik DS Alojz Kovšca; prenos na Youtube kanalu Parka vojaške zgodovine, PIVKA
16.30 spletna okrogla miza o nacionalnem načrtu za obravnavo redkih bolezni v organizaciji časopisa za zdravnike,
zobozdravnike in farmacevte Medicina danes, na kateri bodo sodelovali Borut Peterlin (Inštitut za genetiko UKC
Ljubljana), Blaž Koritnik (Nevrološka klinika UKC Ljubljana), Urh Grošelj (Nacionalna kontaktna točka, Pediatrična klinika
UKC Ljubljana) Kristina Modic (Združenje bolnikov z limfomi in levkemijo, L&L), Davor Duboka (Eurordis) in Mateja
Toman (Društvo distrofikov Slovenije); sta.si/qnkccU
LJUBLJANA - V galeriji na prostem na ploščadi pred Slovensko hišo (Figovec) bo na ogled mednarodna razstava
plakatov na temo strpnosti. (do 2. 12.)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Mervanu Šljivarju, ki ga obtožnica bremeni vpletenosti v umor
v Bosni in Hercegovini septembra 2014 (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Na okrajnem sodišču sojenje nekdanjemu notarju Jožetu Sikošku, notarki Darji Jarnovič ter podjetnici
Gordani Štikovac Peulić zaradi očitkov o ponarejanju listin, ponarejanju uradnih listin in overjanju lažne vsebine v
postopkih domnevno lažnega prenosa več podjetij in njihovih dolgov na neznano osebo (ob 8.30).
LJUBLJANA - Martinovo, ki ga obeležujemo na god sv. Martina.
LJUBLJANA - Svetovni dan boja proti odvisnosti.
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KULTURA
SARAJEVO - S projekcijo filma Ne bom več luzerka scenaristke in režiserke Urše Menart se bodo v sarajevskem Kinu
Meeting Point začeli Dnevi novega slovenskega filma. (do 13.)
18.00 spletno predavanje direktorice HeK (House of Electronic Arts Basel) Sabine Himmelsbach z naslovom Kurirati
intermedijsko umetnost offline in online, ki ga pripravlja Zavod za sodobno umetnost - SCCA; na povezavi sta.si/q0QTVV
19.30 s premiero uvodnega kratkega filma Sanjamo film avtorjev Matevža Jermana in Petra Cerovška začetek spletnega
31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala - Liffe (do 22.); prenos na spletni strani Liffa, Facebook strani Liffa in
Cankarjevega doma ter YouTube kanalu Cankarjevega doma, LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Bojan Šuštar, popoldne Aleš Kocjan
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Zoja Črnilec, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:

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

dopoldne Jure Kos, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Maja Čehovin Korsika
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Mojca Zorko
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Ravnatelji strokovnih šol opozarjajo: Pouk na
daljavo je smrt za obrtniške poklice, mladim
delamo škodo

ODPRI GALERIJO
Pouk v živo in pouk na daljavo sta dva različna pojma.
IGOR NAPAST

Barbara Bradač
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Kako v srednjih strokovnih in poklicnih šolah izvajajo praktični pouk na daljavo?
Bodoči frizerji, kozmetičarji, kuharji, natakarji ... se spretnosti učijo preko
videoposnetkov, "kar nikamor ne vodi". Ravnatelji pozivajo vlado, naj dijakom
čim prej omogoči vsaj praktični pouk.
Dijaki se v tem šolskem letu že tretji teden šolajo na daljavo, v prejšnjem se dijaki prvih, drugih in tretjih
letnikov od srede marca v šolske klopi sploh niso več vrnili. Ravnatelji šol poklicnega izobraževanja
opozarjajo na velik primanjkljaj, ki nastaja, saj to izobraževanje temelji na pridobivanju praktičnih veščin, teh
pa pri šolanju na daljavo dijaki ne morejo kakovostno osvajati. Ne samo da nimajo prakse v šoli, tudi pri
delodajalcih trenutno ne morejo nabirati izkušenj, saj so gostilne, lokali, frizerski in kozmetični saloni zaprti.
Nekoliko na boljšem so le poklici, povezani z gradbeništvom in strojništvom.
Kljub trudu in iznajdljivosti učiteljev pri šolanju na daljavo ravnatelji pozivajo ministrico za izobraževanje in
vlado, naj vsaj dijake, ki imajo praktični pouk, čim prej vrnejo v šole, četudi pod posebnimi pogoji, ki bi jih za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

preprečevanje širjenja novega koronavirusa zahtevala zdravstvena stroka.

Mladim delamo škodo
Da praktičnega pouka na daljavo ni mogoče izvajati, je jasen Zlatko Jesenik, vodja šolske delavnice
Lesarske šole Maribor, ki izpostavlja tudi, da težko zagotavljajo dobre videokonference, nimajo vsi dijaki
zmogljivih računalnikov in hitrih internetnih povezav, tudi Arnes ima težave. "Tudi če pokažemo preko
videokonference, čeprav je težko vse pokazati, brez vaje ni nič. Brez izdelka, ki ga dijak naredi z lastnimi
rokami in orodjem, ne gre. Na neki način delamo mladim škodo," pravi Jesenik in dodaja, da je šolska
delavnica prostor, ki zagotavlja dijaku kakovostno praktično izobraževanje.

Praktični pouk je osnova
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Dušan Erjavec, ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, je jasen: "Šolanje na daljavo v
poklicni šoli brez praktičnega pouka ni šolanje. Praktični pouk je osnova, ki jo moramo imeti, če želimo
dijake strokovno nekaj naučiti, kar je na daljavo pri praktičnem pouku nemogoče." V njihovih programih
izobražujejo tudi za poklica natakar in kuhar. Brez prakse ga ravnatelj ponazori takole: "Dijaku lahko le
rečemo, naj si kupi instant kocko in skuha govejo juho."

"Dijaku lahko le rečemo, naj si kupi instant kocko in skuha govejo juho"

S podobnim problemom se soočajo tudi bodoči frizerji in kozmetičarji, pa tudi drugi v programih Srednje šole
za oblikovanje Maribor. "Enostavno nihče ne sliši poziva, naj nam omogočijo prakso vsaj za dijake, ki imajo
praktični pouk. Bojimo se, kaj bo s to generacijo, ker tu ne bo znanja. Dijake izobražujemo s posnetki z
youtuba, preko lastnih posnetkov, a to nikamor ne vodi. Kvaliteta znanja upada in to ni pravi način učenja za
poklice, kjer so potrebne veščine in ročne spretnosti. To so poklici, ki jih na daljavo ne moreš učiti, ker je
dejansko potrebna praksa, da primeš lase, četudi na lutki, da te nekdo vodi, usmerja, pokaže ... Sama bi
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krepko premislila, ali bi dala svojo podobo v obdelavo frizerju, ki se je učil preko spleta na daljavo," je
iskrena ravnateljica Nadja Jager Popovič.

Izguba velike količine znanja
Učitelji srednje oblikovne šole v šolskih delavnicah in razredih snemajo videe s praktičnimi prikazi. "Tako
lahko kvalitetno poučuješ teden ali dva, ne pa več mesecev. To je smrt za obrtniške poklice v prihodnosti, ker
brez prakse ni dobrih obrtnikov," pravi ravnateljica.
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Potrebna je praksa, da primeš lase, četudi na lutki, da te nekdo vodi, usmerja, pokaže ...
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AMADEUS BIRCA

Niso samo frizerji na udaru, ampak vsi, ki znanje pridobivajo tudi s prakso. "Kjer je praktični pouk vezan še
na vaje na računalniku, še nekako gre, a krojenje, šivanje, snemanje, montaža, ki ti jih mora učitelj dejansko
pokazati, pa pomeni izgubo velike količine znanja, če ni osvojeno na pravilen način ali pa je osvojeno
narobe," opozori Nadja Jager Popovič in izpostavlja še potrebo po tehnični opremi, ne samo računalnikih in
internetni povezavi. Pri njih morajo modni oblikovalci dejansko narediti oblačilo, zato potrebujejo šivalni
stroj, veliko so jih posodili, potrebujejo tudi grafične tablice in kamere ...

Ni enako, če samo gledaš, kako se zamenja pnevmatika
Nekoliko več sreče imajo trenutno strojniki in gradbinci, a le v tem, da lahko dijaki vsaj praktično znanje
pridobivajo pri podjetjih. Tem je za prakso hvaležen direktor Tehniškega šolskega centra Maribor in ravnatelj
Srednje strojne šole Darko Kukovec. "Pouk v živo in na daljavo sta dva različna pojma. Učitelji se dobivajo
v delavnici, posnamejo vajo ali pa jo izvajajo v živo, tako lahko sproti komentirajo, kar je najboljši približek
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pouka, ki ga znamo narediti. Pa vendar ni enako, kot če dijak sam poskusi nekaj narediti. Ni enako, če samo
gledaš, kako se zamenja pnevmatika, ali to sam poskusiš, predvsem ker pri gledanju ne moreš narediti napake,
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in prav na teh se učimo. Dijaki ne vadijo ročnih spretnosti in te bodo manjkale," razlaga Kukovec.

Brez izdelka, ki ga dijak naredi z lastnimi rokami in orodjem, se bo izdelovanja težko naučil.
ANDREJ PETELINŠEK

Kakšno opravilo bodoči avtomehaniki še lahko poskusijo opraviti na domačem osebnem avtomobilu, večja
specifičnost je pri orodjarjih, ki za učenje potrebujejo stroje, teh pa doma nimajo. "Pri predmetih, ki so
računalniški podprti, lahko dijaki delajo doma na simulatorjih, a simulator in stroj nista eno in isto," pravi
Kukovec. Pohvali dijake, da so zelo resno vzeli pouk na daljavo, precej bolj kot spomladi, pohvali tudi
učitelje, ki so izjemno angažirani, kljub temu pa opozori, da vsega zagotovo ne bo mogoče nadoknaditi.
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Lažje je dijakom na podeželju
Bodoči tesarji, zidarji, polagalci keramičnih plošč, dimnikarji, slikopleskarji pridobivajo znanje na Srednji
gradbeni šoli in gimnaziji Maribor. Ravnateljica Alenka Ambrož Jurgec pove, da učitelji pošiljajo ali
gradivo s spleta ali posnamejo zadolžitve, ki jih dijaki morajo opraviti, posneti in poslati nazaj, pa tudi deliti
med seboj.
"Lažje je tam, kjer so dijaki na podeželju in imajo material pri roki ter lahko kaj poskusijo, težje je ročne
spretnosti usmerjati na daljavo, če dijak živi v bloku, tako jih lahko samo gledajo preko interneta," opisuje
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ravnateljica.
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DOBROVA

Andraž Rožman
NAJNOVEJŠE
10. november
2020 05:40
10. november 2020 5:40
19 min
Bolgarski veto na
Predviden čas
branja: 3 min
makedonski
poti v
EU
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39 min

Jože P. Damijan o
tem, da bo nova
koalicija prevzela
vodenje vlade
sredi ali kon...

59 min

Na Dobrovi se
obeta gradnja
trgovinskega
centra

1 ura

V prvi ligi več
nepredvidljivosti
in manj denarja

3 ure

Bojan Prašnikar:
Brez napredka in
razvoja

Na Dobrovi se obeta
gradnja trgovinskega
centra
Občina Dobrova - Polhov Gradec je povabila zasebnega
investitorja h gradnji trgovinskega centra. Ali ga bodo
zares zgradili, je odvisno od tega, ali bo investitorju
uspelo odkupiti vsa zemljišča. Trgovina naj bi stala poleg
centra Emila Adamiča, ki ga nameravajo zgraditi do leta
2023.

Vse objave
Župan Franc Setnikar pravi, da v
kraju ni dovolj trgovin, saj prebivalci
večinoma nakupe opravljajo v večjih
centrih na poti iz službe, ki jo imajo
v Ljubljani. (Foto: Tomaž Skale)

Na Dobrovi bi lahko
tamkajšnji prebivalci dobili
trgovinski center. Občina je
lani spremenila prostorski
načrt, ki gradnjo omogoča
v središču kraja, poleg
centra Emila Adamiča, ki
ga nameravajo zgraditi do
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leta 2023. To pa še ne
pomeni, da bodo trgovinski
center zagotovo gradili,
NAJNOVEJŠE
19 min

39 min

59 min
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1 ura

3 ure

Bolgarski veto na
makedonski poti v
EU
Jože P. Damijan o
tem, da bo nova
koalicija prevzela
vodenje vlade
sredi ali kon...

kajti investitor bo moral
najprej najti skupni jezik z
lastniki zemljišč. Gradnje si
želi tudi občina, ki je k
investiciji povabila podjetje
Promit benz z Brezovice.
»Lastnikom zemljišč je že
bil predstavljen načrtovani

Na Dobrovi se
obeta gradnja
trgovinskega
centra

projekt s posredovanimi

V prvi ligi več
nepredvidljivosti
in manj denarja

lastništvo poslovnega

Bojan Prašnikar:
Brez napredka in
razvoja
Vse objave

predlogi investitorja za
odkup zemljišča, bodisi
prostora v objektu ali
menjavo z drugim
nadomestnim zemljiščem,«
pravi župan Franc
Setnikar in dodaja, da
pogovori z lastniki zemljišč
trajajo že približno leto dni
in da glede na pisanja, ki
jih je prejela občina, vsi
občani ne podpirajo
gradnje trgovinskega
centra. Tega nameravajo
sicer začeti graditi takoj, ko
bo bodo zemljišča
odkupljena, trgovina z živili
pa bo, pravi župan,
zgrajena v 150 dneh od
pridobitve pravnomočnega
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gradbenega dovoljenja, pri
čemer se zimski čas med
prvim novembrom in prvim
NAJNOVEJŠE
19 min

39 min

59 min
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1 ura

3 ure

Bolgarski veto na
makedonski poti v
EU

marcem ne šteje v čas
gradnje.
Zdaj lahko občani živila
kupujejo v manjših

Jože P. Damijan o
tem, da bo nova
koalicija prevzela
vodenje vlade
sredi ali kon...

Mercatorjevih trgovinah na

Na Dobrovi se
obeta gradnja
trgovinskega
centra

manjši trgovini kmetijske

V prvi ligi več
nepredvidljivosti
in manj denarja

prebivalcev, ki da

Bojan Prašnikar:
Brez napredka in
razvoja
Vse objave

Dobrovi in v Polhovem
Gradcu, medtem ko
mešano blago ponujata
zadruge. Setnikar pravi, da
to ne zadostuje potrebam
večinoma nakupe
opravljajo v večjih centrih
na poti iz službe, ki jo imajo
v Ljubljani. Kateri od velikih
trgovcev bi lahko posloval
na Dobrovi, Setnikar
»zaradi poslovnega
dogovora s trgovcem za
živila« še ni želel razkriti,
prav tako ne predvidene
višine investicije. Je pa
znano, da načrtujejo
gradnjo prostorov za
gostinske, oskrbne,
storitvene in poslovne
dejavnosti.

33

10.11.2020

Dnevnik.si

Torek, 05:40

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042942915/Osrednja%20Slove...

NAJNOVEJŠE

4/5

Najprej bodo
gradili center
Emila Adamiča
Trgovinski center naj bi stal

19 min

39 min

59 min
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1 ura

3 ure

Bolgarski veto na
makedonski poti v
EU
Jože P. Damijan o
tem, da bo nova
koalicija prevzela
vodenje vlade
sredi ali kon...
Na Dobrovi se
obeta gradnja
trgovinskega
centra
V prvi ligi več
nepredvidljivosti
in manj denarja
Bojan Prašnikar:
Brez napredka in
razvoja
Vse objave

poleg centra Emila
Adamiča, ki naj bi začeli
graditi prihodnje leto,
vrednost naložbe pa bo
znašala okrog štiri milijone
evrov. V centru bodo
prostori občinske uprave,
po dve splošni in zobni
ambulanti, patronažna in
referenčna ambulanta,
lekarna, velika in mala
kulturna dvorana, dva
prostora za tržno dejavnost
in knjižnica.
Če bosta obe investiciji
uspešno izvedeni, bo
krajevno jedro na Dobrovi
zaokroženo. Setnikar sicer
pravi, da bi bilo ceneje oba
objekta graditi hkrati, a ker
se bo očitno projekt
trgovinskega centra
zavlekel, bodo prej začeli
graditi center Emila
Adamiča. »Ne glede na
manjše stroške vzporedne
gradnje obeh objektov z
gradnjo centra Emila
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Adamiča, katerega
investitorica bo občina, ta
ne more več čakati na
NAJNOVEJŠE
19 min

39 min

59 min
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1 ura

3 ure

Bolgarski veto na
makedonski poti v
EU
Jože P. Damijan o
tem, da bo nova
koalicija prevzela
vodenje vlade
sredi ali kon...
Na Dobrovi se
obeta gradnja
trgovinskega
centra
V prvi ligi več
nepredvidljivosti
in manj denarja
Bojan Prašnikar:
Brez napredka in
razvoja

prodajo zemljišč
domačinov investitorju, saj
pogovori potekajo že več
kot eno leto. Ambulanti
splošne medicine in
lekarna na Dobrovi nujno
potrebujejo nove prostore,
kakor tudi preostali
družbeni prostori, ki jim je
center tudi namenjen,«
pravi župan in dodaja, da
je projekt v fazi izvedbe
javnega naročila za
dokumentacijo, potrebno
za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Vse objave
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JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Vanja Brkić
10. november 2020 07:15
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10. november 2020 7:15
Predviden čas branja: 3 min

88 novih nepro tnih
najemnih stanovanj
Ljubljanski mestni svetniki bodo na seji mestnega sveta
prihodnji teden potrjevali dopolnjeni osnutek občinskega
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko
sosesko Zvezna, ki naj bi ponujala 88 dodatnih
nepro tnih najemnih stanovanj.

Mestni svet bo na ponedeljkovi seji
sprejemal dopolnjeni osnutek
občinskega podrobnega
prostorskega načrta za sosesko
Zvezna, v kateri ljubljanski
stanovanjski sklad načrtuje gradnjo
88 neprofitnih najemnih stanovanj.
(Foto: Luka Cjuha)

Na ponedeljkovi seji
mestnega sveta bodo
ljubljanski mestni svetniki
odločali o potrditvi
dopolnjenega osnutka za
občinski podrobni
prostorski načrt za sosesko
Zvezna, ki jo Javni
stanovanjski sklad Mestne
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občine Ljubljana načrtuje
vzdolž Flajšmanove ulice
od novogradnje pri križišču
s Šmartinsko cesto do
križišča s Kavčičevo cesto.
Iz gradiva osnutka je
razvidno, da bi lahko Javni
stanovanjski sklad, kot
lastnik zemljišč na tem
območju, zgradil štiri
večstanovanjske bloke, v
katerih bi bilo skupaj 88
neprofitnih najemnih
stanovanj.
Potem ko bo mestni svet
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

najverjetneje potrdil
osnutek, bo občina sprejeti
dokument javno razgrnila.
V času javne razgrnitve
bodo imeli sosedi in druga
zainteresirana javnost
NAJNOVEJŠE
5 min

20 min

40 min

1 ura

88 novih
neprofitnih
najemnih
stanovanj

možnost dajati svoje
pripombe in predloge k
prostorskemu načrtu. Javni
stanovanjski sklad je v
predlogu rebalansa

Tomaž Kavčič,
gostinec: Sem del
sistema, ki je na
robu sesutja

finančnega načrta za

Prebivalci Trate le
še peš in s
kolesom čez
železniško progo

občinskega podrobnega

letošnje leto napovedal, da
bi bil končni predlog
prostorskega načrta

Bolgarski veto na
makedonski poti v
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Jože P. Damijan o
tem, da bo nova
koalicija prevzela
vodenje vlade
sredi ali kon...
Vse objave
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Zvezna lahko v mestnem
svetu sprejet do polovice
prihodnjega leta.

Trenutno le
zelenica
Ko bo prostorski načrt
začel veljati, bo sklad lahko
sprožil postopek za
pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo
omenjene soseske. V
postopku projektnega
natečaja za sosesko
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Zvezna je bila ta investicija
ocenjena na približno 6,8
milijona evrov brez davka
na dodano vrednost. Bolj
natančno vrednost te
naložbe pa bo pokazal šele
zaključek javnega naročila
za izbor izvajalca gradnje
soseske, ki ga pred
koncem prihodnjega leta ni
pričakovati.
Na zemljišču, kjer je
predvidena gradnja
soseske, je trenutno
zelenica z dvema
pešpotema. Območje meri
približno hektar, vendar pa
ne bo v celoti pozidano.
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Kot kaže osnutek
prostorskega načrta, je
gradnji večstanovanjskih
stavb namenjenih slabih
5500 kvadratnih metrov.
Nekaj več kot 4000
kvadratnih metrov na tem
območju pa bo namenjenih
ureditvi parka za javno
rabo. V okviru tega parka
so načrtovani igrišče za
igre z žogo, otroška igrišča
ter površine za rekreacijo
in počitek prebivalcev.
Parkini prostori za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stanovalce soseske bodo
urejeni v skupni podzemni
garaži pod četverico
večstanovanjskih stavb.
Vhod v kletno etažo pa bo
skupen in bo urejen iz
Flajšmanove ulice. Med
zadnjim blokom in
obstoječima blokoma ob
Pokopališki ulici je
načrtovano še zunanje
parkirišče z desetimi
parkirnimi prostori in še
dvema pokritima
parkirnima prostoroma za
gibalno ovirane osebe.
Uvoz nanj bo urejen iz
Kavčičeve ulice. Sami bloki
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bodo imeli poleg
podzemne parkirne garaže
pritličje, tri nadstropja in
dve terasni etaži.

Trgogradova
soseska bo
končana
prihodnje leto
Le streljaj od načrtovane
stanovanjske soseske
ljubljanskega sklada je že v
gradnji zasebna
stanovanjsko-poslovna
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

soseska Šmartinska v lasti
družbe Trgograd. V
soseski bo 123 stanovanj,
končana pa naj bi bila
prihodnje leto. Kot je
razvidno s spletne strani
družbe Trgograd, naj bi bila
večina stanovanj že
prodana.
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Dars naj bi graditelju trojanskega predora plačal dobrih 10
milijonov evrov
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dnevnik.si/1042943015/posel/novice/dars-naj-bi-graditelju-trojanskega-predora-placal-dobrih-10-milijonov-evrov

Družba za avtoceste (Dars) in italijanska družba Impresa Grassetto, ki je pred slabima dvema
desetletjema gradila predor Trojane, naj bi po naših informacijah sklenili poravnavo, vredno okoli
deset milijonov evrov. To je najvišji znesek, kar jih je družba Dars po končanem projektu kdaj plačala
gradbincu, ki je sodeloval pri gradnji avtocest. A zahtevek, ki ga je preko sodišča terjala italijanska
družba, Dars pa je tožbo na prvi stopnji (nepravnomočno) izgubil, je bil še višji. Sodna saga se je s
poravnavo tako končala po dobrih trinajstih letih.
Na Darsu višine poravnave – ta je bila potihem sklenjena že sredi lanskega leta, ko je bil na čelu
Darsa Tomaž Vidic – uradno ne razkrivajo ali komentirajo, ker gre za poslovno skrivnost. Iz lanskega
poslovnega poročila pa je razvidno, da je Dars lani za tožbene zahtevke plačal natanko 9.752.217
evrov. Glavnina tega zneska je bila domnevno plačana prav družbi Grassetto.

Najprej pritožba, nato poravnava
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Impresa Grassetto, ki je danes v stečaju, je med letoma 2000 in 2005 kopala trojanski predor.
Pogodbena vrednost posla je znašala približno 70 milijonov evrov. Predor pod Trojanami je veljal za
eno najzahtevnejših točk zaradi zahtevne geološke sestave hriba. Ob kopanju predora naj bi prišlo do
nepredvidenih dodatnih del prav zaradi tega. A Dars teh del ni hotel plačati, saj se z izvajalcem ni
strinjal, da so bile težave nepričakovane. Italijani so zato leta 2006 vložili tožbeni zahtevek, vreden
54,4 milijona evrov. Tožba je prvostopenjski sodni epilog dočakala lani. Okrožno sodišče v Ljubljani
je delno ugodilo zahtevku italijanske družbe. Odločilo je, da mora Dars tožnici plačati približno deset
milijonov evrov odškodnine (z zamudnimi obrestmi 12,7 milijona evrov) in poravnati 121.512 evrov
stroškov postopka. Na Darsu so se na sodbo pritožili. »Sodba je v ugodilnem delu v več delih in iz več
razlogov nepravilna,« so bili prepričani, dodatnih pojasnil pa niso navedli. A že nekaj mesecev zatem
so se potihem vendarle odločili za poravnavo, višina zneska pa je ostala skrivnost.

Od Rodeta do Washingtona

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

Poleg omenjene tožbe je družba Impresa Grassetto zoper Dars vložila še dve, in sicer že med samo
gradnjo predora Trojane, leta 2002 in 2004. S prvo tožbo je zahtevala približno dva milijona evrov za
sidra iz steklenih vlaken. Impresa Grassetto je v tem primeru izkoristila prav vse pravne možnosti,
vključno z revizijo postopka, in na vseh instancah izgubila. Dars je izgubil najnižji tožbeni zahtevek v
vrednosti približno 205.000 evrov. Italijani so zatrjevali, da je Dars del vrednosti gradbenih del
plačal po roku zapadlosti. Skupaj z zamudnimi obrestmi je moral po izgubljeni tožbi plačati nekaj več
kot 400 tisočakov. Z uvodoma omenjeno poravnavo je Dars zaključil vse sodne postopke z italijansko
družbo.
Zadnji spor je od leta 2013 reševalo tudi naložbeno arbitražno sodišče v Washingtonu (tožena
stranka je bila v tem primeru Slovenija). Impresa Grassetto je zahtevala 56,4 milijona evrov,
zahtevek pa se je zaradi obresti povečal na približno sto milijonov evrov. Poravnavi je januarja letos
sledil umik spora tudi na arbitražnem sodišču.
V reševanje spora se je vključil celo kardinal Franc Rode, ki je zagovarjal interes italijanske družbe.
Pisal je tedanjemu (in sedanjemu) premierju Janezu Janši in pri njem lobiral, naj Dars pristane na
»pametno poravnavo«, ki naj bi znašala 25 milijonov evrov.

Dars računa na zmago v večini tožb
Zoper Dars je na vseh sodiščih po državi vloženih za 43,094 milijona evrov tožb (zgolj glavnice, brez
obresti), razkriva lanskoletno poročilo družbe. Za primerjavo, leto prej je imel Dars odprtih za 57,7
milijona evrov sporov. Daleč najvišji tožbeni zahtevek v višini 17,7 milijona evrov je vložila družba
Iskratel zaradi domnevnih nepravilnosti pri postopku izbire izvajalca elektronskega cestninjenja
DarsGo. Kar 84 odstotkov tožb izhaja iz podobnih projektov gradenj in obnov avtocest. Toda Dars je
prepričan, razkriva letno poročilo, da ima v večini teh tožbenih zahtevkov dobre možnosti za zmago.
Družba namreč v svojih bilancah naredi rezervacije sredstev za izplačilo tožnikov, kadar njihovi
pravni svetovalci in poslovodstvo ocenijo, da je verjetnost izgube tožbe več kot 50-odstotna. Družba
je v svojih bilancah naredila rezervacije le v višini 1,86 milijona evrov, upoštevajoč glavnice in
zamudne obresti. »Možne obveznosti iz naslova tožb, za katere se ocenjuje s 50-odstotno verjetnostjo
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ali manj, da bo tožnik uspel v tožbenem zahtevku, na dan 31. 12. 2019 znašajo 39,89 milijona evrov
(glavnice),« so zapisali v letnem poročilu. Tudi za omenjeno Iskratelovo tožbo so presodili, da so
možnosti za zmago na njihovi strani – na prvi stopnji so tožbo že dobili, a se je Iskratel pritožil –,
zato so možnost poravnave zavrnili.
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KOMENTAR

Kaj vse je čudno pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij
Čas branja: 2 min

1
10.11.2020 17:30

Zakaj je pridobivanje okoljevarstvenega soglasja za vozlišče Pragersko
trajalo tri leta in pol, na koncu pa sploh ni bilo potrebno in zakaj za
kanalizacijo čez vodno zajetje soglasja najprej sploh niso zahtevali?

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

NATAŠA KORAŽIJA

Več iz teme:
železnice >

mnenje >

Agencija RS za okolje >

okolje >

Riko >

ÖBB >

David Attenborough >

Včeraj je Riko uradno zagnal prenovo 150 let stare gorenjske proge na odseku Podnart –
Lesce Bled, kar bo stalo približno 47 milijonov evrov. Stara gorenjska proga je te dni na
več mestih v prenovi, med drugim bo do poletja leta 2021 zaprt železniški predor
Karavanke. Pretrgana železniška povezava z Avstrijo za potniški promet te dni ni velika
težava, ker potnikov zaradi zaprtja življenja skoraj ni, poleg tega jih železničarji tako ali
tako vozijo z nadomestnimi avtobusi. Bolj nerodno je za tovorni promet, ker morajo
tovorni vlaki proti Nemčiji voziti po obvozu čez Šentilj.
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Še precej bolj zoprno je, da bomo tudi po prenovi zastarele proge, ki bo stala več sto
milijonov evrov, še vedno imeli zgolj en železniški tir proti Gorenjski. Skozi Karavanke
smo imeli doslej dva tira, po novem bo zaradi preozkega predora ostal zgolj eden, tako da
bo treba za večjo pretočnost železniškega prometa proti Avstriji na dolgi rok zgraditi še
eno cev. Drugega tira proti Gorenjski še nismo niti začeli umeščati v prostor, gradnja naj
bi prišla na vrsto v naslednji finančni perspektivi po letu 2027.
Pri načrtovanju prenov in pri gradnji prog se pri nas težko dogovorimo, kaj sploh
hočemo. Pri drugem tiru Divača - Koper se že več kot dve desetletji zatika na vsakem
koraku, zato je zdaj vedno več možnosti, da proge ne bomo odprli do obljubljenega leta
2026.
Zamude pri velikih infrastrukturnih projektih sicer niso slovenska posebnost. Tudi
Avstrijci, ki so zgled sistematičnosti in pedantnosti pri načrtovanju velikih projektov,
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bodo vsaj za eno leto zamudili z odpiranjem novega, 27-kilometrskega dvocevnega
predora Semmering. Graditi so ga začeli leta 2012, končali naj bi ga leta 2026, zdaj je
otvoritev prestavljena na leto 2027.
Kljub temu pa obstaja pomembna razlika med tem, kako pripravljamo infrastrukturne
projekte v Avstriji in pri nas. Najbolj nas je to udarilo v oči, ko so se pri Direkciji za
infrastrukturo odločili, da bodo razpis za prenovo železniškega predora Karavanke
zaupali Avstrijcem, da bi se izognili Darsovemu scenariju, ko so potrebovali leto in pol
več kot Avstrijci za izbiro izvajalca.
ÖBB Infrastruktur je že julija letos, po sedmih mesecih od objave razpisa podpisal
pogodbo s Strabagorm. Na avstrijski strani so investitorji že po nekaj tednih od vložitve
papirjev izvedeli, da za prenovo ne potrebujejo okoljevarstvenega soglasja, saj gre za dela
na obstoječi trasi. Pri nas pa Arso najprej leto in pol ni dal jasnega odgovora, pred
kratkim pa so ugotovili, da okoljevarstveno soglasje ni potrebno.
Glavna razlika med Avstrijo in nami je, da je pri nas pridobivanje papirjev nepredvidljivo
dolga in draga komponenta. Še bolj nepredvidljiv in dolgotrajen je bil postopek
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pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo vozlišča Pragersko, čeprav gre
tudi tu za poseg na že obstoječi trasi proge. Na Direkciji za infrastrukturo so začeli
pridobivati okoljevarstveno soglasje pomladi leta 2017. Pomladi leta 2019 je bil izbran
izvajalec za nadgradnjo vozlišča, pogodba z Rikom in RŽDI je bila podpisana lani poleti,
prenove pa ni bilo mogoče začeti, ker so na Arsu zahtevali vedno nove analize. Na zadnje
so dodatno zahtevali analizo izkopane zemljine, za kar je moral DRSI izpeljati nov razpis
in za študijo odšteti vrtoglavih 243 tisoč evrov. Glavno odkritje je bilo, da zemljina ni
kontaminirana.
Poleg dodatnih podražitev s študijami nastaja tudi oportunitetni strošek, ker vozlišče še
vedno ni zgrajeno in ker še vedno nismo počrpali 40 milijonov evrov EU denarja. Po treh
letih in pol so na Arsu odločili, da okoljevarstveno soglasje ni potrebno. Tako kot je
čudno, da se v nekaterih primerih izdaja okoljevarstvenih soglasij brez potrebe zavlačuje,
je še bolj čudno, da je v nekaterih primerih mogoče početi čudne stvari brez
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

okoljevarstvenega soglasja. Tako je bilo denimo pri kanalizaciji čez vodovarstveno
območje v Ljubljani, kar bi se izšlo, če se ne bi temu uprli lokalni prebivalci in
okoljevarstveniki. Takšne čudne prakse ne bo odpravila nobena revizija Nature 2000, ki
jo napoveduje okoljski minister Vizjak. Če pa se bo vlada lotila takih sprememb, naj
najprej pogleda dokumentarec Davida Attenborougha A life on our Planet.
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Zapora Titove ceste zaradi prenove nadvoza
čez železniško progo
RADIO SLOVENIJA 1, 10.11.2020, DANES DO 13-IH, 13:14
BILJANA POLAK (voditeljica)
Na Jesenicah so po jutranji prometni konici zaprli promet po glavni cesti skozi mesto zaradi prenove nadvoza čez
železniško progo. To bo velika preizkušnja za prometno pretočnost v mestu, ki je zdaj tudi sicer največje gradbišče v
državi, saj sočasno gradijo karavanški cestni in železniški predor. Romana Erjavec.
ROMANA ERJAVEC (novinarka)
Titova cesta, ki se vije vzdolž celotne občine bo zaradi del zaprta kar pol leta. Župan Blaž Račič.
BLAŽ RAČIČ (župan Občine Jesenice)
V tem času bodo podrli ta most in pa zgradil novega. V času gradnje bo možen prehod čez železnico preko začasnega
mostu za pešce in za kolesarje.
ROMANA ERJAVEC (novinarka)
Za vas ostali promet pa so vzpostavljeni obvozi po vzporednih lokalnih cestah. Prometna ureditev pod temi pogoji bo
velik izziv za prometno pretočnost, tudi zato ker bo močno oviran tudi avtobusni promet. V ta namen so, pravi Marko
Markelj, uredili obračališča za shuttle s katerimi bodo vzpostavili krožni promet tako za lokalno kot medkrajevne linije.
MARKO MARKELJ (direktor komunalne direkcije na Jesenicah)
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Kajti tudi avtobusi medkrajevnega prometa ne bodo mogli čez nadvoz, kjer je zapora, sam avtobus medmestni tudi na
more voziti po teh obvoznih cestah in se poruši ves vozni red od Kranjske Gore do Ljubljane.
ROMANA ERJAVEC (novinarka)
Dogajanje na obvoznih cestah bodo redno spremljali in jih po potrebi, dodaja Markelj, tudi prilagajali. Omenjena zapora
ceste pa sovpada tudi še dvema velikima gradbiščema v občini, ki pa tokrat za razliko od gradnje prve predorske cevi
zaenkrat nimata večjega vpliva na lokalne ceste.
MARKO MARKELJ (direktor komunalne direkcije na Jesenicah)
So v bistvu tudi vse deponije dostopne državnih cestah, tako da nekih povečanih obremenitev dejansko ne pričakujemo.
BLAŽ RAČIČ (župan Občine Jesenice)
Izkušnja izpred 30 let je takšna, da moramo biti zdaj ob gradnji druge cevi precej bolj pozorni in zato predstavniki Občine
Jesenice sodelujejo teh delovnih sestankih mesečnih, ki obravnava aktualne probleme, če bi se seveda pojavil v času
gradnje.
ROMANA ERJAVEC (novinarka)
Kot ugotavlja župan so se na srečo vsi skupaj vendarle nekaj naučili tudi iz izkušnje o gradnji prve predorske cevi, po
kateri pa so bile jeseniške ceste res dodobra uničene.
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Razveljavljeno gradbeno dovoljenje za fekalno
kanalizacijo v IC Laze
RADIO SLOVENIJA 1, 10.11.2020, DANES DO 13-IH, 13:16
BILJANA POLAK (voditeljica)
Upravno sodišče je razveljavilo gradbeno dovoljenje za fekalno kanalizacijo v Industrijski coni Laze. Z odločitvijo so
zadovoljni v Alpe Adria Green, kjer so tudi vložili tožbo proti državi in v Civilni iniciativi Stražišče pri Kranju. Ta že vrsto let
opozarja, da je treba omenjeno industrijsko cono celovito okoljsko sanirati. Na Mestni občini Kranj, ki je bila v postopku le
stranka z interesom so nad sodbo razočarani. Aljana Jocif.
ALJANA JOCIF (novinarka)
Alpe Adria Green in Civilna iniciativa Stražišče ne nasprotujeta gradnji kanalizacije, opozarjata pa na nevarnost
poplavljanja in onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja. Fekalna kanalizacija bi morala biti celovito urejena že
pred desetletjem. Marko Špolad.
MARKO ŠPOLAD
Na koncu smo dobili hitropotezno odločitev občinskih uradnikov, ki so vložili projekt, ki je nepopoln, netrajnosten, kar smo
dokazali skupaj z Alpe Adria Green še na upravnem sodišču.
ALJANA JOCIF (novinarka)
V gradbenem dovoljenju je bila po mnenju Alpe Adria Green tudi premajhna zmogljivost črpališča in napačna količina
industrijskih odpadnih vod, tudi iz Ekola in Ekorela. Marko Špolad opozarja tudi na počasno reševanje problema.
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MARKO ŠPOLAD
Se je ta zadeva vlekla, vlekla in na koncu seveda spregledalo vodovarstveni in ljudski glas.
ALJANA JOCIF (novinarka)
Vojko Bernard iz Alpe Adria Green o nesprejemljivosti enocevnega kanalizacijskega sistema.
VOJKO BERNARD (Alpe Adria Green)
Po svetu se gradijo predvsem še vodi, kjer se ločijo fekalne vode in meteorne vode.
ALJANA JOCIF (novinarka)
O gradbenem dovoljenju bo tako morala ponovno odločati Upravna enota v Kranju.
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Površina: 362 cm2

Kaj vse je čudno
pri pridobivanju

okoljevarstvenih soglasij
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je uradno zagnal prenovo 150 let stare gorenjske proge na odseku
kar bo stalo približno 47 milijonov evrov. Stara
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gorenjska proga je te dni na več mestih v prenovi, med drugim bo do
poletja 2021 zaprt železniški predor Karavanke. Pretrgana železniška
povezava z Avstrijo za potniški promet te dni ni velika težava, ker potnikov zaradi ustavitve življenja skoraj ni, poleg tega jih železničarji tako ali tako vozijo z
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Še precej bolj

Uredniški
komentar
Nataša

zoprni

promet, ker

morajo tovorni

>je, da bomo tudi po prenovi zastare-

le proge, ki bo stala več sto milijonov evrov, še vedno imeli zgolj en železniški tir proti Gorenjski. Skozi Karavanke smo imeli doslej dva tira, po novem bo zaradi preozkega predora ostal zgolj en, tako da bo treba za večjo pretoč-

Koražija

nost železniškega prometa proti Avstriji dolgoročno
nataaa

koraz:]a<g>finanro.

m

zgra-

diti še eno cev. Drugi tir proti Gorenjski šele počasi umeščamo v prostor, gradnja naj bi prišla na vrsto v naslednji

finančni

perspektivi po letu 2027.

Pri načrtovanju prenovin gradnji prog se pri nas težko
dogovorimo, kaj sploh hočemo. Pri drugem tiru DivačaKoper se že več kot dve desetletji zatika na vsakem korazato je zdaj vse večja verjetnost, da proge ne bomo od-

ku,

prli do obljubljenega leta 2026.
Zamudeprivelildhinfrastrukturnih

slovenska

projektih sicer niso

posebnost.

Tudi Avstrijci, ki so zgled sistematičnosti in pedantnosti pri načrtovanju velikih projektov, bodo vsaj za leto dni zamudili z odpiranjem novega, 27-kiloSemmering. Graditi so ga

metrskega dvocevnega predora
začeli leta 2012,

končali naj bi ga leta 2026, zdaj je odprtje

prestavljeno na leto 2027.

K

pomembna razlika med tem, kako
"¾
pa obstaja

infrastrukturne projekte v Avstriji in kako jih
pripravljamo pri nas. Najbolj nam je to padlo v oči, ko so se
pri direkciji za infrastrukturo odločili, da bodo razpis za
prenovo železniškega predora Karavanke zaupali Avstrij-
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pripravljajo

cem.

Tudi zato, da bi se izognili Darsovemu scenariju, ko
so za izbiro izvajalca porabili leto in pol več kot Avstrijci.

voduo
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l
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: •'

ČBB Infrastruktur ježe julija letos, po sedmih mesecih od
objave razpisa, podpisal pogodbo s Strabagom. Na avstrijski strani so investitorji že po nekaj tednih od vložitve papirjev izvedeli,

da za prenovo ne potrebujejo okoljevarstve-

nega soglasja, saj gre za dela na

obstoječi trasi. Pri nas pa
ARSO najprej leto in pol ni dal jasnega odgovora, pred kratkim pa so ugotovili,

da okoljevarstveno

soglasje ni potrebno.

GlavnarazlikamedAvstrijo in nami je, daje pri nas pridobivanje papirjev nepredvidljivo dolga in draga komponenta. Še bolj nepredvidljiv in dolgotrajen je
bil postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja
za nadgradnjo vozlišča
Pragersko, čeprav gre tudi tu za poseg na že obstoječi trasi proge. Na direkciji
za
infrastrukturo so ga začeli pridobivati spomladi 2017. Spomladi 2019 je bil izbran
izvajalec za nadgradnjo vozlišča, pogodba z Rikom in RŽDI je bila podpisana lani poleti, prenove pa ni bilo mogoče začeti, ker so na ARSO zahtevali vedno nove
Nazadnje so dodatno zahtevali analizo izkopane zemljine, za kar je moral DRSI izpeljati nov razpis in za študijo odšteti vrtoglavih 243 tisoč
Glavanalize.

evrov.

no odkritje je bilo, da zemljina ni kontaminirana.
Poleg dodatnih podražitevs študijami nastaja tudi oportunitetni strošek, ker
vozlišče še vedno ni zgrajeno in ker še vedno nismo počrpali 40 milijonov
evrov
denarja EU. Po treh letih in pol so na ARSO odločili, da okoljevarstveno soglasje

n i potrebno. Tako kot je čudno, da se v nekaterih primerih izdaja okoljevarstvenih soglasij brez potrebe zavlačuje, je še bolj čudno, da je
v nekaterih primerih
mogoče početi čudne stvari brez okoljevarstvenega soglasja. Tako je bilo pri kanalizaciji čez vodovarstveno območje v Ljubljani, kar bi se izšlo, če se ne bi temu
uprli prebivalci in okoljevarstveniki. Takšne čudne prakse
ne bo odpravila nobena revizija Nature 2000, ki jo napoveduje okoljski minister Vizjak. Če pa se bo
vlada lotila takih sprememb, naj najprej pogleda dokumentarec Davida Attenborougha Življenje na našem planetu.

49

11.11.2020

Finance

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 2

2/2

Površina: 362 cm2

ME,&0£?A,MŠ4

©tC

&>Ml9JA

Bo

ŠTUDlUo

SE PRoUcuaE

ZA

VoaciŠČE.

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

PRAfoeKSKo,.,

©fcrotT£\Mi?srv&(Oc>
i

Pdtrebmo, če
tfc§,Ce

SDOtiAŠJfc

papirček

SGrBEŠiM,

PA

pade

v

ec/

j

g|Mi

m

50

Iusinfo.si
Država: Slovenija

10.11.2020
Torek, 15:02

Kazalo

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-no...

1/2

Inšpektorji v letošnji akciji odkrili 112 nelegalnih in 30
nevarnih objektov
10.11.2020 13:10

Ljubljana, 10. novembra (STA) - Gradbeni inšpektorji so tudi v letošnji akciji nadzora
nad objekti ugotovili velik odstotek nedovoljenih objektov. Odkrili so jih 145, med njimi
jih je bilo 112 nelegalnih, 30 pa nevarnih. Zanje so odredili ustavitev gradenj oz.
prepoved uporabe in rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje.

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

Gradbeni inšpektorji so od 1. februarja do 1. septembra letos na območjih, ki jih nadzirajo,
preverjali, ali gradnja objekta, za katero je inšpektorat s prijavo prejel namig o nedovoljeni
gradnji, poteka zakonito oz. ali je investitor zanjo pridobili gradbeno dovoljenje in ali dela izvaja
skladno z gradbenim dovoljenjem. V akciji je sodelovalo 58 inšpektorjev.
Kot so danes sporočili iz inšpektorata za okolje in prostor, so gradbeni inšpektorji v tem času
opravili 683 inšpekcijskih nadzorov in uvedli skoraj 400 postopkov, od tega 386 upravnih in 14
prekrškovnih. V 269 upravnih zadevah, ki so bile zaključene do 5. novembra, so inšpektorji
odkrili 145 nedovoljenih objektov in izdali kar 154 inšpekcijskih odločb.
Za 112 odkritih nelegalnih objektov so bili odrejeni ustavitve gradenj in roki za njihovo
odstranitev. Za 30 nevarnih objektov so bile odrejene takojšnje prepovedi njihove uporabe in
rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje. Za tri neskladne objekte so inšpektorji izdali
odločbe. Izdali so tudi tri odločbe o prepovedi uporabe zaradi neskladne uporabe objekta, in
sicer do izdaje uporabnega dovoljenja oz. novega gradbenega dovoljenja.
Pri treh objektih so gradbeni inšpektorji pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem objektu
ugotovili še druge nepravilnosti in kršitve gradbenega zakona, zanje so izdali odločbe za
odpravo nepravilnosti v določenem roku. Izdali so tudi tri odločbe z izrekom inšpekcijskega
ukrepa v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev objekta.
V sklopu akcije je bilo uvedenih 14 prekrškovnih postopkov. Izdani sta bili dve odločbi o
prekršku v višini izrečenih glob 2000 evrov, trije plačilni nalogi višini 4000 evrov in pet odločb z
izrečenim opominom.
V zadevah, ki so bile predmet nadzora do 5. novembra in nepravilnosti niso bile ugotovljene
oz. so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, pa je bilo izdanih 70 sklepov o ustavitvi
postopkov, trije sklepi o ustavitvi izvršbe in osem ustavitev postopka. V teh osmih zadevah so
zavezanci ali sami izvršili odločbo ali pa legalizirali objekt.
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Ker za določene prekrškovne zadeve in upravne inšpekcijske postopke še niso bili pridobljeni
vsi podatki za ugotovitev dejanskega stanja, bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po
predvidenem časovnem okvirju akcije. "Že sedaj pa lahko rečemo, da je tudi letos gradbena
inšpekcija odkrila velik odstotek nedovoljenih objektov," so navedli na inšpektoratu. V do sedaj
obravnavanih zadevah je bilo takih kar 53,9 odstotka.
"Ker v 30 odstotkih obravnavanih zadev v času poročanja še ni bilo odločeno oz. ugotovitveni
postopki v teh zadevah še potekajo, je pričakovati, da bo odstotek ugotovljenih nedovoljenih
objektov po dokončanju vseh upravnih zadev še bistveno višji," so izpostavili.
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Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali je zgrajen brez dokončnega gradbenega dovoljenja
ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, če ga gradbeno-tehnično ni
mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem. Nelegalen objekt je tudi objekt, za katerega je bilo
gradbeno dovoljenje ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali razveljavljeno, in
objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, če je zgrajen v nasprotju s prostorskim
izvedbenim aktom ali drugim predpisom občine.
Neskladen objekt je objekt, ki ima vsaj dokončno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je
zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je gradbenotehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in pri tem ne gre za dopustna odstopanja
skladno z gradbenim zakonom.
Nevaren objekt pa je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža
zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte.
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Sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje za kanalizacijo
v Industrijski coni Laze
10.11.2020 10:49

Kranj, 10. novembra (STA) - Upravno sodišče je ugodilo tožbi okoljevarstvene
organizacije Alpe Adria Green proti izdanemu gradbenemu dovoljenju za gradnjo
fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze. Civilna iniciativa za zeleno Stražišče je bila
tako uspešna v sporu s kranjsko občino glede projekta komunalnega urejanja cone, ki
je po mnenju iniciative neustrezen.
Kot so pojasnili v mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, se
zavedajo, da je gradnja kanalizacijskega omrežja v Industrijski coni Laze potrebna. Vendar pa
ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja,
so opozorili.
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Pojasnili so, da v coni obratujejo veliki proizvajalci industrijske odpadne vode, med njimi Ekol
in Ekorel, ki predelujeta nevarne in nenevarne odpadke, ter livarstvo Blisk, ki se ukvarja s
tlačnim litjem aluminija. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja pa je bilo, kot so poudarili,
nepopolno in napačno ugotovljeno dejansko stanje glede količine industrijskih odpadnih vod,
ki nastajajo v tehnoloških postopkih podjetij v Industrijski coni Laze.
Tožnik v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja ni imel možnosti sodelovanja v
dokaznem postopku in izpostaviti napačnih izhodišč projektiranja ter dejstva, da projektirana
zmogljivost kanalizacije ni ustrezna, so spomnili v AAG.
Iz okoljevarstvenega dovoljenja za Ekorel izhaja, da je dnevna količina industrijske odpadne
vode na iztoku 66 kubičnih metrov. Odpadne vode se poleg tega zbirajo še v 40 kubičnih
metrov veliki nepretočni greznici in tudi pri drugih podjetjih, kot so Ekol, Blisk in Don Don. Zato
je v gradbenem dovoljenju navedena zmogljivost črpališča z zadrževalnikom volumna 19
kubičnih metrov bistveno premajhna, so poudarili v AAG.
Poleg tega so enocevni sistemi kanalizacije, kot so ga na kranjski občini načrtovali za
Industrijsko cono Laze, zastareli. V EU in tudi pri nas se večinoma gradijo samo še dvocevni
sistemi, ki imajo ločena sistema za odvajanje fekalnih in meteornih voda, je izpostavil
predsednik AAG Vojko Bernard.
"V AAG smo bili vse skozi prepričani, da so naše trditve pravilne, kar je tudi potrdilo upravno
sodišče, ki je razsodilo v korist AAG, predvsem pa v korist tamkaj živečih prebivalcev," je
Bernard zapisal ob odločitvi sodišča, ki so jo stranke v postopku prejele v teh dneh.
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Sodišče je v sodbi po opravljeni javni razpravi 7. oktobra razsodilo, da se tožbi AAG ugodi in
da se odločba Upravne enote Kranj z izdanim gradbenim dovoljenjem za investicijo Mestne
občine Kranj iz julija 2018 odpravi.
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Sodišče zadevo vrača prvostopenjskemu organu v ponovni postopek, v katerem bo moral dati
AAG možnost izjave ter po vsebini presoditi njegove ugovore in po tako izvedenem postopku
o zadevi ponovno odločiti ter svojo odločitev tudi argumentirano obrazložiti.
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