Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 18. 10. 2020
Število objav: 9
Internet: 7
Radio: 1
Televizija: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Naslov

Rogaška občina načrtuje gradnjo dislocirane enote doma starejših

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

Al. Ma.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vrednost ocenjena na 2,5 milijona evrov Občina Rogatec v sodelovanju z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah
načrtuje gradnjo dislocirane enote doma starejših. Lotili so se že priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Al. Ma. Vrednost naložbe je ocenjena...

Naslov

Rogaška občina načrtuje gradnjo dislocirane enote doma starejših

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 17. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Občina Rogatec v sodelovanju z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah načrtuje gradnjo dislocirane enote doma
starejših. Lotili so se že priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vrednost naložbe je ocenjena na
okoli 2,5...

Naslov

Kateri stroški pomurskega vodovoda - sistema B so upravičeni?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...sistema B so upravičeni? Kateri stroški pomurskega vodovoda - sistema B so upravičeni? ODPRI GALERIJO Edvard
Mihalič meni, da se bo projekt podražil, ker gradnja hišnih priključkov ne spada med upravičene stroške. NATAŠA
JUHNOV Timotej Milanov, Vestnik Timotej Milanov, Vestnik 17.10.2020, 06.15 Mail icon Twitter...

Televizija

Naslov

Stanovanjska problematika

Medij

POP TV, Slovenija

Rubrika, Datum

24 ur; 17. 10. 2020

Avtor

Maja Sodja

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

19:24

Trajanje: 15 min

...bomo seveda bodisi z dokapitalizacijo ali kakšnim drugim sistemskih virov dobili še dodatne možnosti. MAJA SODJA
(novinarka) Ta sistemski vir je jasen, davek na nepremičnine. Ta bi najbolj prizadel tiste ki imajo v lasti več
nepremičnin, še posebej veliko vrednih. Tega davka se otepajo vsi, zato se je nepremičninskega davka...

Naslov

Rogaška občina načrtuje gradnjo dislocirane enote doma starejših

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Rogaška občina načrtuje gradnjo dislocirane enote doma starejših Občina Rogatec v sodelovanju z Domom
upokojencev Šmarje pri Jelšah načrtuje gradnjo dislocirane enote doma starejših. Lotili so se že priprave
dokumentacije za pridobitev gradbenega...
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Naslov

Kako legalizirati, pa ne le v Piranu

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeni zakon

...iz ozadja, ki financirajo in usmerjajo vsako, tudi piransko politiko. Morda bi bilo vse bolj transparentno, če bi država
iskreno povedala, da z novim gradbenim zakonom že tretjič v zgodovini samostojne Slovenija odpira možnost za
legalizacijo črnih gradenj. Tudi tistih 500 v piranski občini. In da so občinska prostorska...

Naslov

Kako legalizirati piranske črne gradnje

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Družina Türk išče pot za legalizacijo Še eno pot uporabljajo posamezniki, ki si želijo legalizirati svoje gradnje, in sicer
inštrument objektov daljšega obstoja. Upravna enota Piran je od uveljavitve gradbenega zakona prejela 190 vlog za
legalizacijo objektov daljšega obstoja (to so tisti, ki so bili zgrajeni pred letom 1998...

Naslov

Kakšne dokumente še potrebuje ELES za daljnovod do Madžarske

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...daljnovod do Madžarske Gradbišče v Cirkovcah na začetku bodočega daljnovoda Foto: Borut Hočevar Več iz teme:
elektrika > ELES > V sredo so formalno začeli z gradnjo daljnovodne povezave med Cirkovcami pri Kidričevem in
madžarsko mejo. Pridobivanje dokumentacije je trajalo 20 let, kar smo opisali v članku Končan najdaljši...

Naslov

Gradnja novega vrtca v Ajdovščini

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 17. 10. 2020

Avtor

Meta Škvarč

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:09

Trajanje: 2 min

...BREGAR (voditelj) Ajdovski občinski svet je prejšnji mesec sprejel stališča do pripomb javnosti na osnutek
občinskega podrobnega prostorskega načrta za graditev novega vrtca. Največ pripomb se je nanašalo na lokacijo, saj
je bilo danih več predlogov, da bi se novi vrtec zgradil na mestu nekdanje stavbe ajdovske...
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Kazalo

https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/stajerska/rog...
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Rogaška občina načrtuje gradnjo dislocirane enote doma
starejših

Vrednost ocenjena na 2,5 milijona evrov
Al. Ma.| 17. oktober 2020 ob 11:26
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mestna promenada Rogatca. Foto: SOJ RTV SLO/arhiv serije Mestne promenade

Občina Rogatec v sodelovanju z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah načrtuje gradnjo
dislocirane enote doma starejših. Lotili so se že priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 2,5 milijona evrov, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal
rogaški župan Martin Mikolič.
Župan pričakuje, da bo gradnja dislocirane enote, ki bo ena največjih naložb v občini, vključena v načrt
gradnje domov za starejše v Sloveniji in da bo enota, ki bo imela od 30 do 34 postelj v enoposteljnih
sobah, zgrajena do leta 2023.
Gradnja je predvidena na zemljišču, velikem nekaj več kot 8000 kvadratnih metrov, ob stanovanjskih
blokih na Hofmanovi ulici v Rogatcu.
Vloga za gradbeno dovoljenje bo predvidoma podana še ta mesec, gradbeno dovoljenje pa naj bi bilo
pridobljeno novembra letos. Mikolič pričakuje, da bi gradnjo, ki jo bo ﬁnancirala država, lahko začela
že prihodnje leto. Občina Rogatec pa mora zagotoviti samo sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije.

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

Gradnja dislocirane enote, ki bo imela tri etaže, v pritličju pa bodo avla z recepcijo, prostori za
druženje, ﬁzioterapija in servisni prostori, je vključena tudi v načrt razvojnih programov Občine
Rogatec za obdobje 2020–2023.
Trenutno je 20 starejših občanov Rogatca nastanjenih v šmarskem domu upokojencev in v še nekaterih
drugih domovih po državi.

Občina Rogatec

Dom za ostarele

Starejši
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Kazalo

https://www.sta.si/2820002/rogaska-obcina-nacrtuje...
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Rogaška občina načrtuje gradnjo dislocirane
enote doma starejših
Občina Rogatec v sodelovanju z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah načrtuje gradnjo dislocirane enote doma
starejših. Lotili so se že priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vrednost naložbe je ocenjena na
okoli 2,5 milijona evrov, je za STA povedal rogaški župan Martin Mikolič.
Župan pričakuje, da bo gradnja dislocirane enote, ki bo ena največjih naložb v občini, vključena v načrt izgradnje domov
za starejše v Sloveniji ter da bo enota, ki bo imela od 30 do 34 postelj v enoposteljnih sobah, zgrajena do leta 2023.
Gradnja je predvidena na zemljišču, velikosti nekaj več kot 8000 kvadratnih metrov, ob stanovanjskih blokih na
Hofmanovi ulici v Rogatcu.
Vloga za gradbeno dovoljenje bo predvidoma podana še ta mesec, gradbeno dovoljenje pa naj bi bilo pridobljeno
novembra letos. Mikolič pričakuje, da bi z gradnjo, ki jo bo financirala država, lahko začela že prihodnje leto. Občina
Rogatec pa mora zagotoviti samo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.
Gradnja dislocirane enote, ki bo imela tri etaže, v pritličju pa bodo avla z recepcijo, prostori za druženje, fizioterapija in
servisni prostori, je vključena tudi v načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020-2023.

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

Trenutno je 20 starejših občanov Rogatca nameščenih v šmarskem domu upokojencev in v še nekaterih drugih domovih
po državi.
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https://www.vecer.com/lokalno/pomurje/kateri-stros...

Kateri stroški pomurskega vodovoda - sistema B
so upravičeni?

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

ODPRI GALERIJO
Edvard Mihalič meni, da se bo projekt podražil, ker gradnja hišnih priključkov ne spada med upravičene
stroške.
NATAŠA JUHNOV

Timotej Milanov, Vestnik

17.10.2020, 06.15
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Kazalo
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Pomurci so izpolnili svojo nalogo, zdaj je na potezi država. Po zadnjih
dogovorih gradnja priključkov ne spada med upravičene stroške, kar bo
projekt podražilo
V preteklih dveh tednih je pomurska skupina županov in predstavnikov institucij, ki sodelujejo pri
izvedbi projekta nadgradnje vodovoda sistema B, vodila intenzivno komunikacijo z ministrstvom za
okolje v zvezi z usklajevanjem zadnjih podrobnosti za neposredno potrditev vloge. Pri tem je bila
ključna opredelitev upravičenih in neupravičenih stroškov, saj bo na tej osnovi pripravljen izračun
končne vrednosti projekta.

Občine bodo morale najti še milijon evrov za hišne priključke

Po interpretaciji ministrstva med upravičene stroške projekta ne spadajo hišni priključki. To bo projekt,
ki je ocenjen na 33 milijonov evrov, podražilo za okoli milijon evrov, občine pa bodo morale denar
zagotoviti same.

Začetek po novem letu
Direktor družbe Vodovod sistema B Daniel Kalamar meni, da ta okoliščina ni bistvena za nadaljevanje

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

projekta. Kot pojasnjuje, so nekatere goričanske občine že doslej za priključitev na vodovod pobirale
denar. Prav tako bodo v občinah, ki so že imele stari vodovod, zadevo lahko rešili tako, da bodo
gospodinjstva priključili preko že obstoječe cevi.
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Kazalo
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Daniel Kalamar
NATASA JUHNOV

Edvard Mihalič, župan občine Rogašovci, ki je nosilka projekta, meni, da se bodo glede na vse

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

izpolnjene zahteve zadeve premaknile in da se bo gradnja začela po novem letu. Kot pravi, hišni
priključki pri tovrstnih projektih načeloma nikoli niso spadali med upravičene stroške. "Nekoč se je to
sicer še dalo narediti, danes pa so pristojne institucije na to zelo pozorne. Resda bodo morali v nekaterih
občinah zaradi tega več plačati, a menim, da ne bo večjih težav."
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Kazalo
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Edvard Mihalič meni, da se bo projekt podražil, ker gradnja hišnih priključkov ne spada med upravičene
stroške.
NATAŠA JUHNOV

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

Po nekaterih informacijah naj bi sicer še obstajala možnost, da ta dodatni milijon evrov najdejo
na državni ravni. Tako meni tudi tišinski župan Franc Horvat, ki pravi, da zadeva še ni dorečena.
"Gre za neskladje v zakonodaji, saj je priključek po eni strani last uporabnika, po drugi pa je
občina zavezana k priključitvi občanov na javni vodovod. Gre samo za izkazovanje moči
uradnikov in vprašanje je, kaj si bodo še izmislili." Kot pove, od pristojnih na ministrstvu
dobivajo očitke, da bodo občine v sistemu B dobile več kot druge v državi, a Horvat sumi, da
zajec tiči v drugem grmu. "Ministrstvo za okolje si je za prioriteto postavilo gradnjo kanalizacije,
za kar pa očitno nimajo dovolj sredstev, in hočejo tako tudi na račun našega projekta pridobiti
nekaj za ta namen."

Izpolnili vse zahteve
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Pomurci so tudi sicer izpolnili vse zaveze v zvezi s projektom, zdaj je na vrsti država. Kot smo
poročali, se je konec septembra na sestanku s predstavniki ministrstva za okolje in prostor v
Ljubljani sestala skupina pomurskih predstavnikov, da bi uskladili aktivnosti za potrditev vloge.
Pri tem so identiﬁcirali ključne težave, zaradi katerih se projekt še ne izvaja. Do roka 3. oktobra
je Pomurcem uspelo rešiti vsa odprta vprašanja.

Projekt pomemben za vse
Čeprav je stanje v občinah na območju vodovoda sistema B zelo različno glede tega, koliko
gospodinjstev je oziroma ni priključenih na vodovod, Kalamar poudarja, da projekt nadgradnje tako
ali drugače zajema vseh dvanajst občin."Načrtujemo vodarno, od koder bo tekla voda vse do Kuzme
in Šalovcev. Urejamo krmiljenje vodovoda, saj moramo celotno mrežo integrirati v enoten sistem. S
hidravličnimi izboljšavami rešujemo oskrbo v tistih delih regije, kamor danes ne moremo dovajati
dovolj vode. Recimo do vodohrana v Kraščih vodijo tako slabe cevi, da bi vse skupaj razpadlo, če bi
za dva bara zvišali pritisk."

Med neizpolnjenimi zahtevami so bila gradbena dovoljenja za manjkajoče vode. Celoten projekt,
v okviru katerega bodo zgradili več kot 200 kilometrov vodov, obsega 25 gradbenih dovoljenj, pri
tem so jih že pridobili 21, zataknilo se je pri štirih, pri katerih je bila težava v tem, da so pretekla
ali pa so se spremenile druge okoliščine, zaradi katerih jih je bilo treba prilagoditi. Tako so
namesto štirih manjkajočih pridobili skupno gradbeno dovoljenje za štiri objekte, ki bodo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zgrajeni v občinah Cankova, Tišina, Moravske Toplice in Murska Sobota. V roku je bil vložen
tudi zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za vodarno v Murski Soboti.

Župan prepričuje svetnike
V okviru projekta bo zgrajena tudi vodarna v Murski Soboti, a gradnji na območju nekdanje Vrtnarije
nasprotujejo nekateri mestni svetniki SDS, NSP in Desusa. Zaradi tega je soboški
župan Aleksander Jevšek glasovanje o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) na zadnji
seji mestnega sveta prestavil na naslednjo sejo. Ali bi lahko morebitna zavrnitev ogrozila celoten
projekt? Jevšek pravi, da ne, saj že veljavni OPPN na tem območju omogoča gradnjo komunalnih
objektov. Na vprašanje, ali bi lahko nesprejetje OPPN preprečilo gradnjo cevi od vodnega vira v
Fazaneriji do vodarne, odgovarja, da veljavni prostorski akti dovoljujejo tudi to. Kljub temu bo pred
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naslednjo sejo mestnega sveta sklical vodje svetniških skupin in jih skušal na podlagi novih
informacij prepričati, da sprejmejo OPPN.

Prav tako je bil dokončan revizijski postopek pri Državni revizijski komisiji, pri čemer je bila
izdana odločba o zavrnitvi vseh revizijskih zahtevkov, ki sta jih vložili družbi Pomgrad in IMP.
Skladno z izdano odločbo bodo lahko končali postopek javnega naročila za izbiro izvajalca v
prvih dveh sklopih projekta, ki zajemata vse razen gradnje vodarne. V družbi Vodovod sistema B
namreč želijo drugo fazo izbire izvajalca nadaljevati s pogajanji, s čimer se v omenjenih

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

podjetjih, ki sta bili sicer izbrani na podlagi najugodnejše cene, niso strinjali.

V novem objektu vodarne, ki bo imela podobo sodobne poslovne stavbe, bo tudi nadzorni center. Skica:
Vodovod sistema B
ARHIV DRUŽBE
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Za tretji sklop - gradnjo vodarne - postopek izbire izvajalca še ni končan, ponudbo je oddal samo
Pomgrad. V regiji pričakujejo, da bo vloga odobrena še letos, prav tako želijo imeti do konca leta
podpisane pogodbe z izvajalci, projekt pa bi začeli izvajati naslednje leto in ga dokončali leta

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

2023.
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Kazalo
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Stanovanjska problematika
POP TV, 17. 10. 2020, 24UR, 19:24
MAJA SODJA (novinarka)
Stanovanjska problematika v Sloveniji, imamo občutno premalo javnih, najemnih stanovanj. Ponudba ne sledi
povpraševanju, najtežje do stanovanja pridejo mladi, socialno šibki in 2. ranljive skupine. Po vsej državi bi po zadnjih
ocenah potrebovali 10 000 javnih najemnih stanovanj. 600 bivalnih enot in vsaj 500 oskrbovanih stanovanj. Kakšna je
realnost, kje smo. Ali je korona kriza karkoli spremenila in kakšne so razmere na trgu, kaj se dogaja z najemninami, kaj s
cenami nepremičnin, kje se bo gradilo in kaj. Tadej Jezernik je študent biva v tem študentskem domu nad Fakulteto za
družbene vede, predavanja na Fakulteti za upravo, ki jo obiskuje, je imel do nedavnega po tako imenovanem hibridne
modelu kar pomeni 2 na teden v živo, preostalih 8 dni pa prek spleta. In tako vsake 14 dni.
TADEJ JEZERNIK (študent)
Problem je ker v bistvu ne vem kako dolgo bom v študentu zaradi tega ker ne vem ali bo študijsko leto celotno leto
potekalo online ali bo pa mogoče potekalo ne vem na faksu in problem današnjih študentov je da pač ne vemo ali bomo
januarja, ne vem na faksu in bomo zato rabili študentski dom ali ga pač ne bomo rabili, ker bomo online.
MAJA SODJA (novinarka)
Glede na obseg predavanj, ki jih je obiskoval fizično na fakulteti bi se mu bolj splačalo 2 na vsaka 2 tedna voziti z
domačega Celja v Ljubljano. In odpovedati sobo v študentskem domu, ki ga stane okoli 90 EUR na mesec. A ker ne ve
kako dolgo bo trajal študij na daljavo, kaj bo prihodnji mesec, prihodnje leto, si tega ne upa storiti. Če bo sobo odpovedal
je v prihodnjem šolskem letu zaradi velikega zanimanja najverjetneje ne bo več dobil.

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

TADEJ JEZERNIK (študent)
Mladi zdaj ne vemo kaj bomo zdaj ali bomo imel ta dom ali ne, a gremo gremo vez doma, bomo pač mogoče kakšen evro
privarčeval in potem se nam pa mogoče na 2. strani vse potem vrne kot 2 udarec, ker bomo pa mogoče v nekem
trenutku pa rabili biti v Ljubljani ne vem dlje časa.
MAJA SODJA (novinarka)
Tržne najemnine si najverjetneje ne moreš privoščiti?
TADEJ JEZERNIK (študent)
Ne zagotovo ne. Pač trenutna tržne najemnine so od 350 EUR navzgor in pač ne vem 400 tudi evrov za samsko sobo
garsonjero in pač študent tega nima.
MAJA SODJA (novinarka)
Tadejeva zgodba je le 1 od mnogih. Mladi brez pomoči staršev težko pridejo do stanovanja, tudi kasneje ko se zaposlijo.
Cene nepremičnin, videli boste v nadaljevanju še naprej rastejo in 0 ne kaže da bodo padle. Cene najemnin, tudi te vam
bomo pokazali, so resda nekoliko padle zaradi korona krize a so mnoge še vedno previsoke, nedosegljive. Rešitev je
torej več javnih najemnih stanovanj, ki naj bi jih država zagotovila s popravki stanovanjskega zakona. V predlogu zakona
je država zapisala da stanovanj primanjkuje na lokacijah kjer je povpraševanje največje, to je denimo Ljubljana. Da
primanjkuje najemnih stanovanj zlasti za ranljive skupine, da se stanovanjski fond stara ker ne ustreza standardom
sodobne družbe in povečuje življenjske stroške in tudi da investitorji nimajo interesa za vlaganje v stanovanjsko gradnjo v
javnem interesu. Vse to nedvomno drži, a drži tudi kar strokovnjaki opozarjajo že leta. Slovenija potrebuje stanovanjsko
reformo kar pa novela stanovanjskega zakona ni.
JOŽA ALJANČIČ (pravnica, nekdanja sodnica)
Država enostavno se dela slepo, gluho, nemo in vsi tisti, ki opozarjamo na to zelo dobro namerno, da bi bilo pač, da bi
dočakali eno razvojno politiko, smo moteči a ne.
MAJA SODJA (novinarka)
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Joža Aljančič je upokojena sodnica, ki je v okviru Združenja najemnikov nudila brezplačno pravno pomoč tistim, ki so se
kot najemniki znašli v stiski. Že leta opozarja na stanovanjsko problematiko in je kritična do vseh popravkov zakona, ki so
jih storile vlade od leta 2003 naprej. V 17 letih je bil 4 popravljen tako imenovani Kopačev zakon, zato tako naša
sogovornica stanovanjska politika ni razvojna, je zavožena, razdiralna.
JOŽA ALJANČIČ (pravnica, nekdanja sodnica)
Da je država kot dober oče pa mama to se prav dobri starši, ki poskrbijo za svoje nebogljene otroke. Iz zdaj če vzamemo
to ministrstvo in to je država neskladni, ne mestni, ne republiški, država republika Slovenija a ne in nebogljeni otroci so
pa te šibki, to so pa ti sedanji neprofitni najemniki, ki se stalno na njih spravljajo, potem profitni najemniki, potem pa tisti ki
pa sploh ne pridejo do stanovanj.
MAJA SODJA (novinarka)
Zakon mora biti pisan za šibkega, ker močnega ščitita denar in oblast še poudarja. Zato je absolutno proti višjim
neprofitnim najemninam, ki jih uvaja noveliran zakon. In kaj ta točno spreminja. Vrednost točke, ki je pomembna pri
končnem znesku neprofitne najemnine zvišuje. Sedanjih 2,63 EUR na 3 evre in pol, postopoma v treh letih. Konkretno
štiričlanska družina z mesečnim dohodkom do 1400 ali 1.600 EUR ki živi v 65 m velikem stanovanju po zdajšnjih
vrednosti točke za najemnino na mesec plača slabih 51 EUR, ker država z novelo zakona za socialno najšibkejše viša
subvencije bo ta družina po novem ob višji vrednosti točke za najemnino plačala 10 centov manj na mesec, za družino ki
mora mesec preživeti z dohodkom med 1600 in 1.800 EUR se cena neprofitne najemnine ne bo spremenila, bodo pa več
plačala tista 4 članska gospodinjstva, ki imajo na mesec več kot 1.800 EUR skupnega dohodka. Starša ki torej zaslužita
vsak 1.000 EUR neto na mesec bosta plačala 40 EUR več na mesec. Če zaslužita vsak po delimo 1.100 EUR mesečno
pa dobrih 80 EUR več. 50 ali 80 EUR na mesec marsikomu pomeni ogromno zato je nekdanja sodnica Joža Aljančič tako
kritična do omenjenega zvišanja. Stanovanjskemu skladu priznava, da v obstoječih pogojih s tako omejenim denarjem
dela čudeže, a direktor Republiškega sklada odgovarja, višje neprofitne najemnine so nujne ker popravljajo za ostalo
stanje. Od leta 2007 jih nismo spreminjali, zdaj je skrajni čas da jih.
ČRTOMIR REMEC (direktor Stanovanjskega sklada RS)

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

Predvsem se zmanjšuje ta velik prepad pri neprofitni najemi, ki je bil več kot 30 % in je na nek način bil tudi politično zelo
težko premostljiv.
MAJA SODJA (novinarka)
Stanovanjski sklad bo, tako Remec, do leta 2025 zgradil 2500 novih stanovanj. V Kopru bodo začeli še letos, potem pa
prihodnje leto. 80 stanovanj na Lukovici, prav tako 80 v Gorici, pa na Jesenicah, v Novem mestu in Kranju. 450 stanovanj
bo zraslo v ljubljanskem Podutiku, še 400 v Mariboru. Na trgu bodo kupili prav tako okoli 400 stanovanj in z dinamiko 500
na leto naj bi v 5. letih prišli do omenjene številke 2500. Tudi če se bo plan uresničil bomo leta 2025 še vedno daleč od
potrebnih 10 000 javnih stanovanj. A vprašljivo je tudi finančno preživetje sklada. Lani je v pogovoru za 24 ur inšpektor
Remec dejal, da bo sklad preživel do leta 2023, dlje pa verjetno ne. Kaj je zdaj drugače?
ČRTOMIR REMEC (direktor Stanovanjskega sklada RS)
Nek bistven nov moment no poleg novele stanovanjskega zakona, ki povečuje zadolževanje pa je tudi možnost da se
določen del teh sredstev pridobi iz evropskih skladov.
MAJA SODJA (novinarka)
Računajo na 100 morda celo 150 000 000. Z njimi bi lahko zdržali do leta 2027, možnost dodatnega zadolževanja ki jo
omenja Remec namreč pomeni da se res lahko še bolj zadolžijo, a za vsak projekt za katerega želijo najeti kredit
potrebujejo polovico lastnega denarja. Lastno udeležbo zdaj pokrivajo s prihodki iz prejšnjih let.
ČRTOMIR REMEC (direktor Stanovanjskega sklada RS)
V prihodnosti pa računamo da bomo seveda bodisi z dokapitalizacijo ali kakšnim drugim sistemskih virov dobili še
dodatne možnosti.
MAJA SODJA (novinarka)
Ta sistemski vir je jasen, davek na nepremičnine. Ta bi najbolj prizadel tiste ki imajo v lasti več nepremičnin, še posebej
veliko vrednih. Tega davka se otepajo vsi, zato se je nepremičninskega davka prijel vzdevek politična bomba. A pravnica
Joža Aljančič pravi da bi tudi z obstoječimi davki, če bi se ti zlili v stanovanjsko blagajno naredili velik premik.
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JOŽA ALJANČIČ (pravnica, nekdanja sodnica)
Od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, od prodaje, davek na promet z stanovanji, od pobranih DDV-ja, od
najemnim a ne, in če gre to, ne bo nobenih novih davkov treba uvajati pa ne vem kaj obremenjevat to kar se bojijo te ki
jih imajo po 40, 50, 13, 15.
ČRTOMIR REMEC (direktor Stanovanjskega sklada RS)
Vsekakor je nujen davek na nepremičnine, drugo pa je da se bo verjetno tudi pričakujemo vsaj nekoliko znižal tudi davek
na najemnine. In da bo tudi večji red kar pomeni da bodo vsi prijavili, se prav najemne pogodbe da bodo tudi plačali
davke.
MAJA SODJA (novinarka)
To področje naj bi uredila z novelo zakona predvidena agencija za najemno posredovanje pod okriljem Stanovanjskega
sklada. Ukrep, ki ga toplo pozdravlja Richard Sendi z Urbanističnega inštituta.
dr. RICHARD SENDI (Urbanistični inštitut RS)
Mislim ko gledate statistične podatke je okrog 21 % stanovanj nenaseljenih.
MAJA SODJA (novinarka)
Praznih.
dr. RICHARD SENDI (Urbanistični inštitut RS)
Praznih.

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

MAJA SODJA (novinarka)
Nekaj je res praznih, nekaj pa praznih le uradno. Veliko se oddaja na črno zaradi davka. Najemodajalci plačajo 27 % in
pol davka od davčne osnove, dohodka iz najemnin torej, ki se zmanjša za 15 % normiranih stroškov ali pa dejanskih
stroškov vzdrževanja premoženja, ki jih mora lastnik stanovanja dokazati z računi. Če torej lastnik oddaja stanovanje za
mesečno najemnino 500 EUR od tega plača najmanj 116,88 EUR davka. Kako torej urediti najemniški trg da bo ta
transparenten.
dr. RICHARD SENDI (Urbanistični inštitut RS)
Znižanje davka na dohodek od oddaj v najem, ki je zelo visok trenutno, drugi je pa priznanje pri olajšavi dohodnine za
investicije v zasebni najem.
MAJA SODJA (novinarka)
Ti ukrepi bi tako Sandi, vzpodbudili lastnike, najemodajalce da bi oddajali legalno in posledično bi imeli bogatejši fond
najemnih stanovanj, denar od pobranih davkov pa bi namenili gradnji javnih neprofitnih stanovanj. Šele takrat ko bomo
imeli več neprofitnih stanovanj ko bo ponudba slednjih dovolj velika se bodo najemnine na trgu znižale in tako postale
bolj dosegljive širši množici ljudi.
JOŽA ALJANČIČ (pravnica, nekdanja sodnica)
Ti ljudje ki danes vlagajo denar v stanovanja zato da potem izkoriščajo ljudi, ki jih nimajo in jim oni z najemnino
odplačujejo kredite. Sploh ne vejo kaj se ljudem dogaja, kakšno je realno stanje, oni živijo v oblakih v steklenem gradu.
MAJA SODJA (novinarka)
In kaj se trenutno dogaja z najemninami, pogledali smo nepremičninski portal, morda je res zaznati malenkosten padec
cen, a še vedno so tudi ponudbe 30 m v Ljubljani za 600 EUR najemnine plus stroški.
dr. RICHARD SENDI (Urbanistični inštitut RS)
Padli predvsem na račun ta platforma Airbnb.
MAJA SODJA (novinarka)
Ker ni turizma.
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dr. RICHARD SENDI (Urbanistični inštitut RS)
Kar ni turizma pa tudi Bookinga ne ker pač to je vse bilo rezervirano za turiste. Jaz se bojim da ko se bo sicer recimo
covid rešilo ne, upam da se bo čim prej, čim bodo začeli ti turistični tokovi tako kot so bili prej da bodo šli nazaj na ta trg.
MAJA SODJA (novinarka)
Ker tam ne zaslužijo?
dr. RICHARD SENDI (Urbanistični inštitut RS)
Ja več zaslužijo in zadeva je zelo čista hitro dobiček.
MAJA SODJA (novinarka)
Večja ponudba najemnih stanovanj na trgu je tako očitno le začasna, zato nanjo ne smemo računati. Korona kriza je
premešala karte a ne tako zelo kot so mnogi napovedovali. To je še posebej očitno pri cenah nepremičnin, ki kljub
napovedim da bodo zaradi epidemije zdrsnile še naprej vztrajno rastejo. In kaj točno se v zadnjega pol leta dogajalo na
trgu? Časnik Finance je pregledal po koliko so se poleti prodala stanovanja v Novi Gorici in na obali. Gorica 68 m
136.000 EUR ali dobra 2 tisočaka na kvadrat. Malenkost manjše a novejše stanovanje za 120 tisočakov, še eno po
velikosti primerljivo stanovanje pa za 116.000 EUR in pol. V Kopru 58 m veliko stanovanje 200.000 EUR to je 2 tisočaka
in pol na kvadratni meter. 61 m 136 tisočakov, 75 kvadratov z dvema parkiriščema pa 230.000 EUR. Izola staro
stanovanje 66 m se je prodalo za 125.000 EUR, skoraj enako veliko novo stanovanje s parkirnima mestoma pa za skoraj
100 tisočakov več. Piran in Portorož, za slabih 60 m in 2 parkirišči 268.000 EUR ali dobrih 4600 na kvadratni meter. 62 m
170.000 EUR, 85 kvadratov 370 tisočakov. V Financah so zapisali da preliminarni podatki za prvo polletje 2020, ki jih je
objavila Geodetska uprava kažejo da so se cene nepremičnin znižale, a da so njihovi izračuni vprašljivi saj število
zaznanih transakciji ne pomeni dovolj reprezentativnega statističnega vzorca.
dr. RICHARD SENDI (Urbanistični inštitut RS)

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

Zdaj cene stanovanj so rasli že od osamosvojitve dalje in so malo padli v času globalne finančne krize 2008 tja do 2015.
Jaz sem pogledal podatke, cena stanovanj v Ljubljani je zdaj recimo nova, nova stanovanja tam 3.000 EUR, za rabljeno
stanovanje okrog 2800 povprečna cena. Ta cena je že višja kot tista cena, ki je bila 2007 pred krizo.
MAJA SODJA (novinarka)
Od leta 2015 do danes še pravi Sendi, so cene stanovanj v povprečju zrasle za okoli pozor 40 %. Razlog ker ponudba še
vedno ne sledi povpraševanju, ker je stanovanj premalo. Konkretni primeri ponudbe, Ljubljana novo stanovanje veliko
slabih 80 m cena 319.000 EUR to je več kot 4 tisočake za kvadrat. 66 m veliko stanovanje iz leta 1960 210 tisočakov ali
dobrih 3.000 EUR na kvadrat. Celje, novo dvosobno stanovanje 56 m za dobrih 127.000 EUR, to je slabih 2.300 EUR na
kvadratni meter, Koper slabih 50 m veliko stanovanje iz leta 1800 in prenovljeno pred 15 leti 129 tisočakov, 2.600 EUR
na kvadrat. Kakšne so cene na podeželju, Cerklje ob Krki slabih 100 m veliko adaptirano stanovanje se prodaja za
109.000 EUR, Benedik 72 m veliko dvosobno stanovanje za 85 900, Bistrica pri Tržiču prenovljeno dvosobno stanovanje
veliko 40 kvadratov 110.000 EUR. Cene se kot vidite močno razlikujejo ne le med mestom in podeželjem pač pa tudi po
regijah, so pa zadnja 3 leta najvišja v Ljubljani. Lani so bile celo za več kot 50 % nad slovenskim povprečjem.
dr. RICHARD SENDI (Urbanistični inštitut RS)
Tukaj nimamo kaj za filozofirati dokler bo ponudba stanovanj prenizka, cena bo zmeraj zrasla.
MAJA SODJA (novinarka)
Dobro v vsem tem je da Stanovanjski sklad veliko gradi, a če se vrnemo na potrebe 10 000 novih stanovanj, to pomeni
da bi stanovanjski sklad z dinamiko 500 stanovanj na leto do te številke prišel v 20 letih. Brez dodatnega vlaganja v javno
gradnjo za katero država namenja borih 0,04 % BDP-ja in brez dodatnih virov financiranja, omenili smo več davkov se
torej ne more graditi več, to pa posledično pomeni da bodo tržne najemnine še naprej visoke enako velja za cene
nepremičnin. Richard Sendi v obstoječi noveli, ki naj bi šla v parlamentarno proceduro konec leta poleg nekaj dobrega
vidi tudi veliko pomanjkljivosti, 2 stvari je izpostavil za 24 ur inšpektor.
dr. RICHARD SENDI (Urbanistični inštitut RS)
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Zadružništvo, pod ukrep za pomoč za mladim, za mlade da pridejo do stanovanj. Omogočanje mobilnost prebivalstva.
Zdaj v tej novelaciji popolnoma nič ne piše o mobilnosti in kako bo to recimo zakonsko podprto.
MAJA SODJA (novinarka)

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

Stanovanjska problematika je torej še eno področje, ki se ga država loteva parcialno z manjšimi popravki, ki morda res
rešujejo tisto kar je najbolj zavoženo, še zdaleč pa ne celostno sistemsko, dolgoročno z ukrepi ki bi zagotavljali
najelementarnejšo človekovo in socialno pravico, pravico do doma in stanovanja. 78. člen ustave namreč pravi država je
tista, ki zagotavlja možnosti da si državljani lahko pridobijo stanovanje. O celotnih rešitvah smo želeli govoriti tudi z
ministrstvom za okolje in prostor, sporočili so nam da je novela stanovanjskega zakona v medresorskem usklajevanju in
da bodo o rešitvah, ki jih prinaša javno govorili takrat ko bodo te usklajene. To pa kaže točno na tak odnos na kakršnega
opozarja naša sogovornica, da država stanovanjski zakon kreira po svoje in da to na dolgi rok stanovanjsko problematiko
le poslabšuje.
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Dnevnik.si
Pozdravljeni, Matjaž

NAJNOVEJŠE

ROGATEC
5 min

V Lukovici
zaradi
17. oktober zastrupitve
2020 09:48 z
ogljikovim
17. oktober
2020 18:51
monoksidom
Predviden čas branja: 1 min
umrli dve
osebi
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izgubil
proti
Napoliju

1 ura

Vse
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Pet zlatih
kolajn za
Podgorškovo

Rogaška občina načrtuje gradnjo
dislocirane enote doma starejših
Občina Rogatec v sodelovanju z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah
načrtuje gradnjo dislocirane enote doma starejših. Lotili so se že priprave
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vrednost naložbe je
ocenjena na okoli 2,5 milijona evrov, je povedal rogaški župan Martin
Mikolič.

(Foto: Arhiv Dnevnika)

Župan pričakuje, da bo gradnja dislocirane
enote, ki bo ena največjih naložb v občini,
vključena v načrt izgradnje domov za starejše v
Sloveniji ter da bo enota, ki bo imela od 30 do 34
postelj v enoposteljnih sobah, zgrajena do leta
2023.
Gradnja je predvidena na zemljišču, velikosti
nekaj več kot 8000 kvadratnih metrov, ob
stanovanjskih blokih na Hofmanovi ulici v
Rogatcu.
Vloga za gradbeno dovoljenje bo predvidoma
podana še ta mesec, gradbeno dovoljenje pa naj
bi bilo pridobljeno novembra letos. Mikolič
pričakuje, da bi z gradnjo, ki jo bo financirala
država, lahko začela že prihodnje leto. Občina
Rogatec pa mora zagotoviti samo sredstva za
izdelavo projektne dokumentacije.
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Gradnja dislocirane enote, ki bo imela tri etaže, v
pritličju pa bodo avla z recepcijo, prostori za
druženje, fizioterapija in servisni prostori, je
NAJNOVEJŠE
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5 min

V Lukovici
zaradi
zastrupitve z
ogljikovim
monoksidom
umrli dve
osebi

34 min

V Franciji
po
grozljivem
napadu
pridržali
več ljudi,
dogodek
sprožil val
ogorčen...

55 min

Rokometašice
Krima do prve
zmage v ligi
prvakinj

1 ura

Iličić ob
vrnitvi
na
igrišče z
Atalanto
visoko
izgubil
proti
Napoliju

1 ura

Pet zlatih
kolajn za
Podgorškovo

vključena tudi v načrt razvojnih programov
Občine Rogatec za obdobje 2020-2023.
Trenutno je 20 starejših občanov Rogatca
nameščenih v šmarskem domu upokojencev in v
še nekaterih drugih domovih po državi.

Vse
objave

19

17.10.2020

Primorske.si

Sobota, 06:05

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/mnenja/komentarji/kako-le...

1/1

Kako legalizirati, pa ne le v Piranu
Alenka Penjak

Komentarji

17. 10. 2020, 06.00

Lokacijska preveritev, pravni instrument, zapisan v zakonu o urejanju prostora, se kar naenkrat kaže kot
pravljičen način legalizacije črnih gradenj na slovenskih tleh. Ne vseh gradenj, pač pa tistih, ki zgolj malo v
višino in malo v širino odstopajo od pogojev, ki so jih investitorjem v gradbenih dovoljenjih zapisale
upravne enote in za katera so še prej dobili mnenja občin. Ta instrument, v osnovi bolj namenjen
preverjanju, ali bi lahko občina kakšno zgradbo javnega pomena, na primer vrtec, umestila med že
zgrajene stanovanjske bloke in se izognila dolgemu postopku spreminjanja prostorskih aktov, je nedavno
izkoristil znani slovenski podjetnik Loris Požar ter občino in piranske občinske svetnike prosil za lokacijsko
preveritev, ali se njegova v Portorožu zgrajena stanovanjska hiša, ki je malo preširoka, malo previsoka in
malo pregloboka, še vedno sklada s svojim okoljem. Očitno je bil dovolj prepričljiv, saj so svetniki, običajno
načelni pri obrambi svetega istrskega prostora pred pregovorno pogoltnostjo investitorjev, domala brez
izjeme in ne glede na politično barvo našli številna pojasnila, zakaj je moral Požar zgraditi malo previsoko,
preširoko in pregloboko hišo.
Kakšni kriteriji bodo občinske svetnike vodili pri odločanju o že 14 prošnjah za lokacijsko preveritev, ki so
po Požarjevi legalizaciji prišle na piransko občino, seveda ni znano in pušča odprto polje različnih
interpretacij o stricih iz ozadja, ki financirajo in usmerjajo vsako, tudi piransko politiko. Morda bi bilo vse
bolj transparentno, če bi država iskreno povedala, da z novim gradbenim zakonom že tretjič v zgodovini
samostojne Slovenija odpira možnost za legalizacijo črnih gradenj. Tudi tistih 500 v piranski občini. In da
so občinska prostorska načrtovanja ter prijave gradbeni inšpekciji, ki za rušenje na leto dobi “ogromno”
vsoto 20.000 evrov, v tej zgodbi samo velika farsa.
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Edini nauk v tej igri bi lahko bila potrpežljivost. Nagrajeni so tisti, ki so bili predrzni in
gradili, pa čeprav na črno.
Edini nauk te igre bi lahko bila potrpežljivost. Nagrajeni so tisti, ki so bili predrzni in gradili, pa čeprav na
črno. Oni drugi, ki živijo v najemu in čakajo na neprofitno stanovanje in jim na pamet ne pade, da bi na kosu
kmetijske zemlje na Parecagu postavili malo večjo uto, tako za lopato in še posteljo ... No, naj se vendar
znajdejo. Tihi blagoslov države že imajo, smernice, kako se to počne, pa tudi.
črne gradnje

legalizacija

piran
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Kako legalizirati piranske črne gradnje
Alenka Penjak

Istra

17. 10. 2020, 06.06 , posodobljeno: 17. 10. 2020, 10.50

Preberi tudi komentar novinarja

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

Odkar je piranski občinski svet odločil, da lahko znani podjetnik Loris Požar legalizira tisto, kar je v
Portorožu zgradil, je piranska občina prejela še 14 prošenj posameznikov in podjetij, ki želijo prek
inštrumenta lokacijske preveritve legalizirati svoje objekte. Občinski svetniki pravijo, da bodo
odločali od primera do primera. Enotnega kriterija, s katerim bi se izognili govoricam o kupčijah pod
mizo, pa ni.

Metalka Commerce, lastnica tako imenovanih Meritovih vil na Lepi cesti v Portorožu, ima veljavno gradbeno dovoljenje,
uporabnega pa še ne. Kljub temu na trgu ponuja dve vili. Foto: Tomaž Primožic/FPA

PIRAN > Občina mora obravnavati vsako vlogo za lokacijsko preveritev, ki jo prejme, doslej pa jih je
prispelo 14. Največ se jih nanaša na primere individualnih odstopanj od prostorsko izvedbenih pogojev.
Kdaj bo svoje mnenje o 14 prošnjah podal piranski občinski svet, ni znano, znano pa je, da doslej ni sledil
ne priporočilom ministrstva za okolje in prostor in ne priporočilom župana Đenia Zadkovića, naj takšne
vloge svetniki zavrnejo. Tako je na primer z absolutno večino “legaliziral” gradnjo Lorisa Požarja.

Določiti kriterije za legalizacijo
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“Občina Piran si želi, da bi se omenjena problematika reševala na sistemski in strokovni ravni, saj lahko
odločitve, kjer ima zadnjo besedo lokalna politika, prinesejo preveč okoljskih, družbenih in moralno
negativnih posledic,” o zadnjih dogajanjih, ko so začeli posamezniki, lastniki nepravilno zgrajenih objektov
uporabljati inštrument lokacijske preveritve za legalizacijo svojih gradenj, pravi Bruno Kuzmin iz kabineta
piranskega župana.
14
lastnikov nelegalnih gradenj si želi, da bi jim piranski občinski svetniki dali legalen
status
Občinski svetniki pa imajo svoje mnenje in bodo, kot pravijo Robert Fakin (Naš kraj), Meira Hot (SD)
in Marina Sorta (Piran je naš), prošnje presojali od primera do primera. Meira Hot dodaja, da so odločitve
piranskih Socialnih demokratov sprejete na podlagi argumentov in za dobrobit občine Piran. Robert Fakin
pa trdi, da je znano, da so v piranski občini objekti, ki imajo zaradi nedorečene zakonodaje ali
neučinkovitosti merodajnih inšpekcij status črne gradnje.
“Rušenje vseh bi bilo utopično, zato je po mojem mnenju nujno določiti kriterije za legalizacijo tistih, ki ne
posegajo na kmetijska zemljišča, ne škodijo sosedom ali občini in kjer so lastniki pripravljeni plačati
uzurpacijo in komunalni prispevek,” na dejstva, ob katerih si ne želi zatiskati oči, opozarja Fakin. Barbara
Kožar (Levica) je v dvomih glede zadnjega glasovanja in poudarja, da bo pred novim odločanjem zahtevala
osebno in pisno tolmačenje pristojnih na občini glede instrumenta lokacijske preveritve. Stranka GZOP pa
se na na naša vprašanja o lokacijski preveritvi ni odzvala.
190
vlog za legalizacijo objektov daljšega obstoja je prejela piranska upravna enota

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

Družina Türk išče pot za legalizacijo

Še eno pot uporabljajo posamezniki, ki si želijo legalizirati svoje gradnje, in sicer inštrument objektov
daljšega obstoja. Upravna enota Piran je od uveljavitve gradbenega zakona prejela 190 vlog za legalizacijo
objektov daljšega obstoja (to so tisti, ki so bili zgrajeni pred letom 1998 in od takrat niso spremenili svoje
velikosti) in je, kot pravi načelnik upravne enote Bojan Žiberna, v vseh primerih uvedla postopke odmere
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Takšno pot legalizacije lahko, denimo, uporabi Tina
Benčič, sodnica, ki je gradila na kmetijskem zemljišču.
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Hiša družine Türk na Parecagu je v zemljiški knjigi zaznamovana kot nedovoljena gradnja, a družina vztraja, da ni bilo z
gradnjo nič narobe. Foto: Tomaž Primožič/FPA

Legalizacije si želi tudi družba Metalka Commerce, lastnica tako imenovanih Meritovih vil na Lepi cesti v
Portorožu. Sodišče je odločilo, da je gradbeno dovoljenje, s katerim je gradilo podjetje Merit, veljavno,
upravna enota pa dodaja, da družba doslej ni zaprosila za izdajo uporabnega dovoljenja, zato ne vedo, ali
in koliko gradnja štrli iz projekta, za katero je Merit dobil gradbeno dovoljenje. Metalka Commerce trenutno
na Lepi cesti prodaja dve vili, na našo prošnjo za komentar pa se Franc Ziherl, predsednik uprave, ni
odzval.
Družina Vitoslava Türka, ki ima hišo na Parecagu, v zemljiški knjigi opombo, da gre za nedovoljeno
gradnjo, in pravnomočno odločbo gradbene inšpekcije o rušenju, pa pot do svoje legalizacije vidi v
nastajajočem občinskem prostorskem načrtu. Tine Türk pravi, da so na občino Piran že pred časom vložili
predlog za spremembo OPN, saj želijo, da se občina opredeli do statusa njihovega zemljišča in v OPN-ju
zadevo uskladi z dejanskim stanjem.
“Zemljišče, na katerem smo gradili, nismo kupili kot kmetijsko, temveč kot stavbno zemljišče. To nam je
pred nakupom z lokacijsko informacijo potrdila tudi občina, ki se je celo odpovedala predkupni pravici,
plačali pa smo tudi komunalni prispevek” pravi Tine Türk, ki meni, da bo čas pokazal, da niso storili nič
napačnega.
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Kakšne dokumente še potrebuje ELES za daljnovod do
Madžarske
Čas branja: 1 min

0
17.10.2020 06:00

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

BORUT HOČEVAR

Gradbišče v Cirkovcah na začetku bodočega daljnovoda
Foto: Borut Hočevar

Več iz teme:
elektrika >

ELES >
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V sredo so formalno začeli z gradnjo daljnovodne povezave med Cirkovcami
pri Kidričevem in madžarsko mejo. Pridobivanje dokumentacije je trajalo 20
let, kar smo opisali v članku Končan najdaljši prostorski zaplet, ELES začenja
z gradnjo daljnovoda do Madžarske.
Katere dokumente oziroma dovoljenja pa še potrebujejo, smo vprašali družbo ELES.
Izgradnja daljnovoda 2x400 kilovoltov Cirkovce-Pince vključuje postavitev 80,5kilometrskega daljnovoda med postajo RTP Cirkovce in mejnim stebrom pri Pincah,
prestavitev približno šest kilometrov dolgega 220-kilovoltnega daljnovoda CirkovceŽerjavinec na Hrvaškem ter rekonstrukcijo in gradnjo transformatorske postaje
400/110 kilovoltov Cirkovce z razpletom daljnovodov, so našteli v družbi ELES.
Dodali so: "Za gradnjo je, seveda poleg vseh drugih dokumentov, kot zadnji izvršni
upravni dokument, potrebno pridobiti gradbena dovoljenja za vse dele projekta."
»Upravni organ nam je avgusta 2018 izdal gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in
gradnjo postaje RTP 400/110 kilovoltov Cirkovce z razpletom daljnovodov,« so
nadaljevali.
Septembra lani je upravni organ izdal tudi gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo
220-kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Žerjavinec. Izdal je tudi tri delna gradbena
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dovoljenja za gradnjo 2x400-kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince, eno dovoljenje
je izdal januarja, dve pa maja letos. Delna gradbena dovoljenja za gradnjo daljnovoda
Cirkovce-Pince vključujejo 62,3 kilometra trase.
Za izgradnjo celotnega daljnovoda Cirkovce-Pince potrebujejo še delno gradbeno
dovoljenje za 17 kilometrov trase. Del trase, ki poteka po hrvaškem ozemlju, bo
skladno s sporazumom med operaterjema prenosnega sistema, družbama ELES in
HOPS zgradil hrvaški HOPS.
Za izdajo delnega gradbenega dovoljenja za preostali del trase mora ELES pridobiti še
manj kot pet služnosti, pri katerih dedovanje ni razrešeno ali so lastniki neznani.
»ELES ima za izdajo gradbenega dovoljenja vsa pravnomočna soglasja, zato
pričakujemo, da bo ministrstvo za okolje in prostor takoj po pridobitvi manjkajočih
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dokumentov izdalo gradbeno dovoljenje še za preostali del trase,« so pojasnili v
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slovenskem operaterju prenosnega elektroenergetskega sistema.
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Gradnja novega vrtca v Ajdovščini
RADIO SLOVENIJA 1, 17.10.2020, DANES DO 13H, 13:09
LUKA BREGAR (voditelj)
Ajdovski občinski svet je prejšnji mesec sprejel stališča do pripomb javnosti na osnutek občinskega podrobnega
prostorskega načrta za graditev novega vrtca. Največ pripomb se je nanašalo na lokacijo, saj je bilo danih več predlogov,
da bi se novi vrtec zgradil na mestu nekdanje stavbe ajdovske osnovne šole in s tem bližje šolskemu okolišu.
META ŠKVARČ (novinarka)
Novi 20-oddelčni vrtec bodo predvidoma začeli graditi naslednje leto. Približno 5000 m veliko zemljišče nekdanje
ajdovske osnovne šole je za tak vrtec premajhno, opozarja župan Tadej Beočanin.
TADEJ BEOČANIN (župan občine Ajdovščina)
Ta lokacija zagotovo za vrtec, ki bi ustrezal vsem potrebam, ki jih imamo na našem območju, ni ustrezna. Gre za
bistveno premajhno območje, da bi lahko dovolj oddelkov na to območje tudi umestili.
META ŠKVARČ (novinarka)
Na velikost opozarja tudi ravnateljica ajdovskega vrtca Alenka Močnik, saj morajo notranje igralne površine obsegati vsaj
4 kvadratne metre na otroka. Ob tako velikem vrtcu morajo imeti otroci tudi možnost varne igre na prostem.
ALENKA MOČNIK (ravnateljica ajdovskega vrtca)
Tudi igrišča so določena, in sicer 15 m naj bi bilo na otroka nekje oziroma če so v bližini vrtca tudi možnosti varne igre na
nekih travnikih ali pa je morda vrtec, kjer ima v bližini gost, se tukaj tudi mogoče malce popustili v tej površini.
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META ŠKVARČ (novinarka)
Močnikova opozarja tudi na bližino struge Lokavščka.
ALENKA MOČNIK (ravnateljica ajdovskega vrtca)
Tukaj morda je tudi za pretehtat to varnost v bistvu recimo, a ne, otroškega vrtca v neki taki bližini struge neke vode.
META ŠKVARČ (novinarka)
Občina ima sicer za območje nekdanje stavbe osnovne šole že načrte, dodaja župan.
TADEJ BEOČANIN (župan občine Ajdovščina)
To območje želimo namenjat nekoliko bolj parkovnim urbanim ureditvam in pravzaprav tudi konec koncev vrtec, ki je tudi
infrastrukturno obremenjeno območje oziroma z avtomobili obremenjeno območje nekoliko bolj umikat na rob mesta.
META ŠKVARČ (novinarka)
Gradnja novega vrtca naj bi sicer po ocenah župana znašala okrog 7.000.000 EUR, pri čemer občina upa tudi na pomoč
države.
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